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RESUMO 

Haddad Jafet, Danilo. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance: Seriedade das 

Chances Perdidas e Quantificação do Dano 2018. Mestrado. Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018.  

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo fulcral o estudo aprofundado da seriedade 

das chances perdidas e da quantificação do dano na responsabilidade civil pela perda de 

uma chance. Feita uma breve síntese do nascimento do instituto da perda de uma chance 

nos principais ordenamentos jurídicos que tratam do tema, a etapa seguinte consiste em 

uma análise crítica do dano decorrente das chances perdidas, que passa pelo estudo da sua 

natureza jurídica e das modalidades de perda da chance. O núcleo do trabalho compreende 

duas etapas: (i) primeiramente, definir a chance séria e real, o que passa pela fixação de 

critérios para estabelecer a seriedade das chances perdidas; e, na sequência, (ii) abordar os 

diferentes métodos de quantificação do dano decorrente da perda de uma chance para 

verificar qual é a forma mais adequada de se alcançar o valor do dano sofrido pela vítima. 

Na parte final do trabalho, são abordadas algumas técnicas que contribuem para uma 

melhor aplicação do instituto em situações específicas.  

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Dano indenizável. 

Seriedade. Quantificação. Nexo causal. 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

ABSTRACT 

Haddad Jafet, Danilo. Loss of a Chance in Tort Law: Substantial Chances and Valuation of 

Lost Chances. 2018. Master. Law School, University of São Paulo, São Paulo, 2018.  

The main purpose of this Master’s thesis is to perform a further detailed study concerning 

the substantiality of lost chances, as well as valuation of the damages regarding lost 

chances in Tort Law. Following a brief synthesis of the origins of the loss of a chance 

theory in the main legal systems dealing with the subject, the next step consists of a critical 

analysis of the damage resulting from the lost chances, which comprehends the study of  

legal nature of the damage and different species of lost chances. The main goal of this 

thesis involves two stages: (i) firstly, constructing a definition of a substantial chance and 

establishing the necessary criteria to find the substantiality of a lost chance; and, secondly, 

(ii) addressing the different methods of valuating damage arising from the loss of a chance, 

in order to ascertain the most appropriate way to determine the value of the loss. The last 

part of this work explores some techniques that may contribute to a better application of 

the loss of a chance theory in some specific situations. 

Key-words: Tort law. Loss of a chance. Compensable loss. Substantiality. Valuation. 

Causation. 
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INTRODUÇÃO 

A responsabilidade civil é um tema clássico do Direito Civil, que teve origem no direito 

romano, mas que permanece extremamente atual, ainda na pós-modernidade. Aliás, pode-

se dizer, sem exagero algum, que sua utilidade prática cresce no mesmo ritmo com o qual 

se desenvolvem as relações sociais. 

Esse ramo do direito obrigacional cuida do dever de reparação dos danos causados pela 

violação de deveres e obrigações jurídicas. O Código Civil dedica ao tema o título IX, 

intitulado Da Responsabilidade Civil, no qual se situa o artigo 927 que, em linhas gerais, 

traz a definição do instituto, ao dispor que “todo aquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, tem a obrigação de repará-lo”. Sergio Cavalieri Filho sintetiza muito bem o 

conceito ao dizer que “responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para 

recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário”.
1
  

A teoria clássica situava a responsabilidade civil no campo do direito privado. O direito do 

século XIX, que dava as bases sustentadoras das sociedades liberais, destinava ao instituto 

um caráter fortemente individualista. Desse modo, embora já separada da responsabilidade 

penal, a responsabilidade civil pressupunha a existência de ilicitude. Somente era 

responsabilizado o indivíduo que agisse com culpa, elemento essencial para gerar o dever 

de reparação. Entrementes, as mudanças advindas da Revolução Industrial foram sentidas 

em todos os âmbitos das relações sociais, inclusive no Direito.  

O avanço tecnológico, o crescimento acelerado da densidade populacional, a diversidade 

múltipla das novas formas de trabalho e produção e a intensificação da complexidade das 

relações sociais contribuíram, imensamente, para o surgimento de inúmeras novas ameaças 

à segurança pessoal dos indivíduos. Aliado a isso, em muitas situações, mostrava-se 

impossível provar a causa dos atos lesivos e, portanto, imputar culpa a alguém, o que 

significava deixar de indenizar as vítimas, muitas vezes desprovidas de recursos, que 

passavam a suportar os prejuízos sofridos.  

Foi nesse contexto que surgiu a teoria objetiva da responsabilidade civil, para a qual a 

culpa deixava de ser elemento essencial para a responsabilização do agente. Assim, 

                                                 
1
 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 9. ed. revista e ampliada, São Paulo: 

Atlas, 2010, p.2. 
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passou-se a responsabilizar determinados agentes pelos danos decorrentes do simples 

exercício de determinadas atividades, consideradas de risco, independentemente da 

verificação do elemento culpa. Nesses casos, o estudo deveria se afastar da análise da 

culpabilidade do causador do dano, para “ajustar seu foco na análise objetiva de reparação 

da vítima”.
2
 Essa foi, sem dúvida, a maior evolução que o instituto já sofreu ao longo da 

História. Assim, embora não exista responsabilidade sem dano
3
, existe responsabilidade 

sem culpa. 

Por outro lado, os fenômenos políticos, econômicos, sociais e ambientais mais 

contemporâneos continuaram a exigir mudanças para que o Direito permanecesse 

acompanhando as transformações experimentadas no campo das relações humanas. Ao 

longo dos últimos séculos, foi grande a demanda por novas hipóteses de responsabilidade 

civil - como a responsabilidade do segurador, a responsabilidade das instituições bancárias, 

a responsabilidade dos grupos, a responsabilidade da Administração Pública, entre outras. 

Se em sua evolução histórica a responsabilidade civil se ocupava da figura do causador do 

dano, a realidade imposta pela dinamicidade dos avanços sociais, das mais variadas ordens, 

fez com que a vítima do dano se tornasse protagonista na relação jurídica instaurada.
4
 O 

objetivo central da responsabilidade civil passou a ser a reparação do dano. 

Surgem, assim, as noções de dano-evento e dano-prejuízo. O primeiro trata-se da própria 

lesão a um direito subjetivo ou a um interesse protegido pela norma. O segundo é 

consequência dessa lesão, podendo ser patrimonial ou não patrimonial e ter por base o 

                                                 
2
 PETEFFI DA SILVA, Rafael. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito 

comparado e brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.4. 
3
 Embora existam hipóteses em que a existência concreta do dano, na situação específica acaba não se 

confirmando. É o que ocorre nas situações de dano moral in re ipsa, em que há desnecessidade de 

comprovação do efetivo surgimento do dano moral no caso concreto, tais como nas controvérsias que 

envolvem a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes, conduta esta que, 

presumidamente, viola a dignidade da pessoa humana. Neste sentido: “a jurisprudência deste Tribunal de 

Superposição está sedimentada no sentido de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição 

irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, 

ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

1.698.407-RS, julgado em 16 de outubro de 2017. Relator o Ministro Marco Aurélio Bellizze.  
4
 SAVI, Sérgio. Responsabilidade Civil por Perda de uma Chance. 2. ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 104. 

Confira-se, também: “O sistema de verificação de culpa, calcado em ideias de cunho individualista, evoluiu 

para um sistema solidarista, com finalidade precípua de manter ‘o equilíbrio econômico-jurídico alterado’ 

ante a ocorrência de um prejuízo, e desviou os olhares da responsabilidade civil, antes voltados ao 

pressuposto da culpa, para o dano”. GONDIM, Glenda Gonçalves. A Reparação Civil na Teoria da Perda de 

uma Chance. São Paulo: Clássica, 2013, p. 21. 
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indivíduo ou a sociedade como um todo.
5
 A caracterização do fenômeno jurídico do dano, 

como pressuposto da responsabilidade civil, depende da coexistência do dano-evento e do 

dano-prejuízo.
 6

 

A redefinição da responsabilidade civil, como uma reação contra o dano, passou a permitir 

a reparação de danos em situações sequer impensáveis até então. Foi exatamente nesse 

contexto que as primeiras demandas em que se pleiteava a reparação pela perda da 

oportunidade de obtenção de um resultado favorável chegaram aos tribunais franceses. 

Surgia, então, a chamada teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance.  

Em linhas bastante gerais, a teoria da perda de uma chance sugere que aquele que tiver 

retiradas de seu patrimônio chances sérias e reais de alcançar uma vantagem esperada, ou 

de evitar um prejuízo já ocorrido, terá direito à reparação do dano decorrido das 

oportunidades perdidas.
7
  

Assim como a própria responsabilidade civil, a perda de chances tem se mostrado um 

instituto cada vez mais útil e necessário para evitar injustiças. Isso porque a nova lógica de 

funcionamento das sociedades globais - que envolve a dependência de diversos serviços, 

prestados por diversos agentes - importa um aumento significativo do risco de se 

experimentar um prejuízo, graças à ação, culposa ou não, de outrem. Não é à toa que se vê 

uma quantidade impressionante de demandas relacionadas à responsabilidade civil 

chegando ao Poder Judiciário todos os dias. E cada vez mais frequentes são os litígios em 

que se pede a reparação pela oportunidade perdida. 

As dificuldades da vida pós-moderna, agravadas pela acirrada competição nos mercados de 

trabalho, fazem com que os indivíduos deem maior importância à oportunidade. As boas 

chances de se obter uma vantagem são cada vez mais raras e, não poucas vezes, 

                                                 
5
 Destaca-se, aqui, a noção de Antonio Junqueira de Azevedo de dano social: “(...) um ato, se doloso ou 

gravemente culposo, ou se negativamente exemplar, não é lesivo somente ao patrimônio material ou moral da 

vítima, mas sim, atinge a toda a sociedade, num rebaixamento imediato do nível de vida da população. Causa 

dano social. Isto é particularmente evidente quando se trata da segurança, que traz diminuição da 

tranquilidade social, ou de quebra da confiança, em situações contratuais ou para-contratuais, que acarreta 

redução da qualidade coletiva de vida”. AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano 

na responsabilidade civil: o dano social. In: FILOMENO, José Geraldo Brito et al. (Org.). O Código Civil e 

sua interdisciplinaridade: os reflexos do Código Civil nos demais ramos do Direito. Belo Horizonte: Del 

Rey, 2004, p. 374. 
6
 FLUMIGNAN, Silvano José Gomes. Dano-Evento e Dano Prejuízo. Dissertação de Mestrado – Faculdade 

de Direito da Universidade de São Paulo, 2009, p. 43. 
7
 O termo chance tem, para os franceses, o significado jurídico de probabilidade de obter lucro ou evitar 

perda. Em português, a palavra que melhor traduz a ideia de chance é oportunidade. SAVI, Sérgio, p. 3. 



 

 
14 

 

consideradas únicas. Assim, a oportunidade de se alcançar um resultado também tem valor 

significativo - mesmo que em grau menor do que o do próprio resultado.  

O estudo da responsabilidade civil pela perda de uma chance é recente no direito pátrio, 

muito embora esteja ganhando força exponencial. Até o início do novo milênio, não se 

dedicava ao tema mais do que algumas poucas páginas de tratados de responsabilidade 

civil. Somente na década passada é que surgiram os primeiros livros especializados sobre o 

instituto. Desde então, parece que os estudiosos finalmente decidiram dedicar mais tempo e 

esforços à pesquisa e à análise das chances perdidas. Ao longo da última década, tem sido 

publicado um número considerável de trabalhos sobre o assunto, dentre livros, teses de 

graduação, dissertações de mestrado, artigos científicos e, até mesmo, reportagens 

jurídicas.  

No campo jurisprudencial não é diferente. Há alguns anos, era raro se deparar com 

julgados que abordassem a responsabilidade civil pela perda de uma chance. Atualmente, 

já são milhares de decisões sobre o tema nos tribunais de todo o país.  

Embora o estudo das oportunidades perdidas esteja sendo alvo de verdadeira efervescência 

doutrinária e jurisprudencial, não são raras as decisões judiciais que, ao aplicar o instituto 

da perda de uma chance, incorrem em equívocos e confusões diversos. Não é incomum, 

por exemplo, ver enganos quanto à natureza jurídica dos danos decorrentes da perda de 

uma chance.
8
  

Maior preocupação ainda deve ser direcionada para dois aspectos fundamentais da teoria 

da perda de uma chance, cuja análise, essencial, acaba sendo suprimida por quem deveria 

fazê-la, quais sejam, a seriedade da chance perdida e a quantificação do dano.  

Para que se chegue à conclusão sobre a possibilidade de conceder indenização pelo dano 

nascido com a retirada da oportunidade de alcançar vantagem ou de evitar prejuízo do 

patrimônio da vítima, é necessário ponderar sobre a seriedade da chance perdida.  

A doutrina nacional é unânime ao afirmar que as chances perdidas só serão passíveis de 

indenização se consideradas sérias e reais. O elemento da certeza do dano, tão fundamental 

para a classificação do dano decorrente da perda de uma chance, também deve ser 

                                                 
8
 Como abordado na seção 2.4.2. deste trabalho, certos julgados consultados consideraram a chance perdida 

como mero agregador de dano moral, independentemente da natureza dos interesses em jogo. 
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observado para que se verifique se surgirá ou não a obrigação de reparar os prejuízos 

causados pela oportunidade perdida. Somente se a chance perdida tiver se mostrado 

suficientemente séria e real é que seu aniquilamento implicará o dever de indenizar. Do 

contrário, não se terá estabelecido liame causal entre a conduta tida como antijurídica e o 

dano, de modo que o réu não deverá ser responsabilizado.  

As chances devem ser sérias e reais. A doutrina repete esta frase como se ela fosse um 

verdadeiro mantra, mas poucos autores se dedicaram a tentar definir o que seriam, 

efetivamente, chances sérias e reais.
9
 Talvez uma definição exauriente não exista, mas 

certamente é possível traçar certos critérios e parâmetros úteis na tarefa de separar as 

chances merecedoras de reparação daquelas meras esperanças subjetivas, por demais 

abstratas, cuja perda não gera dever de indenizar. 

Ultrapassada a análise sobre a seriedade da chance perdida, surge novo problema: a 

quantificação do dano decorrente da perda de uma chance. Raros são os casos em que o 

julgador apresenta justificativas técnicas para chegar ao quantum indenizatório. No mais 

das vezes, dedica-se poucas linhas para, sem explicação satisfatória, condenar o ofensor ao 

pagamento de um valor fixado de maneira indesejavelmente aleatória. 

A primeira premissa a ser estabelecida é a de que o valor a ser indenizado pelo dano 

decorrente da perda de uma chance será sempre menor do que o valor atribuído ao 

resultado futuro – do contrário, a distinção da perda da chance e da perda do próprio 

resultado vantajoso não faria sentido.  

O método de quantificação do dano mais difundido no Brasil é o da proporcionalidade, 

pelo qual se multiplica o percentual da chance perdida pelo valor do dano final para se 

obter o valor da oportunidade em questão. A experiência norte-americana, pouco estudada 

no Brasil, revela diversas outras propostas, cada uma com vantagens e desvantagens se 

comparadas com a forma tradicional de aferição do quantum debeatur.  

O aprofundamento do estudo destes dois aspectos – seriedade das chances perdidas e 

quantificação do dano -, tão importantes para que se dê uma melhor aplicação da teoria da 

                                                 
9
 Os debates mais profundos com os quais se teve contato foram travados por autores norte-americanos, que 

serão bastante referenciados no terceiro capítulo desta dissertação. Na doutrina nacional, não se pode deixar 

de referenciar Rafael Peteffi da Silva (PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009). No direito português, destaca-se 

a obra de Rute Teixeira Pedro (PEDRO, Rute Teixeira. A Responsabilidade Civil do Médico: Reflexões 

Sobre a Noção da Perda de Chance e a Tutela do Doente Lesado. Coimbra: Coimbra Editora, 2008). 
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perda de uma chance, mostra-se bastante pertinente, oportuno, e até mesmo desejável. A 

verdade é que, no atual momento, qualquer estudo que se proponha a dar enfoque para as 

dificuldades no uso do instituto da perda de uma chance vem em excelente hora.  
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1. O NASCIMENTO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE 

Contam os doutrinadores que a primeira decisão judicial a reconhecer a teoria da perda de 

uma chance e a conceder indenização por chances perdidas teria sido proferida em 17 de 

julho de 1889, pela Chambre des Requêtes de la Cour de Cassation francesa.
10

 A Corte de 

Cassação teria admitido a reparação pela perda de uma chance provocada por um ato de 

negligência de um oficial ministerial,
11

 que impediu a tramitação regular de um processo.
12

  

Ocorre que, ao fazer uma análise mais detida do caso, Daniel Amaral Carnaúba verificou 

que, na realidade, referido julgado jamais tratou da perda de uma chance. Aliás, a 

indenização pela chance perdida não foi sequer aventada por qualquer das partes, nem 

mesmo pelos juízes. A Caixa Comercial de Limoges havia requerido que o oficial 

ministerial a indenizasse pela própria vantagem pretendida com a interposição de uma 

apelação que acabou anulada por um erro cometido pelo profissional no momento que 

realizou uma intimação. Já a corte julgadora valeu-se das presunções para rejeitar a 

demanda por entender que, independentemente do erro do oficial ministerial, a sentença 

contrária à Caixa Comercial de Limoges acabaria sendo confirmada em segunda 

instância.
13

 Nada relacionado à perda de uma chance.
14

 

O caso pioneiro francês teria sido julgado, então, somente em 1932
15

, quando a Corte de 

Cassação confirmou o entendimento de segunda instância, pelo qual um notário foi 

                                                 
10

 Caisse Commerciale de Limoges v. Rives: Req. 17 juillet 1889, S. 1891, I, p.399. 
11

 Os oficiais ministeriais exerciam funções muito similares às que os oficiais de justiça exercem hoje, no 

sistema judiciário brasileiro. 
12

 ROCHA, Nuno Santos. A Perda da Chance como uma Nova Espécie de Dano. Coimbra: Almedina, 2015, 

p. 24. 
13

 CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance – A Álea e a 

Técnica. São Paulo: Método, 2013. p 95-96.  
14

 Realmente, o exame crítico do julgado leva à conclusão de que a Caixa Comercial nunca requereu 

indenização pela perda da chance, mas sim pelo prejuízo final experimentado, ou seja, os 9.000 francos a que 

havia sido condenada. Mais do que isto, a corte francesa efetivamente recorreu à presunção de causalidade, 

percorrendo o seguinte raciocínio: (i) a condenação do oficial ministerial dependia da análise do mérito do 

recurso que acabou anulado pela falha do profissional da justiça; (ii) referida análise foi efetivamente 

realizada pela Corte de Apelação francesa, que confirmou que o prejuízo sofrido pela vítima que havia 

acionado a Caixa Comercial seria realmente devido, de modo que ainda que a apelação não tivesse sido 

anulada, teria sido julgada improcedente: “Et, la décision à rendre sur la responsabilité encourue par cet 

huissier découlant nécessairement du résultat que l'appel aurait pu amener, la Cour ne peut faire autrement 

que d'examiner le mérite de cet appel”. Tradução do autor: E, a decisão a ser tomada sobre a 

responsabilidade incorrida por este oficial ministerial decorre, necessariamente, do resultado que a apelação 

teria tido, a Corte não poderia ter agido de outra forma que não examinar qual teria sido o mérito deste 

recurso.  
15

 Este foi o julgado francês mais antigo que Daniel Carnaúba conseguiu encontrar ao longo de sua pesquisa. 

CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 105. 
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condenado por privar seu cliente da chance de adquirir uma propriedade rural muito 

desejada.
16

  

Antes disso, contudo, em 1911, a Court of Appeal inglesa já havia julgado o paradigmático 

caso Chaplin v. Hicks.
17

 Um famoso ator e empresário do ramo do teatro, o Sr. Hicks, 

criou um concurso de beleza que oferecia como prêmio a contratação das vencedoras como 

atrizes, por três anos. As participantes deveriam submeter fotos suas para publicação em 

um jornal e os leitores da publicação votariam nas que achassem mais belas. De todas as 

inscritas, as 50 mais votadas passariam para a segunda fase, que consistia em entrevistas 

feitas pessoalmente. As 12 melhores colocadas na segunda fase sagrar-se-iam vencedoras e 

fariam jus ao contrato de três anos para atuar. A Sra. Chaplin foi uma das 50 mais votadas, 

mas, por uma falha do Sr. Hicks, a candidata só recebeu a notícia de que havia sido 

selecionada para a segunda fase em momento posterior à realização das entrevistas e da 

escolha das 12 premiadas.  

A corte julgadora enxergou a existência de uma chance de vencer o concurso, com valor 

econômico. Como das 50 finalistas, 12 foram selecionadas, a Court of Appeal considerou 

que a Sra. Chaplin havia perdido uma chance indenizável de, aproximadamente, 25% de se 

sagrar vencedora.  

De qualquer modo, a partir do começo do século passado, a teoria da perda de uma chance 

passou por um forte amadurecimento na França, sendo aplicada nas mais variadas espécies 

de casos, tais como os de perda da chance de vencer competição esportiva, de obter êxito 

em demanda judicial, de celebrar contratos lucrativos, de obter alimentos no futuro, de 

auferir melhor condição social, entre outros.
 
Não por acaso, a jurisprudência francesa é 

considerada, hoje em dia, a mais criativa, no sentido de conceder indenização pela perda de 

uma chance nas situações mais diversas, passando ao largo das acaloradas discussões 

doutrinárias acerca das noções de causalidade e dos limites à aplicação da perda de uma 

chance.
 18

 

                                                 
16

 "(...) le notaire a occasionné un double préjudice à ses clients, qui ont perdu toute chance d'acquérir le 

domaine qu'ils avaient en vue et qui, d'autre part, ont eu à supporter les frais de nombreux actes inutiles 

(...)". Grimaldi v. Marnier: Req., 26 mai., 1932, S. 1932, I, p. 387. Tradução do autor: (...) o notário causou 

um duplo prejuízo aos seus clientes, que perderam todas as chances de adquirir o imóvel que tinham em vista 

e que, de outra parte, tiveram de suportar o custo de muitos atos desnecessários (...).  
17

 [1911] 2 KB 786.  
18

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p.156-177. 
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Na Itália, as primeiras ponderações acerca da possibilidade de se indenizar pela chance 

perdida foram feitas na década de 1940, por Giovanni Pacchioni. Para o autor, “uma 

simples possibilidade, uma chance, tem sim um valor social notável, mas não um valor de 

mercado”, de modo que a vítima não teria interesse jurídico na obtenção de indenização 

por oportunidades perdidas.
19

 Foi apenas em 1966 que Adriano de Cupis descortinou a 

autonomia do dano decorrente da perda de uma chance em relação ao dano final, de modo 

a permitir seu enquadramento como espécie de dano emergente, passível de indenização.
20

 

A doutrina noticia que o primeiro caso em que a teoria da perda da chance foi admitida na 

Itália foi julgado em 19 de novembro de 1983, pela Corte di Cassazione.
21

 A questão 

levada ao tribunal era a seguinte: uma empresa queria contratar alguns motoristas e, para 

tanto, elaborou um processo seletivo de três etapas: (i) realização de diversos exames 

médicos; (ii) prova de direção; e (iii) prova de cultura elementar. Por algum motivo, alguns 

dos candidatos foram impedidos, pela empresa, de participar da segunda e da terceira 

etapas.  

O tribunal aplicou a teoria da responsabilidade pela perda de uma chance para conceder 

indenização aos candidatos. Assim, pela primeira vez, indenizou-se a perda da 

possibilidade de conseguir o resultado útil – consistente no direito de participar das etapas 

subsequentes, necessárias à contratação - e não a perda do próprio resultado - consistente 

na contratação, efetivamente. Ao enquadrar o prejuízo causado como dano emergente, a 

Corte di Cassazione reconheceu o valor patrimonial da chance, independente do resultado 

final.
22

  

                                                 
19

 PACCHIONI, Giovanni. Diritto Civile Italiano. Parte seconda: Diritto delle obbligazioni, v. IV: Delitti e 

Quase Delitti. Padova: Cedam, 140, p. 109 apud SAVI, Sérgio, p. 8. 
20

 DE CUPIS, Adriano. Il Danno. Teoria generalle della responsabilità civile. 2 ed. Vol I. Milano: Dott A. 

Giufrè Editore, 1966, p. 264. 
21

 SAVI, Sérgio, p. 25-26. 
22

 Cass. 19 novembre 1983, n. 6906. A Corte de Cassação italiana concluiu que: “Poiché il concetto di 

perdita e di guadagno di cui all'art. 1223 ce. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, è 

risarcibile il danno derivante dalla perdita di una chance, già esistente nel patrimonio dei dipendenti al 

momento del comportamento illecito dell'azienda, ed idonea a produrre anche solo probabilmente e non con 

assoluta certezza un determinato reddito”. Tradução do autor: Devido ao conceito de perdas e danos contido 

no artigo 1223 [do Código Civil italiano] refere-se a qualquer utilidade economicamente avaliável, é 

indenizável o dano decorrente da perda de uma chance já existente no patrimônio dos empregados no 

momento da conduta ilícita da empresa, idônea a produzir apenas provavelmente e não com absoluta certeza 

um determinado ganho. A íntegra da decisão foi gentilmente anexada por Flávio da Costa Higa em sua 

dissertação de mestrado, com o objetivo de facilitar seu acesso. HIGA, Flávio da Costa, p. 297-299. 
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O estudo aprofundado do instituto das chances perdidas ao longo das décadas permitiu a 

superação das dificuldades teóricas e práticas inicialmente identificadas, de modo que, na 

atualidade, a teoria da perda de uma chance é aceita de forma ampla e incontestável pelos 

diversos ordenamentos jurídicos. A tendência é que as novas codificações civis passem a 

tratar expressamente do dano decorrente da perda de uma chance como indenizável, a 

exemplo do novo Código Civil argentino, vigente desde 2015.
23 

 

Traçado este breve panorama, merece especial atenção o nascimento e a evolução da teoria 

da perda de uma chance em dois ordenamentos jurídicos em particular. Ao longo desta 

dissertação, serão analisados diversos artigos científicos produzidos nos Estados Unidos, 

bem como várias decisões proferidas pelas cortes de justiça norte-americanas. Mostra-se 

interessante, portanto, entender como se deu o surgimento do instituto naquele país. 

Também apresenta relevo contextualizar como tem se dado o estudo das chances perdidas 

no Brasil, até porque o aprofundamento recente das discussões doutrinárias e 

jurisprudenciais sobre o tema pode levar à falsa impressão de que o instituto jamais havia 

sido objeto de exame pelos juristas do passado e que suas primeiras aparições na produção 

acadêmica nacional teriam se dado apenas hodiernamente.  

 

1.1. Perda da chance no direito norte-americano 

Em 1925, no caso Zinnel v. United States Shipping Board Emergency Fleet Corp.,
24

 um 

marinheiro acabou caindo no mar enquanto estava lidando com as amarras do barco, que 

haviam afrouxado. O autor da demanda argumentou que a corda de segurança, que 

                                                 
23

 “Artículo 1738.- Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de 

la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su 

obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos 

personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales 

legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida. 

Artículo 1739.- Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o 

indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su 

contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador”. 

Tradução do autor: Artigo 1738 – Indenização. A indenização compreende a perda ou diminuição do 

patrimônio da vítima, o lucro cessante no benefício econômico esperado de acordo com a probabilidade 

objetiva de sua obtenção e a perda de chances. Inclui-se especialmente as consequências da violação dos 

direitos personalíssimos da vítima, de sua integridade pessoal, sua saúde psicofísica, suas condições 

espirituais legítimas e as que resultam da interferência em seu projeto de vida.  

Artigo 1739 – Requisitos. Para a procedência da indenização deve existir um prejuízo direto ou indireto, atual 

ou futuro, certo e subsistente. A perda da chance é indenizável na medida em que sua contingência seja 

razoável e guarde uma adequada relação de causalidade com o fato gerador. 
24

 10 F.2d 47 (2d Cir. 1925). 
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normalmente ficava posta no local em que o marinheiro estava trabalhando, não estava lá 

no momento do acidente. Embora sem fazer qualquer referência à teoria da perda de uma 

chance, o Circuit Judge Hand fez interessantes reflexões sobre o tema. Ponderou o 

julgador que ninguém poderia ter certeza de que, se a corda de segurança estivesse no local 

em que deveria ter sido colocada, o marinheiro a teria alcançado e, com isso, sobrevivido.  

O primeiro caso de que se tem notícia em que a perda de uma chance foi efetivamente 

reconhecida por uma corte norte-americana não envolvia negligência médica, como a 

grande maioria dos casos julgados nos Estados Unidos, mas sim problemas de ordem 

contratual. No caso Gardner v. National Bulk Carriers, Inc.,
25

 um navio de carga fazia 

uma travessia de New York para Corpus Christi. O Sr. Gardner, tripulante da embarcação, 

seria chamado para fazer a vigia, mas não foi localizado pelos colegas. O marinheiro não 

foi mais visto depois das 18h00min e a tripulação concluiu que ele havia caído no mar. O 

capitão do barco acionou a guarda costeira, mas, depois de contatar o dono da embarcação, 

decidiu não procurar o tripulante perdido no mar. A corte julgadora chegou à seguinte 

conclusão: 

Causation is proved if the master's omission destroys the reasonable 

possibility of rescue...Therefore, proximate cause here is implicit in the 

breach of duty. Indeed, the duty would be empty if it did not itself 

embrace the loss as a consequence of its breach. Once the evidence 

sustains the reasonable possibility [of success],... disregard of the duty... 

imposes liability.
26

 

É bem verdade que a grande maioria dos casos de perda de uma chance levados ao Poder 

Judiciário norte-americano versa sobre responsabilidade civil na área da saúde, quando, 

por ação ou omissão negligente do médico, o paciente perde parte ou a integralidade das 

chances que tinha de sobreviver, de se recuperar ou de se curar de um mal. Não são poucas 

as cortes que entendem que somente as demandas envolvendo a perda de uma chance na 

                                                 
25

 310 F.2d 284 91 A.L.R.2d 1023. 
26

 Tradução do autor: O nexo de causalidade fica provado se a omissão do capitão destruir a possibilidade 

razoável de resgate. Desse modo, a causa imediata está implícita na violação do dever. De fato, o dever seria 

vazio se não englobasse a perda como consequência de sua violação. Uma vez que a prova sustenta a 

possibilidade razoável de sucesso, a violação do dever impõe responsabilidade. SAROYAN, Zaven T. The 

Current Injustice of the Loss of Chance Doctrine: An Argument for a New Approach to Damages. 

Cumberland Law Review, v. 33, 2002-2003, p. 19-20. 
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seara médica devem ser conhecidas, ou seja, limitam a aplicação da teoria a este campo da 

responsabilidade civil.
27

  

Existem, contudo, decisões que se valeram do uso do instituto em diversas outras 

situações, como em casos de inadimplemento contratual, de relações empregatícias e de 

perda da chance de avançar em competições.
28

 Com o prestígio cada vez mais crescente da 

teoria, a tendência é que a perda de uma chance passe a ser adotada sem restrições ou 

limitações a determinada classe de demandas, desde que cumpridos todos os requisitos 

intrínsecos à responsabilidade civil e aqueles específicos do campo das chances perdidas.  

Diante da inegável predominância de casos na seara médica, a formulação teórica do 

instituto foi traçada pela doutrina norte-americana inserida naquele contexto. Desse modo, 

considerando-se o dano decorrente da perda da chance como autônomo e dissociado do 

dano final, o direito norte-americano exige os três elementos clássicos da responsabilidade 

civil a serem provados pelo autor da demanda para que veja configurado seu direito à 

indenização: (i) o dano; (ii) a violação do dever de cuidado pelo réu (negligência médica); 

e (iii) o nexo de causalidade entre o dano e a violação do dever de cuidado.  

Os críticos da teoria invocam alguns obstáculos que inviabilizariam sua aplicação: (i) o 

dano decorrente da perda da chance seria especulativo e, portanto, não apresentaria o 

requisito da certeza; (ii) seria impossível conciliar a teoria com as noções tradicionais de 

causalidade; (iii) a comprovação da perda da chance e a quantificação do dano seriam 

muito difíceis de se estabelecer; e (iv) estar-se-ia criando uma nova categoria de ações 

judiciais em face da negligência médica.  

                                                 
27

 AAGAARD, Todd S. Identifying and Valuing the Injury in Lost Chance Cases. Michigan Law Review, v. 

96, 1997-1998, p. 1337, especialmente nota de rodapé 10. 
28

 Em Miller v. Allstate Ins. Co., 573 So. 2d 24, 29 (Fla. Dist. Ct. App. 1990), um segurado solicitou à 

seguradora a devolução de um veículo destruído para que pudesse utilizar como prova em uma ação que 

movia em face do fabricante do automóvel, mas a seguradora recusou-se a devolvê-lo. A corte condenou a 

seguradora a indenizar o segurado pela perda da chance de se sagrar vencedor da demanda intentada contra o 

fabricante. Em Doll v. Brown, 75 F.3d 1200, 1206 (7th Cir. 1996), reconheceu-se que a teoria da perda de 

uma chance é apropriada em casos envolvendo promoções empregatícias. Em Mange v. Unicorn Press, 129 

F. Supp. 727 (S.D.N.Y. 1955), a District Court for the Southern District of New York considerou a 

possibilidade de indenizar o autor pela perda da chance de avançar em uma competição e ser ganhador do 

prêmio oferecido pela ré. Em um jogo em que os competidores precisavam escolher a alternativa certa dentre 

algumas opções, uma das respostas preparadas pela ré continha um erro que teria induzido o autor a descarta-

la e, assim, ser desqualificado, perdendo a chance de competir, juntamente com outros 23.548 participantes, 

por 210 prêmios, incluindo o prêmio de primeiro lugar no valor de U$ 307.500,00.  
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Ao longo desta dissertação, cada uma das críticas ora reveladas acaba rebatida, mas vale 

ressaltar a grande preocupação do sistema jurídico norte-americano com o alto grau de 

litigiosidade envolvendo relações entre pacientes e médicos. Desde a década de 1970, com 

a redução do número de empresas de planos de saúde, muitos estados norte-americanos 

passaram a adotar novas regulações para diminuir o número de demandas tratando de 

responsabilidade civil do médico.  

Para tanto, certos estados estabeleceram limites dos valores máximos de indenização para 

danos materiais, danos morais e honorários advocatícios, delimitações quanto à 

responsabilidade solidária das empresas de plano de saúde, além de diversas outras regras 

diminuidoras do quantum indenizatório a ser recebido pela vítima de outros agentes 

envolvidos na demanda, de forma a desestimular o ingresso de ações menos significativas. 

Certo é que o reconhecimento da teoria da perda de uma chance está sendo responsável 

pelo surgimento de novas ações judiciais versando sobre responsabilidade médica, 

contrariando os esforços legislativos continuados no sentido de diminuir a quantidade de 

referidas demandas.
29

 

Atualmente, mesmo na toada de uma maior recorrência à teoria a cada ano que se passa, a 

jurisprudência norte-americana ainda está longe de chegar a um consenso quanto à 

aplicabilidade da perda de uma chance. Três são os posicionamentos adotados pelas cortes 

estaduais, que serão abordados em seguida.
30

 

Há os estados que reconhecem a teoria e aplicam, na enorme maioria dos casos, o 

proportional approach (método da proporcionalidade).
31

 Dentre eles, pode-se citar: 

Arizona, Colorado, Delaware, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, 

Massachusetts, Missouri, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Ohio, 

Virginia, West Virginia, Wisconsin e Wyoming.
32

  

                                                 
29

 FÉROT, Alice. The Theory of Loss of Chance: Between Reticence and Acceptance. Florida International 

University Law Review, v. 8, Springs, 2013, p. 607. 
30

 A cada posicionamento exposto, serão mencionados determinados estados que os adotam, com base em 

estudo realizado por Alice Férot em 2013 no artigo mencionado na nota anterior.  
31

 Todos os termos estrangeiros utilizados ao longo do trabalho serão acompanhados de traduções livres do 

autor, entre parênteses, na primeira aparição. O proportional approach será explicado no tópico 4.2.1. 
32

 Veja-se os seguintes casos, julgados por cortes de cada um dos estados respectivamente citados: Thompson 

v. Sun City Cmty. Hosp., Inc., 688 P.2d 605, 616 (Ariz. 1984); Sharp v. Kaiser Found. Health Plan of Colo., 

710 P.2d 1153, 1156 (Colo. App. 1985), cujo entendimento foi confirmado em 741 P.2d 714 (Colo. 1987); 

United States v. Anderson, 669 A.2d 73, 75 (Del. 1995); Richmond Cmty. Hosp. Auth. Operating Univ. Hosp. 

v. Dickerson, 356 S.E.2d 548, 550 (Ga. Ct. App. 1987); McBride v. United States, 462 F.2d 72, 75 (9th Cir. 
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A maioria dos estados e o Distrito de Columbia
33

 não aceitam a aplicação do instituto das 

chances perdidas e preferem continuar adotando o all or nothing approach (método tudo 

ou nada).
34

 Dentre os estados que rechaçam a perda da chance, citem-se: Alabama, Alaska, 

Arkansas, California, Connecticut, Florida, Idaho, Kentucky, Maryland, Michigan, 

Minnesota, Mississippi, Nebraska, North Carolina, New Hampshire, Oregon, South 

Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas e Vermont.
35

 

Um terceiro grupo de estados, que engloba Kansas, Oklahoma, Pennsylvania e 

Washington,
36

 prefere encarar a teoria da perda da chance como uma espécie de 

flexibilização ou relaxamento do nexo de causalidade entre a conduta negligente e o 

próprio resultado final. Neste sentido, a Suprema Corte da Pennsylvania afirmou, no caso 

Hamil, que “in order that an actor is not completely insulated because of uncertainties as 

to the consequences of his negligent conduct, Section 323(a) tacitly acknowledges this 

                                                                                                                                                    
1972); Holton v. Mem’l Hosp., 679 N.E.2d 1202, 1208 (Ill. 1997); Cahoon v. Cummings, 734 N.E.2d 535, 

541 (Ind. 2000); DeBurkarte v. Louvar, 393 N.W.2d 131, 137 (Iowa 1986); Hastings v. Baton Rouge Gen. 

Hosp., 498 So. 2d 713, 722 (La. 1986). Matsuyama v. Birnbaum, 890 N.E.2d 819, 823 (Mass. 2008); Wollen 

v. DePaul Health Ctr., 828 S.W.2d 681, 685 (Mo. 1992); Aasheim v. Humberger, 695 P.2d 824, 827-28 

(Mont. 1985); Perez v. Las Vegas Med. Ctr., 805 P.2d 589, 592 (Nev. 1991); Evers v. Dollinger, 471 A.2d 

405, 410 (N.J. 1984); Alberts v. Schultz, 975 P.2d 1279, 1282 (N.M. 1999); Kallenberg v. Beth Israel Hosp., 

357 N.Y.S.2d 508, 508 (N.Y. App. Div. 1974), cujo entendimento foi confirmado em 374 N.Y.S.2d 615 

(N.Y. 1975); Roberts v. Ohio Permanente Med. Grp., Inc., 668 N.E.2d 480, 484 (Ohio 1996); Brown v. 

Koulizakis, 331 S.E.2d 440, 446 (Va. 1985); Thornton v. CAMC, 305 S.E.2d 316, 324-25 (W. Va. 1983); 

Ehlinger v. Sipes, 454 N.W.2d 754, 762 (Wis. 1990); e McMackin v. Johnson Cnty. Healthcare Ctr., 73 P.3d 

1094, 1100 (Wyo. 2003). FÉROT, Alice, p. 610, notas de rodapé 163 a 183.  
33

 O Distrito de Columbia havia adotado a teoria em Ferrell v. Rosenbaum, 691 A.2d 641, 650 (D.C. 1997), 

mas voltou atrás e negou sua aplicação em Grant v. American National Red Cross, 745 A.2d 316, 321-22 

(D.C. 2000). O mesmo se observa com relação ao entendimento das cortes de Michigan e South Dakota. 
34

 Se ficar comprovado que a vítima tinha mais do que 50% de chances de alcançar o resultado favorável ou 

evitar o resultado danoso, ela fará jus à integralidade da indenização pelo dano final. Se as chances forem 

iguais ou inferiores a 50%, a vítima não receberá qualquer compensação. 
35

 Veja-se os seguintes casos, julgados por cortes de cada um dos estados respectivamente citados: McAfee v. 

Baptist Med. Ctr., 641 So. 2d 265, 267 (Ala. 1994); Crosby v. United States, 48 F. Supp. 2d 924, 930 (D. 

Alaska 1999); Holt ex rel. Estate of Holt v. Wagner, 43 S.W.3d 128, 131 (Ark. 2001); Williams v. Wraxall, 

39 Cal. Rptr. 2d 658, 666 (Ct. App. 1995); Boone v. William W. Backus Hosp., 864 A.2d 1, 18 (Conn. 2005); 

Gooding v. Univ. Hosp. Bldg., Inc., 445 So. 2d 1015, 1017 (Fla. 1984); Manning v. Twin Falls Clinic & 

Hosp., Inc., 830 P.2d 1185, 1189 (Idaho 1992); Kemper v. Gordon, 272 S.W.3d 146, 152-53 (Ky. 2008); 

Fennell v. S. Md. Hosp. Ctr., Inc., 580 A.2d 206, 215 (Md. 1990); Mich. Comp. Laws Ann. § 600.2912a 

(West 2012) e O’Neal v. St. John Hosp. & Med. Ctr., 791 N.W.2d 853, 857 (Mich. 2010); Fabio v. Bellomo, 

504 N.W.2d 758, 762 (Minn. 1993); Ladner v. Campbell, 515 So. 2d 882, 888 (Miss. 1987); Rankin v. 

Stetson, 749 N.W.2d 460, 469 (Neb. 2008); Day v. Brant, 697 S.E.2d 345, 356 (N.C. Ct. App. 2010), Day v. 

Brant, 721 S.E.2d 238, 251 (N.C. Ct. App. 2012), cuja revisão foi negada em 726 S.E.2d 179 (N.C. 2012); 

Pillsbury-Flood v. Portsmouth Hosp., 512 A.2d 1126, 1130 (N.H. 1986); Drollinger v. Mallon, 260 P.3d 482, 

491 (Or. 2011); Jones v. Owings, 456 S.E.2d 371, 373 (S.C. 1995); S.D. Codified Laws § 20-9-1.1 (2012); 

Kilpatrick v. Bryant, 868 S.W.2d 594, 600 (Tenn. 1993); Kramer v. Lewisville Mem’l Hosp., 858 S.W.2d 

397, 404 (Tex. 1993); e Smith v. Parrott, 833 A.2d 843, 848 (Vt. 2003). Recomenda-se a leitura da análise 

feita por Alice Férot do entendimento das cortes de Connecticut e Mississipi. Ibidem, p. 611-612.  
36

 Pode-se referenciar, respectivamente: Delaney v. Cade, 873 P.2d 175, 183 (Kan. 1994); McKellips v. Saint 

Francis Hosp., Inc., 741 P.2d 467, 469 (Okla. 1987); Hamil v. Bashline, 392 A.2d 1280, 1288 (Pa. 1978); e 

Herskovits v. Grp. Health Coop. of Puget Sound, 664 P.2d 474, 476-77 (Wash. 1983). 
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difficulty and permits the issue to go to the jury upon a less than normal threshold of 

proof”.
37

 No mesmo sentido, em linhas gerais, no caso Herskovits v. Group Health 

Cooperative of Puget Sound,
38

 a Suprema Corte de Washington entendeu que, em caso de 

violação do dever de proteger determinada pessoa, o ônus probatório da vítima deverá ser 

diminuído. Assim, ao autor da demanda caberá, meramente, demonstrar que a violação do 

réu aumentou o risco de dano da vítima.  

Por fim, nos estados de North Dakota, Rhode Island e Utah, pelo menos até 2013, o Poder 

Judiciário ainda não havia sido provocado para analisar e, consequentemente, expressar 

sua concordância ou não com a teoria da perda de uma chance. Em alguns casos, as cortes 

tiveram que se manifestar sobre a compatibilidade de casos específicos envolvendo 

oportunidades perdidas e as legislações locais, sem adentrar no mérito, ou seja, não houve 

enfrentamento direto da aplicabilidade do instituto da perda da chance.
39

  

 

1.2. Perda da chance no direito brasileiro 

No Brasil, o desenvolvimento mais profundo do estudo das chances perdidas é deveras 

recente. Ao longo do século XX, raros foram os autores que abordaram a perda de uma 

chance em suas obras sobre responsabilidade civil. E quando o faziam, o assunto era 

tratado em poucos parágrafos.  

Na década de 1930, Carvalho Santos chegou a fazer considerações acerca das 

oportunidades perdidas. Ao tratar da responsabilidade civil do advogado, o comentarista 

até admitia que o profissional pudesse ser responsabilizado em algumas situações,
40

 mas 

no caso do patrono que deixasse de interpor recurso cabível, Carvalho Santos encontrava 

resistência na concessão de indenização para a vítima da negligência profissional: 

                                                 
37

 Tradução do autor: para que um agente não fique completamente impune por causa de incertezas quanto às 

consequências de sua conduta negligente, a Seção 323(a) tacitamente reconhece esta dificuldade e permite 

que a questão seja submetida ao júri, sob um limite de prova inferior ao habitual. 
38

 99 Wn.2d 609, 664 P.2d 474, 1983 Wash. 
39

 FÉROT, Alice, p. 616- 617. 
40

 “Em regra, o advogado não pode ser responsabilizado pelo facto de perder a demanda. Só o deverá ser si a 

perda tiver resultado de culpa sua, como, por exemplo, da perda de um prazo em que devesse ser offerecida 

uma prova decisiva, etc”. – CARVALHO SANTOS, J.M. de. Código Civil Interpretado. 2 ed., Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1938. v. 21, p 321. 

http://www.bloomberglaw.com/document/X57H0A?jcsearch=99%20Wn.2d%20609#jcite&ORIGINATION_CODE=00344
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Somente quando haja possibilidade de reforma da sentença é que o 

advogado ficará obrigado a recorrer, a não ser que o seu constituinte se 

opponha. Mas, ainda ahi, parece duvidoso o direito do constituinte, de 

poder exigir qualquer indemnização, precisamente porque não lhe será 

possivel provar o damno, de vez que lhe será impossivel provar que a 

sentença seria effectivamente reformada. Somente em casos excepcionaes 

poder-se-á admittir a possibilidade dessa prova e é quando especie 

identica, na mesma occasião, isto é, julgada pelos mesmos juízes que 

deveriam julgar a sua causa, tiver sido decidida no sentido que o recurso, 

que não foi interposto, visaria conseguir.
41

 

Percebe-se que Carvalho Santos não considerava a perda de uma chance um dano 

autônomo. Pelo contrário, para o autor, o dano em questão seria a perda do próprio 

resultado final, ou seja, a reforma da sentença – estar-se-ia diante, então, de lucros 

cessantes. Aí reside o óbice encontrado pelo autor na admissão de reparação, pois seria 

impossível provar a ocorrência do dano e, com isso, se faria ausente o elemento da certeza.  

Também sem fazer referência expressa à teoria da perda de uma chance, ao analisar uma 

sentença proferida em 1929 e o acórdão que a confirmou, Aguiar Dias atacou frontalmente 

a posição exarada pelos magistrados, que haviam concluído pela não responsabilização de 

um advogado que tinha perdido o prazo para interpor recurso na esfera trabalhista: 

Magistrado bisonho, confrontado por acórdão do 1º Tribunal de Alçada 

do Rio de Janeiro, com votos vencidos que lhe salvaram a eminente 

reputação, decidiu que o advogado não é responsável pela perda de prazo, 

em recurso de reclamação trabalhista, porque esse fato não constituía 

dano, só verificável se o resultado do recurso fosse certo. Confundiram-se 

o an debeatur e o quantum debeatur, por má informação sobre o conceito 

de dano. Sem dúvida que este deve ser certo e provado desde logo na 

ação. Mas o dano, na espécie, era a perda de um direito, o de ver a causa 

julgada na instância superior. Se a vitória não podia ser afirmada, também 

o insucesso não o podia.
42

 

Algum tempo depois, Agostinho Alvim trouxe importantes contribuições no tocante ao 

estudo das chances perdidas. Nos casos de perda da chance de vencer ação judicial, o autor 

reconhecia que se o cliente resolvesse se voltar contra o advogado negligente, com a 

propositura de demanda indenizatória, a prova do prejuízo final seria impossível de ser 

produzida, mas daí resultaria outro dano, consistente na perda da chance.43
 Assim, 

                                                 
41

 Ibidem, p 321-322. 
42

 AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 10 ed. revista e aumentada, Rio de Janeiro: Forense, 

1997, p. 297. 
43

 “Com efeito, se ele está inibido de provar a existência direta do dano, tal como o supusemos, outro dano 

há, resultante da mesma origem, o qual se pode provar e é, portanto, indenizável. 
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Agostinho Alvim enxergava que da chance de reforma da decisão adviria um dano 

independente do resultado final – a efetiva reforma -, passível de indenização, pois que 

dotado de razoável certeza e, portanto, quantificável. O mesmo raciocínio deveria ser 

aplicado no caso de perda da chance de alcançar o grande prêmio em concursos, por 

conduta antijurídica de um terceiro.
44

 

Em sua obra sobre responsabilidade civil, Caio Mário da Silva Pereira fez uma breve 

análise sobre a perda de uma chance, lembrando que dano hipotético não deve ser 

indenizável. É essencial que haja o elemento da certeza, traduzido pela probabilidade e não 

pela mera possibilidade de alcance da chance.
45

  

Miguel Maria de Serpa Lopes fez exame um pouco mais detido. A perda da chance 

ocorreria “quando o causador de um dano por ato ilícito, como o seu ato, interrompeu um 

processo que podia trazer em favor de outra pessoa a obtenção de um lucro ou o 

afastamento de um prejuízo”.
46

 Serpa Lopes também ressaltou que a admissibilidade do 

ressarcimento pela perda da chance só se mostra viável quando, mais do que mera 

                                                                                                                                                    
A possibilidade e talvez a probabilidade de ganhar a causa, em segunda instância, constituía uma chance, 

uma oportunidade, um elemento ativo a repercutir favoravelmente no seu patrimônio, podendo o grau dessa 

probabilidade ser apreciado por peritos técnicos. 

Tanto isto é verdade, que o autor de uma demanda pode, mesmo perdida a causa em primeira instância, obter 

uma quantia determinada, pela cessão de seus direitos, a um terceiro que queira apelar. 

No exemplo figurado, os peritos técnicos, forçosamente advogados, fixariam o valor a que ficara reduzido o 

crédito após a sentença da primeira instância, tendo em vista, para isso, o grau de probabilidade de reforma da 

mesma, de modo a estabelecer-se a base negociável desse crédito. 

O crédito valia dez. Suposta a sentença absolutória, que mal apreciou a prova, seu valor passou a ser cinco. 

Dado, porém, que a mesma haja transitado em julgado, tal valor desceu a zero. O prejuízo que o advogado 

ocasionou ao cliente, deixando de apelar, foi de cinco. 

Se este cálculo não traduz exatamente o prejuízo, representa, em todo o caso, o dano que pôde ser provado, e 

cujo ressarcimento é devido. O remédio nem sempre cura; muitas vezes melhora”. ALVIM, Agostinho. Da 

Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 5 ed., São Paulo: Saraiva, 1980, p. 191-192. 
44

 “Suponha-se que alguém vai concorrer em um certame, onde apresentará um animal havido com raridade, 

de modo a candidatar-se a um grande prêmio. Todavia, a pessoa incumbida de sua guarda deixa-o perecer, 

num acidente que poderia ter evitado. 

Ora, se o dono do animal, ao demandar o prejuízo, incluir aí o prêmio, é certo que a sua pretensão terá que 

ser repelida. Tal lucro era hipotético. 

Mas é inegável que o animal, antes do certame, e tendo probabilidade de levantar o prêmio, tinha o seu valor 

acrescido, nesse momento, podendo por isso mesmo ser negociado a maior preço. Esse a mais, que ele valia, 

entrava como elemento ativo no patrimônio do seu dono. 

De modo que, se o que se pede é esse a mais, e não o prêmio, não se está no terreno da fantasia e, sim, do 

real. Ao juiz, apreciando as circunstâncias, cabe firmar o quantum dessa indenização”. Ibidem, p. 194. 
45

 “É claro, então, que se a ação se fundar em mero dano hipotético, não cabe reparação. Mas esta será devida 

se se considerar, dentro da ideia de perda de uma oportunidade (perte d’une chance) e puder situar-se a 

certeza do dano”. PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9 ed. revista, Rio de Janeiro: 

Forense, 1999, p. 42.  
46

 SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil, v. II, Obrigações em Geral. 5 ed., Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 375. 
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possibilidade, há probabilidade suficiente de concretização da chance, “cuja natureza é 

sempre problemática em sua realização”.
47

  

Assim, ao longo das últimas décadas, a teoria da perda de uma chance sempre foi abordada 

de passagem pelos civilistas brasileiros, sem muito aprofundamento,
48

 ressalvada a análise 

bastante detida e crítica de Fernando Noronha.
49

 

Somente nos anos 2000 é que foram publicados os primeiros trabalhos dedicados 

exclusivamente ao estudo das chances perdidas. Em sua obra, Sérgio Savi fez uma síntese 

da evolução do instituto no direito italiano para, em seguida, analisar sua aceitação pela 

doutrina e pela jurisprudência brasileiras.
50

 Rafael Peteffi da Silva fez uma abordagem 

mais profunda, que passa, inclusive, pelo exame das teorias da causalidade e do risco, bem 

como pela retrospectiva do desenvolvimento da teoria na França e nos países de Common 

Law.
51

 

A partir de então, o tema vem passando por uma ebulição doutrinária. Muitas obras 

clássicas de responsabilidade civil, que sequer mencionavam a possibilidade de 

indenização pelas oportunidades perdidas, passaram a fazê-lo. Outros livros, em que já 

havia tímidas referências à teoria, passaram a dedicar páginas inteiras ao seu estudo. Além 

disso, nos últimos anos, as chances perdidas passaram a ser tema de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado e alguns desses trabalhos acadêmicos foram convertidos em 

livros.
52

 Mais que isso, hoje em dia é fácil encontrar artigos na internet, monografias e 

reportagens jornalísticas sobre o tema.  

É interessante mencionar o posicionamento de um doutrinador que, recentemente, na 

contramão da doutrina e da jurisprudência, negou a aplicação da teoria da perda de uma 

chance. Para Rui Stoco, conceder indenização pela perda de uma chance seria aceitar a 

                                                 
47

 “Tudo quanto se impõe é a investigação judicial em torno das circunstâncias de que se revista cada caso, e 

apurar se delas emerge uma situação clara e definida, uma apreciação sobre a possibilidade perdida, se certa 

ou hipotética”. Ibidem, p. 376. 
48

 Neste sentido, confira-se: VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil, v. 4, Responsabilidade Civil. 7 ed., São 

Paulo: Atlas, 2007, p. 273-280; DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7, 

Responsabilidade Civil. 25. ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 87; CAVALIERI FILHO, Sergio, p.77-81; 

SEVERO, Sérgio. Os Danos Extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 11-14. 
49

 NORONHA, Fernando. Direito das Obrigações. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 695-718. 
50

 SAVI, Sérgio, 2009. 
51

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009. 
52

 Dentre os quais, cite-se, a título de exemplo: CARNAÚBA, Daniel Amaral, 2013; AMARAL, Ana Cláudia 

Corrêa Zuin Mattos do. Responsabilidade civil pela perda da chance: Natureza jurídica e quantificação do 

dano. Curitiba: Juruá, 2015; e GONDIM, Glenda Gonçalves, 2013. 
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possibilidade de reparação por um resultado que nunca ocorreu. O autor reputa absurda a 

hipótese de indenização de um dano que, no seu entender, seria hipotético e não 

comprovado ou demonstrado. Rui Stoco não enxerga o dano decorrente da perda da chance 

como categoria de dano independente do resultado final.
53

  

No cenário jurisprudencial, as primeiras decisões que reconheceram a teoria da perda de 

uma chance, e a aplicaram, foram prolatadas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, conhecido pelo vanguardismo em diversas discussões que, posteriormente, alcançaram 

relevância nacional. O primeiro caso de que se tem notícia foi julgado em 1990 por aquela 

corte estadual. Uma moça, com quatro graus de miopia, havia passado por cirurgia para 

abandonar o uso de óculos. Entretanto, após o procedimento, a paciente ficou com diversas 

cicatrizes na córnea - o que resultou em visão embaçada naquele olho - e passou a sofrer de 

hipermetropia em grau dois. Relator do acórdão, o então Desembargador Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior reconheceu, acertadamente, que não se tratava de hipótese de 

responsabilidade pela perda de uma chance, pelo fato de que a conduta danosa – 

negligência no momento da cirurgia – foi diretamente responsável pelo resultado danoso.
54

 

No mesmo ano, o Superior Tribunal de Justiça também travou sua primeira discussão 

acerca das oportunidades perdidas. Embora a teoria da perda da chance não tenha recebido 

                                                 
53

 “Ora, admitir a possibilidade de o cliente obter reparação por perda de uma chance é o mesmo que aceitar 

ou presumir que essa chance de ver a ação julgada conduzirá, obrigatoriamente, a uma decisão a ele 

favorável. Será também admitir a existência de um dano não comprovado e que não se sabe se ocorreria. 

Ademais de se caracterizar em verdadeira futurologia empírica, mais grave ainda é admitir que alguém possa 

ser responsabilizado por um resultado que não ocorreu e, portanto, por um dano hipotético e, em ultima ratio, 

não verificado ou demonstrado e sem concreção”. STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 8 ed., 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011 p. 580-581. É importante salientar que o autor desta dissertação não 

teve acesso às atualizações mais recentes da obra de Rui Stoco. Há a possibilidade de o autor ter revisto seu 

posicionamento. 
54

 “É preciso esclarecer; para efeito de cálculo de indenização, que não se trata de perda de uma chance, a que 

em certa passagem se referiu o apelante. Na perda da chance, não há laço de causalidade entre o resultado e a 

culpa do agente (François Chabas, “La Perte d’une Chance em Droit Français” – palestra na Faculdade de 

Direito, 23.5.90)”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação nº 

598069996, julgada em 12 de junho de 1990. Relator o Desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior. A 

palestra dada pelo professor francês François Chabas, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi de 

grande valia para despertar o interesse dos magistrados daquele Estado. O Desembargador Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior, por exemplo, passou a difundir a perda de uma chance com a lavra de acórdãos favoráveis à 

teoria. Em 29 de agosto de 1991, quando teve a oportunidade de julgar caso em que determinado advogado 

teria agido com negligência, o Desembargador reconheceu ter havido a perda da chance de julgamento da 

demanda, pelo Tribunal, causada pela omissão do profissional da justiça que, mesmo sabendo do extravio dos 

autos, nada fez para contornar a situação. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul. Apelação nº 591064837, julgada em 29 de agosto de 1991. Relator o Desembargador Ruy Rosado de 

Aguiar Júnior.  
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menção expressa, fato é que a questão central cingia-se à análise da seriedade das chances 

de sucesso em licitação pública: 

Admitido, entretanto, que tivesse condições de participar do certame, 

possuía ela, então, mera expectativa de fato em relação ao lucro 

produzido pelos postos de serviço em referência, isto é, mera esperança 

de vir a adquirir um direito, que não rende direito à indenização. O 

prejuízo indenizável deve ser certo, como o que seria sofrido pela 

agravante se já houvesse vencido a licitação. Nas condições descritas nos 

autos, o alegado prejuízo é meramente hipotético, imaginário, suposto, 

não se compreendendo no comando da norma do art. 1059 do Código 

Civil. 

(...) 

No caso dos autos, conforme se afirmou no despacho em referência, não 

ficou demonstrado que a mera possibilidade de concorrer na licitação dos 

postos, caso houvesse sido aberta, possuía algum valor econômico, razão 

pela qual não se pode sequer falar em indenização do direito de 

concorrer, o que é o mesmo dizer, em indenização de mera chance.
55

 

 Uma leitura descompromissada do voto pode levar à conclusão de que o Relator teria se 

posto contra a teoria da perda de uma chance, uma vez que a chance perdida pela 

companhia foi considerada mera expectativa de fato, não indenizável. Contudo, nas últimas 

linhas, o Ministro deixou claro que a reparação seria indevida diante da ausência de 

comprovação da existência de valor econômico da oportunidade perdida, destituída, então, 

naquele caso, de seriedade suficiente. 

Desde a prolação das decisões acima referidas até a atualidade, evoluiu-se muito. Graças à, 

cada vez mais crescente, produção doutrinária e às iniciativas, em primeiro momento 

isoladas, de grupos de desembargadores dos Tribunais de Justiça do Rio Grande do Sul e 

do Rio de Janeiro, bem como do extinto Tribunal de Alçada do Paraná, hoje em dia, a 

teoria da perda de uma chance já foi objeto de análise por todos os Tribunais de Justiça do 

país. São milhares de julgados que versam sobre o instituto das chances perdidas.
56
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental nº 4.364-SP, julgado em 10 de outubro de 

1990. Relator o Ministro Ilmar Galvão. 
56

 O resultado de uma busca descompromissada pela expressão “perda de uma chance” feita no portal 

jurídico Jusbrasil (www.jusbrasil.com.br) em 18 de dezembro de 2017 revelou que esta exata combinação de 

palavras apareceu, naquela data, em 11.540 julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, distribuídos da seguinte 

forma: 12 no TJ-AC; 28 no TJ-AL; 26 no TJ-AM; 13 no TJ-AP; 97 no TJ-BA; 18 no TJ-CE; 535 no TJ-DF; 

149 no TJ-ES; 8 no TJ-GO; 26 no TJ-MA; 283 no TJ-MG; 222 no TJ-MS; 111 no TJ-MT; 26 no TJ-PA; 11 

no TJ-PB; 19 no TJ-PE; 6 no TJ-PI; 1.643 no TJ-PR; 1.435 no TJ-RJ; 37 no TJ-RN; 105 no TJ-RO; 9 no TJ-

RR; 2.789 no TJ-RS; 330 no TJ-SC; 13 no TJ-SE; 3.582 no TJ-SP; e 7 no TJ-TO. No Superior Tribunal de 

Justiça, os mesmos parâmetros de busca resultaram em 858 julgados, na mesma data. Note-se que outras 

combinações de expressões certamente encontrarão ainda mais julgados nas cortes pátrias.  

http://www.jusbrasil.com.br/
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2. O DANO DECORRENTE DA PERDA DE UMA CHANCE 

A correta compreensão do instituto das chances perdidas passa, necessariamente, por um 

estudo envolvendo o dano decorrente da perda de uma chance. Já foi dito, ainda que de 

maneira preambular, que o dano oriundo da chance perdida não pode ser confundido com o 

dano final, consistente na perda da própria vantagem pretendida ou na ocorrência do 

resultado negativo que se pretendia evitar.  

Mas nem sempre foi tão fácil enxergar esta autonomia e independência dos danos. As 

discussões doutrinárias mais acirradas envolvendo a teoria da perda da chance 

definitivamente envolvem a compreensão sobre as relações de causalidade entre a conduta 

do ofensor, o dano da perda da chance e o dano final. As diferenças quanto ao 

estabelecimento do nexo de causalidade nas situações de perda da chance de alcançar 

vantagem e aquelas de perda da chance de evitar resultado danoso já ocorrido também 

geram bastante polêmica.  

Ainda com relação ao dano, a definição de sua natureza jurídica é mais um campo de 

diversos posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais. Todos estes relevantes aspectos 

do dano decorrente da perda de uma chance serão tratados ao longo deste capítulo. 

 

2.1. A visão tradicional norte-americana em contraposição ao modelo brasileiro 

Nos Estados Unidos, a concessão de indenização pela perda de uma chance está 

intimamente relacionada com a forma de encarar a oportunidade perdida – como dano 

autônomo, dissociado do dano final, ou não, como uma mera parcela do prejuízo 

derradeiro –, bem como com o padrão de causalidade eleito para verificação do liame 

causal entre a conduta antijurídica e o dano.  

A responsabilidade civil norte-americana divide o conceito de causalidade em duas partes: 

a cause in fact (causa de fato) e a proximate cause (causa próxima ou imediata). Em um 

primeiro momento, procura-se descobrir se a conduta do ofensor foi a cause in fact do 

dano. Assim, deve-se submeter a situação ao teste da condição but for (a vítima deve 

demonstrar que, não fosse a conduta antijurídica do ofensor, o dano não teria se 

concretizado).  
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Se no caso concreto existirem duas ou mais causas concorrentes para a produção do 

resultado danoso – ou seja, cada uma delas tiver condições individuais de causar o dano - o 

teste but for deve ser substituído pelo teste do substantial factor (fator substancial), ou seja, 

a vítima fica encarregada de demonstrar que a conduta do ofensor era, sozinha, um fator 

substancial para a ocorrência do dano.
57

 

A esfera da proximate cause envolve as políticas legais definidoras da responsabilidade, 

inclusive em grau, do agente cuja conduta restou provada como causadora do dano. O que 

se objetiva neste segundo momento é estabelecer a legal cause (causa jurídica), por meio 

da utilização de juízos de valor, “a fim de se descobrir se a condição em análise apresenta a 

importância necessária para responsabilizar o seu autor pelos prejuízos sofridos pela 

vítima”.
58

 Em resumo, verifica-se se o sistema jurídico vigente classifica aquela espécie de 

conduta como apta a responsabilizar o seu agente em termos civis.
59

  

Há uma grande diferença no grau de suficiência probatória para que se alcance uma relação 

causal nos sistemas de Common Law e nos sistemas de Civil Law. No ordenamento pátrio, 

assim como no sistema alemão, o juiz deve ter certeza sobre a relação causal, de forma que 

não reste dúvida razoável quanto ao vínculo entre a conduta lesiva e o dano causado. No 

sistema norte-americano, por outro lado, basta que haja uma probabilidade superior a 50% 

de que o ofensor tenha causado o dano, para que fique estabelecido o nexo de causalidade 

suficiente para que o réu seja condenado à reparação integral.
60

 

                                                 
57

 Marco Fábio Morsello aduz que, na proximate cause – conhecida no Brasil como teoria da causalidade 

imediata -, dentre as causas adequadas à produção do resultado, deverá ser levado em consideração o “fato 

que ocorreu por último no tempo e que, por si só, pode ser suficiente para a produção da totalidade do dano”. 

O autor faz um importante alerta: em situações de perigo criadas sem participação das vítimas, esta teoria 

pode ser prejudicial a elas, pois “a prática de ato sucessivo culposo não lhes ensejará nenhuma reparação, 

ainda que referida conduta, cronologicamente posterior, seja consequência direra da culpa anterior do 

terceiro”. MORSELLO, Marco Fábio. O Nexo Causal e suas Distintas Teorias: Apreciações Críticas. 

Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, v. 10, n. 19, jan./jun. 2007, p. 211. 
58

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 36.  
59

 Stephen F. Brennwald alerta que proximate cause envolve questões de cause in fact, quantificação do 

dano, responsabilidade por consequências imprevisíveis, causas intervenientes, bem como inversão de 

responsabilidade de uma parte à outra. BRENNWALD, Stephen F. Proving Causation in “Loss of a Chance” 

Cases: a Proportional Approach. Catholic University Law Review, v. 34, 1984-1985, p. 748, nota de rodapé 

16. 
60

 É elucidativa a comparação feita por Nils Jansen envolvendo o direito inglês (Common Law) e o direito 

alemão (Civil Law): “The basis for the English solution is the comparatively low standard of proof required. 

In the vast majority of negligence cases, this makes it possible for plaintiffs to establish a causal link without 

great difficulty. The German standard of proof, however, is much higher. The court must be sure about the 

facts. This does not mean that it must be able to exclude every mere theoretical possibility. But there must be 

no reasonable doubt about the facts for the court to decide in favor of the party bearing the burden of proof”. 

JANSEN, Nils. The Idea of a Lost Chance. Oxford Journal of Legal Studies, v. 19, 1999, p. 276. Tradução do 
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Neste sentido, pode-se dizer que o padrão de prova de causalidade exigido em sistemas da 

Common Law é bem menos rigoroso do que o padrão de prova suficiente a vincular a 

conduta do ofensor e o dano, com a certeza necessária, em ordenamentos jurídicos 

romano-germânicos. Para satisfazer o padrão de causalidade prevalente nos Estados 

Unidos basta o seguinte: 

The plaintiff in a negligence action need not prove cause-in-fact to a 

certainty. The evidence will be sufficient if it affords the jury a reasonable 

basis to conclude that the defendant's negligence "probably" or "more 

likely than not" was the "but for" cause of the harm." Where the evidence 

shows only a possibility of causation, however, the court must direct a 

verdict for the defendant.
61

 
 

Em síntese, é mais fácil estabelecer nexo causal obedecendo aos padrões norte-americanos 

do que aos brasileiros.
62

 

 

2.1.1. Os padrões de causalidade tradicionais nos Estados Unidos 

Tradicionalmente, as cortes norte-americanas exigiam, predominantemente, três padrões de 

causalidade nos casos de responsabilidade civil envolvendo danos por perda da chance:
63

 o 

mais antigo e mais severo é o denominado actual certainty standard (padrão da certeza 

atual). Posteriormente, passou-se a adotar, de forma majoritária, o reasonable probability 

standard (padrão da probabilidade razoável) ou more likely than not standard (padrão mais 

                                                                                                                                                    
autor: A base para a solução inglesa é o padrão de prova reduzido comparativamente [ao sistema alemão]. Na 

grande maioria de casos de negligência, isto possibilita que o autor estabeleça uma relação de causalidade 

sem grandes dificuldades. O padrão de prova alemão, contudo, é muito mais elevado. A corte deve ter certeza 

sobre os fatos. Isso não significa que a corte deva conseguir excluir qualquer mera possibilidade teórica. Mas 

não pode haver qualquer dúvida razoável sobre os fatos para que a corte decida em favor da parte sobre a 

qual recair o ônus probatório. 
61

 BRENNWALD, Stephen F., p. 748-749. Tradução do autor: O autor de uma demanda envolvendo 

negligência não precisa provar a causalidade de fato com certeza. O acervo probatório será suficiente se 

fornecer uma base razoável para que o júri conclua que a negligência do réu, mais provavelmente do que não, 

foi a causa but for do dano. Se as provas evidenciarem apenas uma possibilidade de causalidade, contudo, a 

corte deverá julgar em favor do réu.  
62

 Bem conclui Rafael Peteffi da Silva: Frase dita e repetida é que não existe certeza absoluta em termos de 

causalidade, porém, o livre convencimento do juiz, filiado ao nosso sistema, é resultado de convicções mais 

sólidas. PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 34. Aliás, quanto às diferenças e as similitudes entre as 

teorias envolvendo causalidade no Brasil e nos Estados Unidos, recomenda-se a síntese didática e ao mesmo 

tempo bastante rica feita pelo autor ao longo da parte introdutória da obra retro mencionada. Para uma análise 

crítica das teorias mais relevantes do nexo de causalidade, confira-se MORSELLO, Marco Fábio, p. 211. 
63

 Nunca é demais frisar que, nos Estados Unidos, a perda de uma chance teve fortíssimo desenvolvimento 

em casos de responsabilidade do médico, por isto será comum ver referências a esta gama de situações 

envolvendo negligência médica ao longo deste estudo. Não obstante, os pontos aqui trazidos também se 

aplicam perfeitamente a outras hipóteses de perda de uma chance, incluindo-se a problemática quanto à 

seriedade das chances perdidas e os padrões de causalidade.  
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provável do que improvável). Finalmente, algumas cortes começaram a recorrer ao 

reasonable possibility standard (padrão da possibilidade razoável) ou substantial factor 

standard (padrão do fator substancial). Vale ressaltar que muitas das cortes que se 

socorrem destes métodos para julgar casos de responsabilidade civil pela perda de uma 

chance acabam indenizando a vítima não pela perda da chance em si, mas pelo dano final.  

Nos três métodos tradicionais de causalidade, faz-se presente a all or nothing rule (regra 

tudo ou nada). Por esta regra, caso os requisitos impostos pelo padrão de causalidade eleito 

forem alcançados, o réu deverá suportar indenização integral, como se o dano final tivesse 

se concretizado. Do contrário, caso os requisitos não tenham sido preenchidos, a vítima 

não fará jus a qualquer monta indenizatória.  

O actual certainty standard exige que fique provado, com um grau extremamente elevado 

de certeza, que a conduta do réu foi a causa adequada à criação do dano. O rigor probatório 

exigido aqui faz com que este método se assemelhe mais aos padrões de causalidade 

adotados nos países de Civil Law. Como a visão tradicional das cortes norte-americanas é a 

de que a chance não representaria um interesse autônomo, conceder indenização pelo dano 

final, que não escapa de ser futuro e incerto, é praticamente impossível quando se adota o 

actual certainty standard, razão pela qual este padrão foi praticamente esquecido com o 

passar do tempo.
64

 

Pelo more likely than not standard, para fazer jus à indenização integral pelo dano final, a 

vítima deve demonstrar que é mais provável do que improvável que a conduta do réu tenha 

causado o dano final. Em outras palavras, caso a conduta antijurídica tenha retirado uma 

chance superior a 50% de alcançar uma vantagem ou evitar um prejuízo, a vítima será 

compensada pelo próprio resultado final. Se a chance retirada pela conduta danosa for 

inferior a 51% - a chamada not better than even chance (chance não superior à metade) -, 

não ficará estabelecido o nexo de causalidade e o réu sairá ileso. O caso Cooper v. Sisters 

of Charity,
65

 julgado pela Suprema Corte de Ohio, é muito citado para exemplificar a 

aplicação do método more likely than not. O autor da demanda alegava ter havido 

negligência médica no diagnóstico e no atendimento da vítima falecida, que foi levada à 

instituição ré em razão de ter sofrido fratura craniana em um acidente.  
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 KING JR., Joseph H. Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting 

Conditions and Future Consequences. Yale Law Journal, v. 90, 1980-1981, p. 1367. 
65

 27 Ohio St. 2d 242 (1971). 
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No julgamento, um dos assistentes técnicos do autor declarou que “there is no possible 

way [...] to ascertain with any degree of certainty whether with medical intervention the 

individual would have survived or died”.
66

 Outro assistente técnico do autor afirmou que 

havia uma chance de cerca de 50% de que a vítima sobreviveria se tivesse sido submetida a 

uma cirurgia tempestivamente. 

A Suprema Corte de Ohio julgou a demanda improcedente, porque o autor teria falhado em 

estabelecer a conexão causal entre a negligência alegada e a morte da vítima. Para o órgão 

julgador, deveria ter ficado provado, em uma base probabilística, que a negligência do réu 

provavelmente foi a causa adequada da morte, definindo que provável é algo superior a 

50%, como preceitua o padrão more likely than not. 

A simplicidade e a praticidade na aplicação deste método contribuíram para que muitas 

cortes norte-americanas passassem a adotá-lo em casos de perda de uma chance. Embora 

ele possa trazer uma aparente noção de justiça em uma primeira análise, a verdade é que a 

adoção da regra all or nothing é muito cruel com a parte vencida na demanda, que acaba 

suportando risco integral de uma avaliação errônea da probabilidade posta em jogo.  

Nos casos mais extremos, em que a probabilidade discutida se aproxima muito da metade, 

uma das duas partes será muito prejudicada, de forma praticamente aleatória. Assim, se 

ficar provada uma chance de 50%, a vítima ficará à míngua, mas se a probabilidade 

comprovada for de 51%, o ofensor será responsabilizado por valor correspondente a 

praticamente o dobro do valor do dano cometido.
67

  

O terceiro e menos antigo dos três padrões clássicos de causalidade encontrados no direito 

norte-americano, o substantial factor standard, possibilita que o autor receba indenização 

pela perda de uma chance quando tiver restado comprovado que o réu lhe retirou chances 

substanciais de evitar resultado danoso concretizado ou de alcançar vantagem não 

alcançada.  

                                                 
66

 Tradução do autor: Não há como [...] estabelecer com qualquer grau de certeza se, com intervenção 

médica, o indivíduo teria sobrevivido ou morrido.  
67

 “Thus, in an admittedly small number of cases, there is a “talismanic” 1% that shifts the entire risk of 

error from one party to the other”. ROSATI, Jack. Causation in Medical Malpractice: a Modified Valuation 

Approach. Ohio State Law Journal, v. 50, nº 2, 1989, p. 471. Tradução do autor: Assim, em um número 

pequeno de casos, há um percentual “talismânico” de 1% capaz de reverter a integralidade do risco de erro 

de uma parte para a outra.  
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A grande crítica a este método está relacionada à vagueza do conceito de substancialidade. 

Nunca houve unanimidade ou um entendimento majoritário quanto a uma porcentagem 

limite para que uma chance fosse considerada suficientemente substancial, o que já 

resultou em indenização pelo dano final mesmo em casos de perda de oportunidades 

inferiores a 50%.  

O recurso ao substantial factor standard é uma clara flexibilização da noção de nexo de 

causalidade, haja vista que, ainda que seja mais improvável do que provável que a conduta 

do ofensor tenha sido a causa adequada para o aparecimento do dano final, concede-se 

indenização integral à vítima, como se o dano final tivesse se concretizado. Abre-se mão 

da certeza e parte-se para a possibilidade de indenização de danos eventuais. Muitos 

autores norte-americanos fazem sérias ressalvas a este método, que reflete insegurança e 

arbitrariedade e, fatalmente, resulta em injustiças graves.
68

 

O caso Kallenberg v. Beth Israel Hospital,
69

 julgado pela Suprema Corte de New York, em 

1974, é um bom exemplo de aplicação do substantial factor standard. A vítima foi 

encaminhada ao hospital réu para tratamento contra pressão sanguínea elevada. 

Determinou-se que um certo medicamento fosse administrado à paciente de forma 

contínua, todas as manhãs, para reduzir a pressão do sangue e prepará-la para uma cirurgia 

que se fazia necessária. Por algum equívoco, a droga jamais foi aplicada e a vítima faleceu 

após ter sofrido três hemorragias. Um dos peritos médicos deu parecer no seguinte sentido: 

“[…] the failure to give Naturetin on August 23, 24, 25 and 26 was a 

"producing, contributing factor to this woman's death." Dr. Lieberman 

further testified that "if properly treated, energetically and adequately, 

the patient still has [would have had] a 20, say 30, maybe 40% chance of 

survival" if surgery had been undertaken; and that surgery could have 

been performed, if the proper drugs had been administered. He also 

testified that if the proper drugs had been administered, even without 

surgery, she had a 2% chance of survival.
 70

 
 

                                                 
68

 Ibidem, p. 472-473; KING JR., Joseph H., 1980-1981, p. 1368-1370; FRASCA, Ralph, Loss of Chance 

Rules and the Valuation of Loss of a Chance Damages. Journal of Legal Economics, v. 15:2, p. 10-13. Este 

último autor relata que o substantial factor standard também é conhecido como relaxed causation approach 

(método da causalidade relaxada).  
69

 45 A.D.2d 177 (1974) 
70

 Tradução do autor: “[...] a falha em administrar Naturetin em 23, 24, 25 e 26 de agosto foi um fator 

contributivo para a morte desta mulher”. Dr. Lieberman depois atestou que “se devidamente tratada, com 

todo o empenho e de forma adequada, a paciente ainda teria tido uma chance de sobreviver equivalente a 20 

ou 30, talvez até 40% se a cirurgia tivesse sido realizada; e a cirurgia poderia ter sido realizada se as drogas 

adequadas tivessem sido administradas. Ele também atestou que se as drogas adequadas tivessem sido 

administradas, mesmo sem cirurgia, ela teria chances de sobreviver equivalentes a 2%. 
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Com base no depoimento do perito, a Suprema Corte de New York confirmou a decisão 

que concedeu indenização por danos decorrentes de morte por negligência médica que 

retirou possibilidades de sobrevivência da vítima consideradas substanciais. 

Como visto, tradicionalmente, os norte-americanos preferiam enxergar a chance como 

parte do dano final e, consequentemente, encontravam enormes dificuldades para conceder 

reparação para qualquer espécie de chance no âmbito do actual certainty standard e igual 

dificuldade para conceder reparação para chances inferiores a 51% no âmbito do more 

likely than not standard, haja vista a ausência do elemento essencial para cumprir os 

requisitos necessários de causalidade, qual seja a certeza do dano. Nos casos de perda da 

chance clássica, o resultado final sempre será desconhecido e, nos casos de perda da 

chance de evitar resultado danoso, a relação causal entre a conduta do ofensor e o resultado 

final também sempre será incerta.  

Embora presas ao problema da eventualidade do dano final, as cortes norte-americanas não 

eram insensíveis às injustiças causadas pela privação de compensação pelas chances 

perdidas, resultado da aplicação da regra all or nothing. Para minimizar os efeitos 

devastadores da negativa de indenização, passou-se a manipular os padrões de causalidade, 

- com a adoção do substantial factor standard, por exemplo -, o que, ainda assim, 

continuava a gerar arbitrariedades.  

 

2.1.2. Críticas à visão tradicional norte-americana 

Nos Estados Unidos, na década de 1980, alguns autores, encabeçados por Joseph H. King 

Jr., concluíram que a questão não seria resolvida por meio da flexibilização das regras 

causais. A certeza do dano deveria continuar sendo requisito para a concessão de 

indenização. A problemática deveria ser enfrentada por outro ângulo: era preciso encarar a 

chance como interesse compensável em si mesmo, desvinculado do resultado final. Isto 

significa que a indenização deveria refletir o valor da chance perdida ou a extensão de sua 

redução.
71

 

                                                 
71

 O artigo intitulado Causation, Valuation, and Chance in Personal Injury Torts Involving Preexisting 

Conditions and Future Consequences, de autoria de Joseph King, é considerado pela doutrina norte-

americana como o trabalho pioneiro a tratar a chance perdida como interesse autônomo e a abandonar o 
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O recurso à regra all or nothing, além de arbitrário, como já esclarecido, vai de encontro a 

um dos objetivos da responsabilidade civil norte-americana, que é o desestímulo à prática 

de condutas antijurídicas. Ora, o ofensor que tiver ao seu alcance a possibilidade de 

mensurar, previamente, as chances que sua conduta tiraria da vítima pode chegar à 

conclusão de que não vale à pena agir com o máximo de cautela de forma a evitar o dano 

se a chance for inferior a 51%. Aplicando-se o critério tudo ou nada, o ofensor sairá ileso e 

a vítima deverá suportar as perdas por ele causadas.
72

  

 

2.2. As presunções de causalidade 

Conscientes de que a negativa de qualquer reparação em casos de incerteza causal 

equivaleria, muitas vezes, à promoção da injustiça, julgadores inseridos nos diversos 

ordenamentos jurídicos recorriam – e ainda recorrem, não raras vezes -, ao método das 

presunções de causalidade.  

A doutrina lembra que existem dois tipos de presunções: a de fato e a legal, que são 

técnicas utilizadas para contornar a incerteza acerca da existência de um fato 

desconhecido, recorrendo-se a outros fatos de ocorrência conhecida. A presunção legal, ou 

de direito, está expressa na lei, de modo que seu emprego pelo juiz é imperativo. Por outro 

lado, a presunção de fato, também conhecida como presunção simples, decorre da 

prudência do magistrado e do seu poder de analisar os fatos a ele narrados e comprovados 

pelas partes.
73

 

Sabedor de que, em situações análogas ao caso concreto sub judice, os fatos se desdobram 

de determinada maneira, o juiz pode formar seu convencimento acerca da existência ou 

não de um fato cuja ocorrência as partes não lograram êxito em demonstrar. 
74

 

                                                                                                                                                    
debate sobre causalidade e focar na questão da avaliação do dano decorrente da perda da chance. KING JR., 

Joseph H., 1980-1981.  
72

 “A failure to allocate the cost of these losses to their tortious sources undermines the whole range of 

functions served by the causation-valuation process and strikes at the integrity of the torts system of loss 

allocation”. Ibidem, p. 1377. Tradução do autor: A falha em alocar os custos destas perdas às fontes 

causadoras da negligência enfraquece toda a gama de funções inerentes ao processo de causalidade-avaliação 

de danos e afeta, negativamente, a integridade do sistema de responsabilidade civil. 
73

 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 87. 
74

 “A presunção é, portanto, a forma através da qual se dá certeza jurídica a um fato que é incerto 

materialmente. Esta dialética entre certeza e incerteza é o que permite ao juiz, através de seu exercício 
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Em determinados casos, mostra-se praticamente impossível comprovar, com o necessário 

grau de certeza, que o ato antijurídico foi o responsável pelo surgimento do dano, como na 

seara do Direito Ambiental, por exemplo, em que o dano normalmente resulta de diversas 

causas concorrentes simultâneas ou sucessivas. Admite-se, assim, que a prova do nexo 

causal não seja direta, mas inferida de presunções, que operam a substituição do elemento 

de necessariedade pela probabilidade de causalidade.
75

  

Enquanto a prova direta de um fato representa a certeza da sua ocorrência, a prova indireta 

do mesmo fato permite que se alcance a presunção de sua ocorrência, por meio de um juízo 

de probabilidade. Em outras palavras, a presunção é resultado de um processo lógico 

dedutivo: “se a experiência empírica nos mostra que de um fato X, em determinadas 

circunstâncias, resulta o evento Y; pode-se concluir que de um fato W, nas mesmas 

circunstâncias do fato X, resultará provavelmente o mesmo evento Y”.
76

  

O método das presunções causais já foi muito utilizado no passado para possibilitar a 

concessão de indenização em casos típicos de perda da chance, seja porque os julgadores 

desconheciam o instituto das chances perdidas, seja porque rejeitavam a sua aplicação. 

Especificamente neste campo, a presunção possibilita que o juiz determine, por meios 

indiretos, se a vítima teria alcançado a vantagem final almejada, não fosse o ato ilícito 

imputado ao ofensor.  

Dessa sorte, em caso de impossibilidade de produção de prova direta da ocorrência do 

dano final, tido como sofrido pela vítima, há o deslocamento do objeto da prova, de modo 

que fica permitido à vítima produzir meras provas indiretas de suas alegações. Diante do 

cenário fornecido, o juiz determinará qual seria o resultado da álea, eliminando a incerteza: 

ou o magistrado presumirá que, sem o fato do réu, o autor teria obtido a vantagem aleatória 

                                                                                                                                                    
jurisdicional num processo, considerar a existência de um direito a ser tutelado; é a certeza sobre um fato ou 

acontecimento que leva ao exercício dedutivo realizado pelo magistrado de subsunção daquela situação a 

uma norma ou entendimento legal ou jurisprudencial”. MULHOLLAND, Caitlin Sampaio. A 

responsabilidade civil por presunção de causalidade. Rio de Janeiro: GZ Ed., 2010, p. 208.  
75
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pretendida, ou presumirá que o réu não deu causa a qualquer prejuízo.
77

 Como 

consequência, ou a vítima receberá indenização integral pelo dano final, tido como certo, 

ou não receberá qualquer reparação, face à inexistência presumida de qualquer dano. 

Obviamente, a adoção das presunções não poderá ser admitida de forma indiscriminada. 

Pelo contrário, ao juiz só será permitido recorrer a esta técnica auxiliar nas situações em 

que houver elementos suficientemente precisos, aptos a demonstrar a verossimilhança do 

fato presumido, ou seja, quando a probabilidade de ocorrência do resultado favorável 

pretendido for extremamente elevada, de forma que considerar sua concretização como 

certa não signifique premiar mera possibilidade hipotética.
78

  

Tampouco importa uma alteração na regra de distribuição do ônus da prova, que deverá 

seguir a mesma: de um lado o autor continuará tendo de comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito e, de outro, ao réu caberá provar fatos extintivos ou modificativos do direito 

do autor, enquanto ao julgador restará analisar o conjunto probatório e formar seu 

convencimento. “É apenas esse convencimento que poderá ser motivado por um juízo 

probabilístico”.
79

  

A aplicação de presunções causais nos casos de perda de uma chance é tentadora, porque o 

emprego deste método decisório possibilita o afastamento da incerteza sobre a ocorrência 

ou não do prejuízo final e descarta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade 

entre a conduta antijurídica e o resultado final pretendido pela vítima, que passa a ser 

presumido, se produzidas provas indiretas pelo autor da demanda.  

Embora aparentemente conveniente, o recurso à presunção causal não será a solução mais 

justa a espelhar a realidade em grande parte das situações envolvendo a perda de uma 

chance. A técnica será útil e poderá ser aplicada nos casos em que a chance de obtenção da 

vantagem final for extremamente elevada, beirando a certeza de seu atingimento, ou 

quando, pelo contrário, a probabilidade de produção do dano final for extremamente 

reduzida, representando uma chance remota, longe de séria e real. Nas demais situações, o 

juiz que se socorrer da presunção de causalidade estará eliminando a incerteza a elas 

inerente de forma artificial, correndo o risco de impor uma verdade jurídica - pouco ou 

                                                 
77

 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 89-90. 
78

 Ibidem, p. 90. 
79

 CARVALHO, João Eduardo Braz de, p. 69. 



 

 
41 

 

muito - afastada da realidade fática, o que acabará implicando o cometimento de injustiça, 

seja para o autor, seja para o réu.  

Surge a natural pergunta sobre a existência de uma linha divisória entre os casos que 

autorizariam a aplicação de presunções causais e aqueles para os quais seria mais adequado 

recorrer à teoria da perda de uma chance. Existiria algum percentual probabilístico de 

ocorrência do resultado final limítrofe que separaria os casos pela solução mais 

compatível?  

A resposta é negativa. Não se trata de uma diferença de natureza entre grupos de situações, 

mas de um aspecto que deverá ser analisado pelo juiz no caso concreto. Levando-se em 

conta a verossimilhança do direito do autor e os elementos probatórios produzidos no curso 

do processo, o magistrado terá condições de avaliar se a questão comporta ser decidida 

mediante o uso da presunção causal, que deve servir como uma solução natural, nunca 

como um subterfúgio ao arbítrio do julgador. Deve ficar demonstrado na decisão que “o 

resultado presumido emana espontaneamente dos indícios presentes no litígio”.
80

  

A doutrina relata que, até a década de 1930, a jurisprudência francesa socorria-se, 

exclusivamente, do método das presunções para solucionar questões envolvendo a perda de 

uma chance. Na Itália, a técnica da presunção causal continuou sendo fortemente adotada 

pelos tribunais até a década de 1980.
81

  

Nos Estados Unidos, a realidade é bem diversa. Ainda hoje o recurso à presunção de 

causalidade em casos típicos de perda de uma chance é bastante frequente em diversos 

estados norte-americanos.
82

 A conjunção das já definidas regras more likely than not e all 

or nothing nada mais é do que a aplicação de presunção de causalidade, eis que, a depender 

do percentual de chances perdidas pela vítima, o ofensor poderá ser condenado a reparar o 

dano final, em sua integralidade – se a probabilidade de sua ocorrência for superior a 50% 

-, ou a vítima acabará completamente desamparada e não receberá qualquer reparação – se 

a probabilidade de ocorrência do dano final for inferior a 50%. Em outras palavras, em um 
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extremo haverá a presunção de nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano e 

no outro extremo o necessário liame causal será considerado como não existente. 

Uma parte da doutrina e da jurisprudência norte-americanas adota uma teoria que se pode 

considerar mista. A presunção de causalidade deveria imperar para casos em que a 

probabilidade de concreção da chance fosse superior a 50%, com a consequente 

indenização do dano final. Nos casos em que a probabilidade de ocorrência do dano final 

fosse inferior a 50%, dever-se-ia aplicar a teoria da perda de uma chance.
83

  

Para esta corrente, se as probabilidades fossem sempre utilizadas para atribuir 

responsabilidade, os réus não estariam sendo responsabilizados pelo dano efetivamente 

causado. Nos casos em que a probabilidade de o réu ter causado o dano fosse inferior a 

100%, as indenizações seriam sempre pagas com base no quantum de evidências provadas 

e a vítima sempre receberia menos do que a indenização integral pelo dano final. Assim, se 

a perda de uma chance fosse aplicada a casos better than even, a vítima acabaria 

recebendo, de forma sistemática, indenização inferior ao justo e, de outro lado, o réu 

sempre receberia um desconto igualmente injusto no valor da reparação.
 84

  

Na doutrina norte-americana, destaca-se o pensamento particular de Lori R. Ellis. A autora 

filia-se à corrente exposta nas linhas acima, afirmando categoricamente que aplicar a teoria 

da perda da chance para casos em que a probabilidade de o ofensor ter causado o dano 
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final for superior a 50% importaria em simplesmente impedir que a vítima pudesse alegar 

que o ofensor efetivamente causou o dano final, tendo que sempre se contentar com a 

indenização pela chance perdida. Assim, a teoria deveria ficar limitada ao propósito para o 

qual teria sido criada: permitir indenização parcial nos casos de chances inferiores a 50%.  

No entanto, a construção de Ellis apresenta certas singularidades. Primeiramente, ressalte-

se que a autora rejeita a ideia de que a chance perdida seja um dano autônomo em relação 

ao dano final, em contraposição ao pensamento de Joseph King, sob o fundamento de que 

se não houver ocorrência do dano final, então não pode haver a concessão de indenização 

pela perda da chance.
85

  

Dessa forma, a autora confere um tratamento jurídico bastante curioso ao instituto das 

chances perdidas. Para ela, a perda de uma chance assemelha-se a outras técnicas, como a 

inversão do ônus probatório e a res ipsa loquitur, que devem ser vistas como exceções às 

regras tradicionais de causalidade, por permitir que vítimas com problemas insolucionáveis 

de provar o nexo causal sejam indenizadas por danos experimentados. Ao aplicar a perda 

de uma chance, as cortes poderiam limitar os danos sofridos para refletir a 

inconclusividade das provas apresentadas pelo autor da ação, de modo a mitigar a injustiça 

que imperaria se as regras tradicionais de causalidade fossem rigorosamente aplicadas.
86

  

Por isso, pode-se dizer que Ellis vê a perda de uma chance como uma espécie de aplicação 

de presunção de causalidade, a permitir a reparação, mas limitando o quantum 

indenizatório. A autora defende o recurso às presunções para superar a incerteza e a álea 

inerentes aos casos envolvendo chances perdidas, de modo que o magistrado estaria 

autorizado a presumir a existência de nexo de causalidade entre a conduta tida como 

antijurídica e o dano experimentado pela vítima. Mas, como Ellis entende que a teoria só 

poderia ser aplicada para casos abaixo da linha dos 50%, seria necessário mitigar o valor a 

ser pago pelo réu, para compensar as dúvidas que jamais serão dissipadas.
87

  

Embora seja possível compreender a preocupação da autora, a solução dada por ela não faz 

sentido do ponto de vista técnico. O recurso à presunção de causalidade significa 
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considerar como certa a existência de nexo de causalidade entre a conduta tida como 

danosa e o dano sofrido pela vítima. Assim, o mais coerente seria a concessão de 

indenização integral, não a aplicação de um coeficiente de redução do montante 

indenizatório.  

 

Dito de outra forma, ou se presume como existente a relação causal e se repara o dano 

final, ou, em outra ponta, se considera não ter havido qualquer vínculo entre a ação e o 

resultado danoso e não se indeniza valor algum. A terceira opção, esta sim amparada em 

uma sólida base técnica, seria reparar a integralidade do dano decorrente da perda de uma 

chance, que, como já visto, terá sempre menor valor do que o dano final, com o qual não 

deve jamais ser confundido.
88

 

 

2.3. Modalidades de perda de uma chance 

Todas as situações que envolvem a responsabilidade civil pela perda de uma chance 

guardam, entre si, um aspecto comum, qual seja a existência de dano consistente na perda 

da possibilidade de se alcançar uma vantagem ou de se evitar um dano. Nesses casos, 

entretanto, a reparação do dano final – aquele causado pela perda do resultado final 

vantajoso não alcançado ou pela concretização do resultado final danoso não evitado – 

esbarra no requisito da certeza, exigido para que se possa responsabilizar alguém pelo 

prejuízo causado.  

A dificuldade de afirmar, com veemência, que, sem a ocorrência da conduta do ofensor, o 

resultado final vantajoso teria sido alcançado – ou o resultado final danoso teria sido 

evitado - impossibilita a responsabilização pelo dano final. Por outro lado, não parece justo 

negar qualquer tipo de reparação para a vítima que tenha visto morrer as possibilidades de 

alcançar referida vantagem ou evitar referido dano.  

Na tentativa de solucionar esse impasse, originado pela incompatibilidade entre a 

necessidade de reparação da vítima e o requisito da certeza do dano - imprescindível para 

que se configure a responsabilidade civil - é que os primeiros autores a advogar pela 
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aplicação da teoria da perda de uma chance passaram a enxergar o dano decorrente das 

chances perdidas como autônomo, independente, dissociado do prejuízo final. 

 No entanto, ao analisar algumas situações específicas – em sua grande maioria, casos 

envolvendo a responsabilidade civil na seara médica -, uma boa parte da doutrina passou a 

identificar problemas na aplicação da teoria da perda de uma chance nos moldes em que 

originalmente concebida. Para uma parte dos estudiosos, só seria possível falar em 

autonomia do dano nos casos em que o ato danoso retirasse, por si só, todas as chances que 

a vítima possuía, impedindo que o processo aleatório chegasse ao fim. Se o processo 

aleatório não tivesse sido interrompido, seguindo seu curso normal até o final, a conduta do 

ofensor não seria mais do que uma das possíveis causas concorrentes para a aparição do 

dano final.
89 

 

O estudo comparativo de alguns casos envolvendo situações aparentemente similares 

revela diferenças bastante substanciais entre eles, o que levou a doutrina a criar duas 

categorias diversas de perda de uma chance.  

De um lado, pode-se agrupar as situações que se convencionou chamar de casos clássicos 

de perda de uma chance, nas quais a conduta antijurídica do agente tornou impossível 

determinar se o resultado final pretendido ou evitável teria ou não se concretizado. De 

outro lado, encontram-se os casos em que o processo aleatório chegou ao final, tem-se a 

certeza quanto à ocorrência do resultado danoso e quanto à conduta negligente do agente, 

mas não quanto à contribuição desta conduta negligente para a concretização do dano. 

 

2.3.1. Perda da chance clássica  

Os casos clássicos de responsabilidade civil pela perda de uma chance são aqueles nos 

quais alguém vê retiradas de si todas as chances de obter uma vantagem esperada ou evitar 

um dano, pela conduta ofensiva de um terceiro, responsável por parar totalmente o 

                                                 
89

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 105. 



 

 
46 

 

seguimento do processo aleatório, impedindo que o resultado favorável seja alcançado ou 

que o resultado danoso seja evitado.
90 

 

Conforme já visto, os autores pioneiros a analisar algumas destas situações - hoje vistas 

como indenizáveis – chegaram a conclusões negativas. A incerteza, traduzida pelo 

desconhecimento acerca da futura realização do resultado final, não fosse a ocorrência da 

conduta danosa, fazia com que a vítima experimentasse os prejuízos sem perspectiva 

alguma de reparação.
91

  

Como os autores que primeiro se depararam com casos de perda da chance não 

conseguiam enxergar relação de causalidade alguma entre a conduta do ofensor e o 

resultado final, consideravam o dano sofrido como demasiadamente hipotético e eventual. 

Para Carvalho Santos,
92

 por exemplo, a impossibilidade de produção de prova acerca da 

existência de dano final seria suficiente para que as chances perdidas não fossem 

consideradas dignas de reparação.
93

 Nos Estados Unidos, ainda na década de 1980, as 

cortes de justiça norte-americanas mantinham esta mesma percepção.
94
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O aprofundamento do estudo do instituto permitiu a Adriano De Cupis, na Itália,
95 

e 

Agostinho Alvim, no Brasil,
96

 identificar valor patrimonial nas chances perdidas. A perda 

da oportunidade traria, então, inegável prejuízo patrimonial para a vítima. Outra importante 

premissa foi fixada: em casos de perda de uma chance, jamais seria possível indenizar pelo 

resultado final, mas sim pela perda da oportunidade de alcançá-lo ou evitá-lo.
97

 Com isso, 

passou-se a considerar o dano decorrente da perda da chance como independente do dano 

final, indenizável por si só.  

Por se estar diante de situações em que se pretende indenizar pela não realização de 

eventos que poderiam ter acontecido no futuro, haverá a necessidade de demonstrar a 

probabilidade de efetiva ocorrência dos resultados pretendidos, bem como que a retirada 

desta probabilidade do patrimônio da vítima é consequência adequada do fato 

antijurídico.
98 

Desse modo, o maior óbice à aceitação da teoria foi superado com o 

estabelecimento de nexo causal entre a conduta lesiva e a chance perdida – e não mais 

entre a conduta e o dano final.
99  

 

2.3.2. Perda da chance de evitar um prejuízo já ocorrido 

Nos casos de perda da chance de evitar um prejuízo efetivamente ocorrido,
100

 o processo 

aleatório que estava em curso não foi interrompido quando poderia ter sido, o que retira da 

vítima a oportunidade de ver evitado o dano final materializado. Com a devida interrupção 

tempestiva, talvez o dano final não tivesse ocorrido, mas tendo o processo aleatório 

chegado ao final, sem a interferência oportuna, fica impossível determinar com certeza 

qual teria sido o desfecho se a conduta mais diligente tivesse sido posta em prática. Assim, 
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a análise das chances perdidas não se faz em direção ao futuro, mas em razão de fatos já 

ocorridos.
101 

 

Nos casos clássicos, a relação de causalidade entre o ato culposo e a interrupção do 

processo aleatório é de fácil aferição. A conduta antijurídica deve destruir todas as chances 

de obtenção da vantagem futura para que surja o dever de reparação, não pelo dano final, 

mas pela chance perdida. Nos casos em que o processo aleatório não foi interrompido, o 

cenário muda completamente, pois o resultado chegou a acontecer. Como já dito, as 

chances passam a ser analisadas no passado. Nada garante que, não fosse a conduta do 

ofensor, o resultado danoso não teria se concretizado. Surgem, então, dúvidas quanto à 

relação causal existente entre o ato lesivo e o dano final.
102 

 

Vale mencionar um exemplo para que se entendam os desdobramentos dessa modalidade 

da perda de uma chance. Considere-se, assim, que um sujeito tenha sido encaminhado ao 

hospital por ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC). O médico encarregado de 

examiná-lo e medicá-lo, no afã do momento, acabou realizando um atendimento 

demasiadamente superficial e descuidado, deixando de diagnosticar, de forma acertada, o 

mal que atingia o paciente, embora os sintomas fossem evidentes.
103

 Como consequência, 

o tratamento a que o paciente foi submetido não foi o mais adequado. Alguns dias mais 

tarde, a vítima não resistiu e veio a falecer.  

A experiência mostra que se o atendimento correto fosse dedicado ao paciente, ele teria 

chances sérias e reais de sobreviver e, ainda, sem qualquer sequela decorrente do acidente. 

Embora não se discuta a existência de falha médica, não é possível pressupor relação de 

causalidade necessária entre a negligência e o resultado danoso. Isso, porque, ainda que 

presente a conduta antijurídica do médico, pode ser que o paciente apresentasse melhora, 

devido a outros fatores, e que o resultado danoso não viesse a ocorrer.  

Por outro lado, mesmo que todos os cuidados tivessem sido tomados, não se pode afirmar, 

com certeza, que o paciente sobreviveria, pois, como já dito, o tratamento oferecia 

probabilidades altas de resultado positivo, mas não a garantia total de cura. Assim, a 

princípio, a indenização a ser pleiteada pela família da vítima deveria se pautar apenas no 
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dano decorrente da perda de uma chance de sobrevivência, retirada pela conduta negligente 

do profissional da saúde. 

A grande maioria de casos de perda da chance de evitar um prejuízo já ocorrido levados ao 

Poder Judiciário está situada na seara médica, em que a negligência do profissional da 

saúde contribuiu – ou pode ter contribuído - para a ocorrência do dano final, que pode ser o 

aparecimento ou o agravamento de uma enfermidade, hipótese em que se estará diante da 

perda da chance de cura, ou a morte, quando se estará diante da perda da chance de 

sobrevivência.  

Embora muitos doutrinadores adotem a divisão entre os casos clássicos, de um lado, e os 

casos de perda da chance na seara médica, de outro, não é suficiente restringir a aplicação 

da perda da chance de evitar resultado já ocorrido exclusivamente aos casos médicos. 

Muitas outras situações apresentam a mesma problemática, como é o caso da ponte que 

pode ter caído por causa da comprovada negligência do engenheiro, ou o caso do assalto 

que poderia ter sido evitado, caso o sistema de alarme não tivesse falhado.
104

 Esta ressalva 

é importante, porque até mesmo neste trabalho, algumas vezes far-se-á referências à perda 

da chance na seara médica, mas que também serão aplicadas às outras espécies de perda da 

chance de se evitar um resultado danoso já ocorrido. 

A doutrina é unânime quanto à possibilidade de indenizar pelo dano decorrente da perda de 

uma chance clássica. O nexo causal entre conduta ilícita e dano decorrente da perda da 

chance é estabelecido com serenidade, dentro dos padrões de causalidade adotados pelos 

ordenamentos jurídicos tradicionais. O mesmo não se verifica quanto às situações de perda 

da chance de evitar um dano que se concretizou. Neste ponto, há grande discussão 

doutrinária e todos os posicionamentos adotados calcam-se em ponderações deveras 

relevantes, o que mostra que este talvez seja o aspecto mais delicado do estudo das chances 

perdidas.  
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2.3.2.1. A teoria majoritária no direito francês: tudo ou nada 

A doutrina francesa majoritária, capitaneada por René Savatier, é absolutamente crítica 

com relação à aplicação do instituto das chances perdidas a casos de perda da chance de 

cura ou sobrevivência.
105

  

Estes autores defendem uma total ruptura entre hipóteses de perda da chance clássica, em 

que há “uma causalidade certa que produz um dano incerto”, e situações de perda da 

chance na seara médica, em que “estaremos perante um problema de nexo causal, já que se 

nos depara um dano certo produzido por uma causalidade incerta”.
106

  

Como já exposto, nos casos de perda da chance na área médica, o dano final foi verificado, 

mas não se tem certeza quanto à participação do agente na produção desse resultado 

negativo. Nesse sentido, seria impossível examinar as chances perdidas quando o processo 

aleatório já tiver ocorrido e chegado ao fim, de modo que a aplicação da teoria da perda de 

uma chance no campo da responsabilidade civil médica seria um erro a possibilitar a 

adoção de um desvirtuamento do nexo causal.
107

 

Assim, o magistrado colocado diante de determinadas espécies de lesão na seara médica 

não conseguiria estabelecer um legítimo vínculo causal entre a falha médica e o 

agravamento de uma doença ou a morte, mas acabaria tentado a recorrer ao instituto da 

perda de uma chance para atribuir à vítima uma reparação parcial em razão da 

probabilidade de a conduta negligente do médico ter causado o dano por ela 

experimentado.
108

 Em outras palavras, o juiz estaria avaliando a probabilidade de 

existência de um liame causal sólido, para, então, conceder uma reparação meramente 
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parcial diante da impossibilidade de estabelecer uma relação certa de causalidade entre a 

conduta e o dano.
109

 

A individualização do dano decorrente da perda da chance clássica e sua autonomia em 

relação ao dano final é cristalina.
110

 De outro lado, para Jean Penneau, a perda da chance 

de cura ou sobrevivência jamais poderia constituir um dano específico, porque totalmente 

vinculada ao dano final. Se determinada falha médica comprovadamente diminui as 

chances de recuperação do doente, mas no final, por outros motivos, o problema de saúde 

acaba extirpado, sem qualquer consequência negativa para o doente, seria impensável 

penalizar o médico a reparar um dano que, efetivamente, nunca terá ocorrido. Desse modo, 

a chance jamais poderia ser isolada como parte integrante do patrimônio da vítima.
111

  

A aplicação da perda da chance em casos médicos importaria em uma transfiguração do 

instituto, representando um dano virtual – a perda da chance de cura ou sobrevivência -, 

diferente do dano efetivamente ocorrido – o agravamento da enfermidade ou a morte. Isto 

permitiria ao juiz escapar do princípio tudo ou nada, mas por meio da adoção de uma 

solução salomônica. Entre conceder indenização integral por um dano concretizado, mas 

cuja relação causal com o ato do réu não seja suficientemente certa, e negar qualquer 

reparação ao lesado que foi claramente vítima de um comportamento negligente do 

médico, muitos magistrados acabariam optando por uma indenização parcial. Estar-se-ia 

indenizando parcialmente o único e verdadeiro dano: a invalidez ou a morte, que são o 

próprio dano final. “Faz- se a substituição do dano concreto por um ‘diminutivo abstrato’ 

do mesmo”.
112

  

Os doutrinadores contrários à adoção da perda da chance para indenizar casos médicos 

enxergam esta aplicação da teoria como uma espécie de mecanismo de redução do 

quantum indenizatório pelo dano final. Desse modo, qualquer erro do médico poderia ser 
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punido com o recurso à perda de uma chance e, consequentemente, poder-se-ia chegar ao 

extremo de a responsabilidade do médico só ser afastada “se esse profissional provasse que 

uma causa estranha esteve na origem, não só da morte ou invalidez, mas também da perda 

de chance”,
113

 de forma que, na prática, a obrigação do médico acabaria transformada em 

obrigação de resultado. 

Há quem sustente que a reparação pela perda da chance de evitar um resultado danoso já 

ocorrido importaria em uma presunção de causalidade. Mesmo sem certeza quanto à 

contribuição do agente para o aparecimento do dano final, o magistrado afirma sua 

responsabilidade. A arbitrariedade seria refreada por meio de uma redução no valor da 

indenização, que seria proporcional à dúvida do julgador quanto à relação causal.
114

  

E não é só. Uma aplicação coerente deste desvirtuamento do padrão do nexo de 

causalidade transpassaria os casos de perda da chance na seara médica e alcançaria todo e 

qualquer caso de responsabilidade civil. Ora, não haveria razão lógica para limitar a 

adoção da causalidade parcial apenas a um certo grupo de casos.
115

  

Por todos os riscos apontados, a corrente doutrinária mais forte no direito francês rechaça a 

transposição do instituto da perda da chance clássica para resolver situações aparentemente 

similares na seara médica. Se não houver a certeza necessária para a condenação do 

médico pelo dano final – morte ou invalidez – dentro dos padrões tradicionais de 

causalidade, o juiz deverá deixar de contemplar a vítima com qualquer espécie de 

indenização.  

É interessante salientar que a doutrina e a jurisprudência francesas, tradicionalmente, 

percorrem trilhas diferentes quanto à possibilidade de aplicação da perda da chance de cura 

ou sobrevivência. Embora alguns julgados tenham negado indenização a vítimas de perda 

                                                 
113

 PEDRO, Rute Teixeira, p. 286. 
114

 Nas palavras de Savatier, "la mesure de son doute sera celle de sa condamnation". SAVATIER, René. 

J.C.P., Ano 50, 1976 apud PEDRO, Rute Teixeira, p. 286. Ver também ROCHA, Nuno Santos, p. 42-43. 

Tradução do autor: a extensão de sua dúvida será a extensão de sua condenação.  
115

 Fernando Noronha indaga o motivo de esta crítica de parte da doutrina ser direcionada exclusivamente 

para as hipóteses de perda da chance na seara médica: “Cremos que são apenas parcialmente as críticas à 

extensão da teoria clássica aos casos de perda da chance de evitar que outrem sofresse um prejuízo. Se 

fossem inteiramente válidas, procederiam também contra a teoria clássica, porque também nela se poderia 

ver “um instrumento de equidade que permite ao juiz ter um gesto em favor da vítima, todas as vezes que 

uma incerteza sobre o nexo de causalidade interdita uma reparação integral”. NORONHA, Fernando, p. 710.  



 

 
53 

 

da chance na seara médica, o entendimento majoritário das cortes francesas é pela 

possibilidade de aplicação do instituto tal qual nos casos de perda da chance clássica.
116

  

Desde a década de 1960, a jurisprudência francesa vem admitindo a indenização pela perda 

da chance de cura ou sobrevivência. A primeira vez que a Corte de Cassação francesa 

aplicou a teoria na seara médica foi em 1965. Na ocasião, a Cour de Cassation manteve a 

decisão de segundo grau que havia condenado um médico ao pagamento de indenização 

por ter retirado a chance de cura de um paciente, mediante um erro de diagnóstico. A 

vítima, um menino de 8 anos, havia sofrido luxação no pulso, que foi erroneamente tratada 

pelo médico como se fosse uma fratura. Posteriormente submetido ao exame de outros 

médicos, o garoto finalmente recebeu o tratamento adequado, mas acabou com invalidez 

parcial do membro, que poderia ter sido evitada caso o diagnóstico e a terapêutica corretos 

tivessem se dado de forma tempestiva.
117

 Na época, este caso foi considerado muito 

emblemático pela doutrina francesa, que o recebeu com duras críticas
118

, mas, ainda assim, 

serviu de base para muitos outros julgamentos posteriores pelas cortes francesas, no 

sentido de permitir a aplicação da perda da chance no campo médico.  

 

2.3.2.2. A adoção da causalidade parcial para ambas as modalidades de perda da chance 

Como visto no subitem anterior, a doutrina majoritária francesa rejeita a aplicação da perda 

de uma chance de cura ou sobrevivência, porque uma indenização concedida a este título 

importaria na aceitação de uma inadmissível noção de causalidade parcial. 

Uma segunda corrente doutrinária, contudo, entende que todos os casos de perda de uma 

chance chamariam a depor o conceito de causalidade parcial. Até mesmo nos casos 
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clássicos de perda da chance, não se estaria diante de um dano autônomo e desassociado do 

dano final. As chances perdidas seriam apenas um “meio de quantificar o liame causal 

entre a ação do agente e o dano final (perda da vantagem esperada)”.
119

  

John Makdisi defende que o sistema de responsabilidade civil norte-americano abandone o 

elemento da causation in fact, que faz uso da regra but for, e passe a adotar o sistema que o 

autor chama de probable causation in fact. A indenização deveria ser quantificada na 

proporção da probabilidade da causalidade. Assim, se ficar demonstrada uma chance de 

80% de que a conduta negligente causou o dano experimentado, a vítima faria jus ao 

recebimento de 80% do valor da indenização total pelo dano. Se a chance fosse apenas de 

40%, a indenização acompanharia este percentual.
120

 O percentual complementar aos 

100% - 20% no caso da indenização de 80% e 60% no caso da indenização de 40% - 

corresponderia à probabilidade de que outros fatores tivessem ocasionado o evento danoso. 

Para o autor, a perspectiva oferecida por Joseph King, de que o dano decorrente da perda 

da chance seria completamente autônomo em relação ao dano final, seria incoerente. Ora, 

tratando-se de dois danos completamente diferentes e desvinculados, pela lógica, ainda que 

o dano final não fosse verificado, a boa aplicação do método defendido por King imporia 

que se indenizasse pela chance perdida. A título de exemplo, pode-se mencionar o caso de 

um doente que sofre redução de 30% nas suas chances de cura, por conduta negligente do 

médico, mas que, ainda assim, acaba curado, sem sofrer qualquer prejuízo. Nessa situação, 

considerando-se a chance como dano autônomo, o médico deveria indenizar o paciente, 

mesmo diante da cura.
121

  

Contudo, lembra Makdisi, Joseph King defende que a compensação pela chance perdida só 

poderia se dar em função da ocorrência do dano final. Da forma pela qual King sustenta 

sua teoria, ela não faria sentido do ponto de vista conceitual. Requerer a perda do benefício 
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final, para só então indenizar pela perda da chance, demonstraria que o verdadeiro bem 

jurídico lesado não seria a perda da chance, mas a perda do próprio benefício – a cura ou a 

sobrevivência, na seara médica.
122

 Esta inconsistência não se faz presente quando se 

recorre à noção de causalidade parcial para indenizar o próprio dano final, de forma 

parcial.  

A causalidade parcial nada mais é do que uma gradação causal. Deixa-se de exigir, aqui, 

que a conduta do ofensor seja a causa necessária para a produção do dano. Nos exemplos 

dados por Makdisi, isto fica claro, pois o percentual de chance de que a conduta do médico 

tenha dado causa ao resultado final é confrontado com o percentual complementar de que o 

dano tenha sido alcançado por outro fator e, mesmo assim, sem a certeza exigida pelos 

padrões tradicionais de causalidade, o norte-americano advoga pela responsabilização do 

médico. Assume-se o risco de se responsabilizar um agente por um dano não cometido por 

ele, mas, pelo menos, este risco acaba mitigado pela redução proporcional do valor da 

indenização. 

Jacques Boré sustenta que o recurso à causalidade parcial não significaria um rompimento 

com a verificação tradicional da relação causal. Para o autor, todos os processos 

etiológicos, que investigam a origem de determinada coisa, seriam uma combinação entre 

lei causal e lei aleatória. Na perda de uma chance, por exemplo, o dano é formado por 

fatores conhecidos e fatores desconhecido, pois, embora um tratamento possa se mostrar 

geralmente eficaz, não é possível afirmar com certeza categórica que ele será infalível para 

curar determinado paciente no caso concreto.
123

  

Aliás, certo grau de aleatoriedade estaria presente em todos os tipos de processos causais. 

Nenhum processo etiológico contaria exclusivamente com fatores exaustivamente 

conhecidos. Até as ações mais simples seriam fundadas, segundo Boré, em “uma 

correlação estatística pré-científica, que permite dizer que determinado ato já foi feito de 

determinada maneira, por inúmeras vezes, e atingiu determinado resultado”. De modo que 

o juiz que estima o valor da chance perdida estaria, na verdade, apreciando de maneira 
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estatística a correlação existente entre a causa da responsabilidade e o dano consequente 

deste fato gerador.
124

  

Nos casos em que não se tem certeza absoluta quanto à relação causal entre a conduta 

ilícita e o dano, as alternativas à aplicação de uma causalidade parcial seriam, de um lado, 

a completa negativa de indenização e, de outro, a adoção do recurso das presunções 

causais, como defendem alguns autores. Seja qual for o posicionamento que se adote, é 

preciso reconhecer que entre duas soluções extremas – deixar a vítima desamparada ou 

conceder reparação integral, de forma absolutamente artificial -, o estabelecimento de 

vínculo causal por meio da causalidade parcial aproxima-se mais do real sentido de justiça. 

Neste sentido, na conclusão de seu artigo, John Makdisi afirma que: 

The proportional liability rule offers a fairer, more efficient remedy than 

the preponderance of the evidence standard in cases of uncertain 

causation. Both the commentators and the courts are moving in the 

direction of adopting this rule, but no judge or commentator has taken 

the final step. 

(…) 

Causation provides the link between the defendant's wrongdoing and the 

plaintiff's harm. When that link is believed by a factfinder to be probable 

rather than actual, the willingness to consider this probability and 

allocate proportional relief reflects a more complete and accurate notion 

of cause. 

 

(…) the time has come to adopt a proportional liability rule. Such a rule 

would deter inefficient behavior and properly compensate the parties.
125

  

 

2.3.2.3. A teoria mista 

Parte da doutrina adota uma teoria mista, ao reconhecer a relevância da divisão do universo 

de casos de perda de uma chance nas duas modalidades já expostas: de uma lado, a perda 
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de uma chance clássica e, de outro, a perda de uma chance de evitar um prejuízo já 

ocorrido.  

Nos casos clássicos de perda da chance, o dano sofrido pela vítima seria autônomo e 

completamente independente do dano final, tal como já exposto no tópico 2.3.1 desta 

dissertação. Já nos casos de perda da chance de evitar um prejuízo ocorrido, como na seara 

médica, seria impossível isolar o dano sofrido pela vítima em relação ao dano final, pelos 

motivos já expostos no item anterior. A solução seria a adoção de um padrão causal menos 

rígido, admitindo-se a já conceituada causalidade parcial. 

A noção de causalidade parcial é tradicionalmente pouquíssimo discutida no Brasil. Poucos 

foram os autores que aprofundaram o estudo da natureza jurídica do dano decorrente da 

perda de uma chance a ponto de se deparar com esta questão, mas, muito recentemente, 

este debate vem ganhando alguma relevância na doutrina nacional. Entre os brasileiros, 

Rafael Peteffi da Silva filia-se à corrente
126

 e é seguido por outros estudiosos do tema.
127

 

Peteffi da Silva é sensível quanto às críticas feitas pela doutrina francesa majoritária, 

especialmente quanto ao perigo sistemático do recurso à causalidade parcial, que 

importaria em um aumento significativo no número de condenações com base na 

concessão de reparações parciais e no consequente sepultamento da regra tudo ou nada.  

Por isto mesmo, o autor reconhece que a noção de causalidade parcial constituiria uma 

exceção ao modelo atual de responsabilidade civil adotado pelo ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, tratando-se de casos em que o processo aleatório tenha chegado ao seu 

final, a aplicação de um nexo de causalidade probabilístico deveria se dar apenas após o 
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 “A rigor, pretende-se propor aqui uma ruptura, porém não mais entre os casos “clássicos” e aqueles 

vinculados à seara médica. Também seria correto afirmar que todas as vezes que o processo aleatório em que 

se encontrava a vítima é interrompido, com a perda definitiva da vantagem esperada e a total aniquilação das 

chances da vítima, está-se diante de chances perdidas como dano específico e autônomo. Porém, quando o 

processo aleatório chegou até o final, como costuma acontecer na seara médica, a noção de causalidade 

parcial é chamada a depor. Neste último caso, a conduta do agente apenas retira algumas chances de a vítima 

auferir a vantagem esperada, fazendo com que esta ainda possa ser alcançada”. PETEFFI DA SILVA, Rafael, 

2009, p. 106-107.  
127

 Para Flávio da Costa Higa, nos casos em que o nexo de causalidade não puder ser estabelecido com o 

necessário grau de certeza exigido pelos padrões ortodoxos, não seria justo adotar a regra all or nothing. A 

flexibilização do nexo de causalidade nestas situações excepcionais alcançaria a solução mais justa, porque 

não oneraria o réu sobremaneira, de um lado, nem tampouco o deixaria impune pela prática de ato ilícito que 

tenha contribuído com relevante probabilidade para a ocorrência do evento danoso. HIGA, Flávio da Costa, 

p. 183. 
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esgotamento de todas as possibilidades de utilização ortodoxa das regras de causalidade, 

constituindo-se a causalidade parcial em opção subsidiária e excepcional.
128

  

João Eduardo Braz de Carvalho também enxerga o recurso à causalidade parcial como uma 

solução residual. Assim, em caso de impossibilidade de estabelecimento do liame causal 

entre a conduta danosa e o dano decorrente da perda da chance de evitar um resultado 

danoso, defende o autor que a melhor solução seria recorrer às presunções causais, para 

firmar ou não a existência do nexo de causalidade, sempre que esta solução se mostrasse 

segura. Apenas na impossibilidade de aplicação de presunções é que o magistrado poderia 

recorrer à noção de causalidade parcial.
129

  

A preocupação dos autores é genuína. Pelos motivos já expostos, o emprego da 

causalidade parcial de forma indiscriminada certamente abalaria o sistema clássico de 

responsabilidade civil, especialmente em razão da possível aplicação deste novo padrão de 

causalidade em outros campos além da restrita esfera das chances perdidas. Mas a tentativa 

dos autores de limitação do recurso à causalidade parcial, destinando-lhe caráter de 

subsidiariedade e excepcionalidade, parece padecer de critérios objetivos e bem definidos, 

que autorizariam sua aplicação sem que isto importasse em uma flexibilização institucional 

das noções clássicas de nexo de causalidade. 

Dizer que o recurso à causalidade parcial seria apropriado apenas nas hipóteses em que não 

for possível adotar um padrão ortodoxo do liame causal não lhe atribui condição de 

exceção. Nas situações em que for possível dizer, com suficiente grau de certeza, que a 

conduta do médico causou o dano sofrido pelo paciente, estabelecendo-se a necessária 

relação de causalidade, não se estará diante da perda de uma chance, de modo que a vítima 

deverá ser indenizada pela integralidade do dano sofrido. Em todos os demais casos em 

que a certeza não se fizer presente, restaria ao juiz adotar a causalidade parcial, o que 

acabaria tornando-a regra nos casos de perda da chance de evitar um resultado danoso, e 

não a pretendida exceção. 

Quanto à proposta de se recorrer antes às presunções de causalidade para, apenas no caso 

de impossibilidade de adoção deste artifício, subsidiariamente, valer-se da ideia de 

causalidade parcial, não se esclarece em que situações não será possível aplicar 
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 246. 
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 CARVALHO, João Eduardo Braz de, p. 120-121. 
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presunções. Além disto, a aplicação de presunções para indenizar a integralidade do dano 

experimentado pela vítima tem a potencialidade de trazer mais injustiças nos casos 

concretos do que a adoção de uma noção de indenização cujo quantum é calculado com 

base na proporcionalidade, calcada na probabilidade de determinada conduta ter sido a 

causa do dano. Assim, uma vez admitida a flexibilização do padrão de causalidade, não 

faria sentido dar preferência ao mecanismo das presunções, notadamente menos justas.
130

  

 

2.3.2.4. A teoria unitária 

Muitos estudiosos subscrevem as críticas feitas pela teoria majoritária no direito francês à 

perigosa aplicação da causalidade parcial para a concessão de indenização pela perda da 

chance de evitar resultado danoso efetivamente ocorrido. Mas, por outro lado, discordam 

do radicalismo adotado por René Savatier, ao rechaçar a possibilidade de indenizar o dano 

experimentado pela vítima nessas situações, especialmente no campo da perda da chance 

médica.
131

  

Para esta quarta corrente, o desmembramento da teoria da perda da chance entre casos 

clássicos e casos médicos não teria razão de ser. Também no segundo grupo de casos, 

estar-se-ia diante de um dano autônomo, independente e desassociado do dano final, de 

modo que o instituto da perda de uma chance deveria ser aplicado em qualquer situação, da 

mesma forma, ou seja, nos exatos moldes em que se indeniza o dano decorrente da perda 

da chance clássica, sem necessidade de lançar mão de artifícios como a desnaturação do 

nexo de causalidade ou o recurso a presunções de dano, prestigiando-se, assim, as noções 

tradicionais de causalidade.
132

 

                                                 
130

 No tópico 2.2. deste trabalho, foram feitas reflexões sobre a conveniência da adoção do método das 

presunções em situações de perda de uma chance. Nas situações em que o percentual da chance não for muito 

próximo a 0%, em uma ponta, ou a 100%, na outra ponta, o recurso à presunção de causalidade importará em 

transformar a incerteza inerente à chance em uma certeza artificial, correndo-se o risco de imposição de uma 

verdade jurídica afastada da realidade fática, em prejuízo potencial tanto do réu quanto do autor, a depender 

do que será presumido no caso concreto. 
131

 “A pura e simples negação da teoria atribuiria aos médicos o privilégio injustificado de poder utilizar, 

sempre, a dúvida científica para escapar à sua responsabilidade”. KFOURI NETO, Miguel. Responsabilidade 

civil dos hospitais. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.262. 
132

 “Em nosso ver, essa distinção entre chances futuras e chances passadas não se mostra convincente. Não há 

qualquer diferença concreta entre os supostos casos tradicionais de perda de chance e os casos de perda de 

chance de cura, que justifique a censura tecida a eles por parte da doutrina”. CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 

141. 
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O motivo de parte da doutrina
133

 ver-se obrigada a prescindir das regras postas sobre o 

nexo causal e partir para o uso de uma causalidade probabilística é, sem dúvida, a 

consideração da consequência lesiva adotada. Em situações de perda da chance no campo 

médico, enxerga-se como dano objeto do ressarcimento a morte ou a invalidez, o que traz 

incertezas quanto à participação do agente da saúde para a produção dessas espécies de 

resultados danosos. Realmente, diante do emprego desse raciocínio, o único meio de 

amparar a vítima seria recorrer à indenização pelo próprio dano final – morte ou invalidez - 

reduzida proporcionalmente à conduta lesiva.  

Quando, por outro lado, se altera a consequência lesiva considerada – não se busca mais 

indenizar a morte, mas sim a possibilidade de sobrevivência; tampouco a invalidez, mas a 

possibilidade de cura -, também restará alterado, consequentemente, o objeto da atividade 

probatória da vítima, que estará livre de comprovar o impossível, bastando que fique 

provado que a negligência médica retirou do patrimônio do lesado determinadas chances 

de sobrevivência ou de cura.
134

  

Não se exige mais a comprovação intangível de um liame causal entre a conduta lesiva e o 

dano final. Passa-se a buscar a relação de causalidade entre o ato danoso e a perda da 

chance de evitar o dano final ocorrido. Com isso, a vítima não fica desobrigada de 

comprovar o aparecimento do dano, mas tão somente deve demonstrar que tinha certas 

possibilidades de alcançar um resultado melhor – ou menos pior - do que o que se 

concretizou e cujas chances foram definitivamente destruídas pela conduta negligente do 

médico.
135

  

Essa mudança de perspectiva, que possibilita a consideração da perda da chance de cura e 

de sobrevivência como figuras autônomas e, portanto, suscetíveis de ressarcimento, 

permite que se deixe de confundir os planos do dano e da causalidade.  
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 Como os autores citados no item 2.3.2.3. 
134

 “Isto é uma resposta à necessidade de o direito fornecer um quadro de resolução que permita uma justa 

composição dos interesses contrapostos, salvaguardando, do mesmo passo, o esquema tradicional de 

responsabilidade civil”. PEDRO, Rute Teixeira, p. 400. 
135

 “Também entendemos ser impossível admitir reparação fundada na hesitação e incerteza do juiz em 

reconhecer o liame causal entre a ação culposa e o dano. Somente quando ao juiz for possível individualizar, 

malgrado a evolução ulterior da situação, em quê efetivamente constituiu a chance perdida de cura ou 

sobrevivência, que constitui prejuízo intermediário, distinto do prejuízo final (este sim, recoberto pela 

incerteza, e, portanto, não indenizável), tornar-se-á admissível a aplicação de l aperte d’une chance”. 

KFOURI NETO, Miguel, p. 262. 
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Como desdobramento do comportamento reprovável de um médico, nascem duas relações 

causais e dois danos distintos. A primeira relação causal liga, de forma clara, a conduta 

médica à perda da chance de sobrevivência ou de cura, tendo este ato negligente sido a 

causa do aparecimento dessa primeira espécie de prejuízo. A segunda relação causal, entre 

a conduta médica e a própria morte ou a própria invalidez não pode ser estabelecida de 

forma certa e, aí sim, surgem dúvidas quanto à prova do nexo causal entre este dano final e 

o ato negligente.  

Assim, apenas o primeiro dano será indenizável, porque somente ele preencherá todos os 

requisitos da responsabilidade civil, incluindo-se a comprovação do nexo de causalidade. 

Fica evidente que sem a atuação ilícita do médico, as chances de cura ou de sobrevivência 

do paciente teriam sido superiores em algum grau. A aplicação do instituto das chances 

perdidas visa ao ressarcimento dessa diferença, mas de forma integral, não meramente 

parcial, como sustentam os defensores da causalidade parcial.
136

  

A única inconsistência que se poderia vislumbrar com a adoção da teoria unitária é aquela 

apontada por Jean Penneau
137

 e John Makdisi
138

, no sentido de que o dano decorrente da 

perda da chance de evitar um prejuízo já ocorrido jamais poderia ser visto como autônomo 

e desvinculado do dano final, como prega esta corrente.  

Como já esposado, estes autores argumentam que se o dano decorrente da perda da chance 

médica fosse independente do dano final, isto significaria que se poderia chegar à situação 

absurda de se responsabilizar um médico apenas por ter reduzido a chance de cura ou de 

sobrevivência de um paciente, ainda que o dano final – a morte ou a invalidez - não tenha 

sido alcançado. Por exemplo: se uma conduta médica reprovável tiver sido responsável por 

reduzir a chance de cura de 40% para 10%, mas mesmo assim o paciente tiver se curado, 

graças ao seu próprio sistema imunológico, não tendo sofrido o dano final consistente no 

agravamento da doença, a redução percentual na chance de cura teria de ser indenizada se 

o dano decorrente da chance perdida fosse considerado autônomo.  

Não parece, contudo, que a aparente incongruência apontada pelos críticos deva prestar 

como armamento para derrubar a teoria unitária. Nos casos clássicos, reconhece-se que o 
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 ROCHA, Nuno Santos, p. 52-53. 
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 Conforme exposto no item 2.3.2.1. 
138

 Conforme exposto no item 2.3.2.2. 
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dano decorrente da perda da chance é desassociado do dano final e, no entanto, a 

indenização pela perda da chance depende necessariamente da perda definitiva da 

vantagem que se pretendia alcançar. Em outras palavras, se a conduta antijurídica não tiver 

destruído todas as possibilidades de a vítima alcançar o resultado pretendido, não terá 

nascido a pretensão reparatória. Indo mais além, não será exagero dizer que se o dano final 

não tiver se concretizado, não terá nascido, tampouco, o dano decorrente da perda da 

chance clássica. 

Pela lógica empregada por Jean Penneau e pelos demais críticos da concessão de reparação 

nos casos de perda da chance na seara médica, seria igualmente inviável enxergar o dano 

decorrente da perda da chance clássica como indenizável.
139

  

Em certo sentido, é preciso reconhecer que o dano decorrente da chance perdida sempre 

dependerá da verificação do dano final e, quanto a este aspecto específico, não será 

possível dizer que aquele será autônomo e desassociado deste.
140

  

Assim, quando a doutrina refere-se ao dano decorrente da perda da chance como 

autônomo, desassociado do dano final, independente, ou individualizado, deve-se entender 

que a chance perdida não pode ser confundida com o resultado final que se pretendia 

alcançar ou evitar,
141

 embora a ressarcibilidade da chance dependa da ocorrência do dano 

final, seja nos casos clássicos, seja nos casos de perda da chance de evitar a ocorrência de 

resultado negativo já concretizado. Em razão disso, a observação feita por Daniel Carnaúba 

e a solução por ele proposta na sequência mostram-se acertadas: 

A única diferença da perda de chance de cura em relação aos demais 

casos de aplicação da técnica refere-se à interrupção instantânea do 

processo aleatório: antes do julgado de 1965, o método fora tão somente 

aplicado às situações nas quais o ato imputado ao réu havia eliminado 

todas as chances da vítima. Porém, nos casos de perda de chance de cura, 

é possível que remanesça alguma esperança à vítima, a despeito da 

oportunidade aniquilada: ela ainda pode recobrar sua saúde, mesmo tendo 

recebido um tratamento inadequado. Esse elemento não representa 
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 Deve-se fazer a ressalva de que a incoerência lógica aqui apontada é dirigida àqueles que admitem a 

noção de chance como interesse autônomo indenizável nos casos clássicos, dentre os quais não se incluem 

John Makdisi, e Jaques Boré, pois estes autores refutam a autonomia do dano da perda da chance tanto nos 

casos clássicos quanto nos casos médicos. Como visto, a solução proposta por ambos os autores é a adoção 

da causalidade parcial para todos os casos de perda de uma chance. 
140

 Como também reconhece Nuno Santos Rocha: “O dano intermédio decorrente das chances perdidas estará 

em íntima relação com o dano final verificado”. ROCHA, Nuno Santos, p. 53. 
141

 A existência de duas espécies de danos distintos fica clara quando se faz o exercício de enxergar, de um 

lado, a perda da chance de sobrevivência e, de outro, a morte. 
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obstáculo à reparação de chances. Deve-se simplesmente aguardar a 

consolidação do estado de saúde do paciente para averiguar se há ou não 

um prejuízo sofrido por ele.
142

  

A natureza do dano decorrente da perda de uma chance já foi objeto de análise pelo 

Superior Tribunal de Justiça. A discussão levada à Corte Superior foi oriunda de uma ação 

de indenização por dano causado em virtude de erro médico, movida pelos herdeiros da 

vítima em face do médico que, segundo eles, teria cometido uma série de erros ao longo do 

tratamento para combater um câncer de seio.  

A sentença julgou procedente o pedido formulado e condenou o médico a uma indenização 

de R$ 120.000,00 pelo dano moral causado, além da reparação pelo dano material sofrido. 

O apelo do réu foi improvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná,
143

 o que motivou a 

interposição do Recurso Especial nº 1.317.114, julgado pela 3ª Turma do Superior Tribunal 

de Justiça, em 4 de dezembro de 2012, tendo sido relatora a Ministra Nancy Andrighi.
144
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 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 141-142. 
143

 O acórdão foi assim ementado: “RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PERDA DE UMA 

CHANCE. CULPA DO MÉDICO AO ESCOLHER TERAPÊUTICA CONTRÁRIA AO CONSENSO DA 

COMUNIDADE CIENTÍFICA. DEVER DE DISPENSAR AO PACIENTE A MELHOR TÉCNICA E 

TRATAMENTO POSSÍVEL. CHANCES OBJETIVAS E SÉRIAS PERDIDAS. ERRO TAMBÉM NO 

ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO ADEQUADO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA”. PARANÁ. Tribunal de Justiça do Paraná. 

Apelação nº 415.837-4, julgada em 4 de junho de 2009. Relator o Juiz Convocado Albino Jacomel Guérios. 
144

 A ementa do acórdão merece ser reproduzida por sua completude e, especialmente, por sintetizar o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à natureza do dano decorrente da chance perdida: 

“DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE 

CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA 

TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO 

PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ 

vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão 

tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto 

ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação 

característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. 2. Nas 

hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas 

situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida 

que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. 3. Conquanto seja 

viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da 

responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer 

sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem 

autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do que 

se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade 

proporcional. 4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma 

proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor 

do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte, 

para o fim de reduzir a indenização fixada”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 

1.254.141, julgado em 4 de dezembro de 2012. Relatora a Ministra Nancy Andrighi. 
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O motivo principal da irresignação do médico recorrente residiu na sua alegação de que 

não poderia ele ter sido condenado a responder pela perda de uma chance, uma vez que 

teria se feito ausente o indispensável nexo de causalidade entre sua conduta e o dano. 

Como poderia ele responder diante da possibilidade de o evento danoso ter se verificado 

independentemente de sua conduta? A falta de certeza quanto ao liame causal 

impossibilitaria a condenação, eis que o dano só é indenizável se consubstanciar efeito 

direto e imediato da conduta do agente. 

A Ministra Nancy Andrighi começou seu voto fazendo a diferenciação entre a perda de 

uma chance clássica e a perda de uma chance nas hipóteses de erro médico, que “a coloca 

[a teoria da perda de uma chance] em confronto mais claro com a regra do art. 403 do 

CC/02, que veda a indenização de danos indiretamente gerados pela conduta do réu”. A 

Relatora mencionou o embate doutrinário sobre a aplicabilidade da perda da chance na 

seara médica e, em seguida, com bastante propriedade, tratou das correntes que debatem 

sobre a natureza jurídica do dano decorrente das chances perdidas – se se trata do próprio 

dano final, indenizado de forma parcial, ou de dano autônomo, isolado do dano final. 

No entender da Ministra, acompanhada pelos demais julgadores da Terceira Turma, o 

correto seria classificar o dano decorrente da perda da chance na seara médica como um 

dano individualizado, não sendo necessário recorrer à perigosa noção de mitigação da 

relação de causalidade: 

A dificuldade de trato da questão está justamente em que os defensores 

da diferenciação entre a perda da chance clássica e a perda da chance no 

ramo médico situam o fator aleatório, de modo equivocado, num 

processo de mitigação do nexo causal. Sem demonstração clara de que 

um determinado dano decorreu, no todo ou em parte, da conduta de um 

agente, é de fato muito difícil admitir que esse agente seja condenado à 

sua reparação. Admiti-lo implicaria romper com o princípio da “conditio 

sine qua non”, que é pressuposto inafastável da responsabilidade civil nos 

sistemas de matriz romano-germânica. 

 

A solução para esse impasse, contudo, está em notar que a 

responsabilidade civil pela perda da chance não atua, nem mesmo na 

seara médica, no campo da mitigação do nexo causal. A perda da chance, 

em verdade, consubstancia uma modalidade autônoma de indenização, 

passível de ser invocada nas hipóteses em que não se puder apurar a 

responsabilidade direta do agente pelo dano final. Nessas situações, o 

agente não responde pelo resultado para o qual sua conduta pode ter 

contribuído, mas apenas pela chance de que ele privou a paciente. Com 

isso, resolve-se, de maneira eficiente, toda a perplexidade que a apuração 

do nexo causal pode suscitar. 
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Veja-se que quando do julgamento deste caso, o Superior Tribunal de Justiça filiou-se à 

corrente aqui defendida, pela qual o dano decorrente da perda de uma chance será sempre 

um dano autônomo, tanto nas hipóteses de perda da chance clássica quanto nos casos de 

perda da chance de evitar um resultado danoso. 

 

2.4. Natureza jurídica do dano 

A perda de uma chance acarreta o surgimento de dano, que, tradicionalmente, “pode ser 

compreendido como toda ofensa e diminuição de patrimônio”.
145

 Este conceito clássico de 

dano não mais abrange todas as espécies de prejuízos da contemporaneidade. Além do 

dano material, ou patrimonial, tem-se o dano extrapatrimonial, composto pelos danos 

morais e danos estéticos. Ainda, mais recentemente, novas categorias de danos 

extrapatrimoniais têm sido consideradas pela doutrina, tais como danos psíquicos, 

existenciais, biológicos, genéticos, ambientais, sociais, entre outros.
146

  

No contexto do estudo das chances perdidas, surgem, então, as seguintes indagações: será 

possível enquadrar esse prejuízo dentro de uma das duas categorias de dano material 

presentes no ordenamento jurídico brasileiro? Se sim, esse prejuízo traduzir-se-á em dano 

emergente ou em lucro cessante? Ou, ainda, será mais adequado pensar em uma nova 

categoria de dano material que albergue todas as peculiaridades do dano decorrente da 

perda de chances? A chance perdida poderá configurar dano extrapatrimonial? O presente 

tópico tem como objetivo esclarecer as questões aqui postas. 
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 VENOSA, Sílvio de Salvo, p. 273.  
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 “À parte essa expansão quantitativa, verifica-se, em todo mundo, e de modo ainda mais marcante, uma 

expansão qualitativa, na medida em que novos interesses, sobretudo de natureza existencial e coletiva, 

passam a ser considerados pelos tribunais como merecedores de tutela, consubstanciando-se a sua violação 

em novos danos ressarcíveis. De fato, o reconhecimento da necessidade de tutela dos interesses existenciais 

atinentes à pessoa humana, e, de outro lado, a verificação de danos demasiado abrangentes, identificados com 

interesses transindividuais ou supra-individuais, que passam a ser considerados dignos de proteção, vieram 

exigir o repensar da estrutura individualista e eminentemente patrimonial das ações de reparação”. 

SCHREIBER, Anderson. Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil. 2 ed., São Paulo: Atlas, 2009, p. 83.  
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2.4.1. A chance perdida como dano patrimonial 

De um ponto de vista histórico, a primeira discussão relevante sobre a natureza jurídica do 

dano decorrente da perda de uma chance passa pela sua conceituação como dano 

emergente ou lucro cessante. Como é comum quando há o surgimento de novos institutos, 

de início, a perda da chance enfrentou bastante resistência doutrinária e jurisprudencial. 

Muita dessa irresignação, face ao ramo de responsabilidade civil objeto deste estudo, 

deveu-se ao equivocado enquadramento de sua natureza jurídica. 

Primeiramente, faz-se necessária uma breve distinção entre os conceitos de dano 

emergente e lucro cessante para que, no momento seguinte, possa-se verificar se e em qual 

modalidade será inserido o dano pela perda da chance.
147

  

A diferenciação entre uma e outra espécie de dano material passa pela análise do impacto 

da lesão ao statu quo ante. Assim, a norma que estabelece a obrigação de indenizar, pelas 

perdas efetivamente sofridas pela vítima, tem como finalidade reestabelecer a situação 

precedente ao evento danoso. Há, de outro lado, situações em que a desvantagem não 

consubstancia um decréscimo patrimonial, mas um impedimento de incremento do 

patrimônio da vítima em relação ao statu quo ante.
148

  

O dano emergente é o prejuízo efetivo, real e direto experimentado pela vítima em seu 

patrimônio e verifica-se quando há concreta diminuição patrimonial, seja pela depreciação 

do ativo, seja pelo aumento do passivo.
149

 Então, constitui dano emergente a redução do 

patrimônio da vítima, seja pela retirada de um valor positivo que já o integrava, seja pela 

adição de um valor negativo – dívida -, que não existia.
150

 

O lucro cessante, por outro lado, pode ser compreendido como a privação de um ganho 

pela vítima, a perda de um lucro que auferiria, caso a conduta do ofensor não tivesse lhe 
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 Aqui, não há a pretensão de travar profunda discussão sobre a qualificação jurídica das figuras do dano 

emergente e do lucro cessante, mas tão somente de passar noções gerais que permitam enxergar as diferenças 

básicas entre as duas modalidades de danos materiais, o que se mostra suficiente para as reflexões que serão 

feitas neste item.  
148

 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 167. O autor esclarece que, na verdade, “a reparação civil não busca 

recolocar a vítima no estado em que se encontrava antes do incidente, mas sim no estado em que ela se 

encontraria na ausência desse evento”. Do contrário, a vítima não teria direito à reparação por lucros 

cessantes, uma vez que estes são modalidade de danos futuros, que não estavam incorporados no patrimônio 

da vítima no momento do evento prejudicial, mas incorporar-se-iam em momento posterior, caso ele não 

tivesse ocorrido. Ibidem, p. 167.  
149

 DINIZ, Maria Helena, p. 85. 
150

 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 108.  
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causado determinado prejuízo.
151

 O lucro cessante é espécie de dano mediato, 

consequência futura de um fato já ocorrido. Essa espécie de dano pode consistir na 

frustração da expectativa séria e real de ganho ou na diminuição potencial do patrimônio 

da vítima, tudo dentro da razoabilidade.
152

  

O artigo 402, do Código Civil, dispõe que “salvo as exceções expressamente previstas em 

lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu – 

dano emergente -, o que razoavelmente deixou de lucrar” – lucro cessante.
153

 Sergio 

Cavalieri Filho faz uma distinção simples, mas relevante, entre os dois institutos: “se o 

objeto do dano é um bem ou interesse já existente, estaremos em face do dano emergente; 

tratando-se de bem ou interesse futuro, ainda não pertencente ao lesado, estaremos diante 

do lucro cessante”.
154

 

 

2.4.1.1. A chance perdida como lucro cessante: impossibilidade 

Durante algum tempo, frente a situações de perda da chance, acreditava-se estar diante de 

hipóteses de lucros cessantes, nas quais a vítima busca indenização em razão do resultado 

futuro, transformado em intangível pela conduta antijurídica.  

Como já visto, o lucro cessante é espécie de dano futuro, mas isto não significa que seja 

dano incerto. Pelo contrário, sua ocorrência é certa, sendo incerta, somente, sua exata 

extensão. Em outras palavras, há certeza real quanto à sua caracterização, mas sua 

quantificação depende do recurso à probabilística e à estatística. “Refere-se, pois, a um 

ganho potencial cuja perda é certa”.
155
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 DINIZ, Maria Helena, p. 86. 
152

 CAVALIERI FILHO, Sergio, p. 75. 
153

 O conteúdo do artigo 1223 do Código Civil italiano é muito semelhante: “Art. 1223. Risarcimento del 

danno. Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita 

subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e direta”. 

Tradução do autor: Art. 1223. Ressarcimento do dano. O ressarcimento do dano por inadimplemento ou por 

mora deve compreender tanto o prejuízo experimentado pelo credor quanto a falta de ganhos, desde que seja 

sua consequência direta e imediata. 
154

 Ibidem, p. 75. Também vale reproduzir a lição de Aguiar Dias: “O prejuízo deve ser certo, é regra 

essencial da reparação. Com isto se estabelece que o dano hipotético não justifica a reparação. Em regra, os 

efeitos do ato danoso incidem no patrimônio atual, cuja diminuição ele acarreta. Pode suceder, contudo, que 

esses efeitos se produzam em relação ao futuro, impedindo ou diminuindo o benefício patrimonial a ser 

deferido à vítima. Aí estão identificados o dano positivo ou damnus emergens e o lucro frustrado ou lucrum 

cessans”. AGUIAR DIAS, José de. Da Responsabilidade Civil. 11ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 977. 
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 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 103. 
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Dessa sorte, a equiparação – por vezes involuntária – entre o dano decorrente das chances 

perdidas e os lucros cessantes, levava os operadores do Direito a concluir pela 

inviabilidade da indenização pela perda de uma chance, uma vez que consideravam 

impossível conceder reparação a um dano consistente na vantagem perdida, de ocorrência 

duvidosa ou, ao menos, incerta.
156

  

Realmente, olhar para a questão por esse ângulo revela impossível a concessão de qualquer 

reparação pelo que a vítima tenha razoavelmente deixado de lucrar, pelo simples fato de 

não haver grau de certeza suficiente para se afirmar, com segurança, a ocorrência do 

resultado final, não fosse a conduta do ofensor.
157

  

A prova da certeza do dano é imprescindível para que surja a pretensão à sua reparação. 

Nos casos de perda da chance, sempre se estará no campo da incógnita, porque jamais será 

factível demonstrar, com certeza satisfatória, a obtenção do resultado pretendido, ou os 

pressupostos necessários para a sua demonstração. Nessas situações, então, só será possível 

evidenciar a existência de uma possibilidade de que aquela vantagem almejada seria 

atingida não fosse o comportamento danoso.
158

 E é justamente esta possibilidade – que 

deve traduzir-se em probabilidade, na verdade – que acaba retirada da vítima, não o 

próprio resultado final, de cuja concretização nunca se teve certeza.
159
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 Sergio Savi narra que, em estudo feito em 1940, o italiano Giovanni Pacchioni reconheceu que em 

hipóteses de perda da chance, as vítimas teriam motivos para mostrar irresignação. Mas, para o autor, seria 

muito controverso se os lesados teriam interesse jurídico para pleitear indenização, diante da ausência de um 

dano certo. Uma simples possibilidade de lucro perdida seria apenas uma possibilidade aleatória e não um 

valor efetivo, certo e presente, de modo que gerariam desconforto, sem dúvidas, mas não seriam capazes de 

causar um dano patrimonial indenizável. SAVI, Sergio, p. 7-8. 
157

 É interessante o pensamento de Maria Helena Diniz. A autora enquadra a chance perdida como subespécie 

de lucro cessante, mas entende viável a concessão de indenização: “Para se computar o lucro cessante, a mera 

possibilidade é insuficiente, embora não se exija uma certeza absoluta, de forma que o critério mais acertado 

estaria em condicioná-lo a uma probabilidade objetiva, resultante do desenvolvimento normal dos 

acontecimentos, conjugado às circunstâncias peculiares do caso concreto. Trata-se não só de um eventual 

benefício perdido, como também da perda da chance, de oportunidade ou de expectativa [...]”. DINIZ, Maria 

Helena, p. 87.  
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 PEDRO, Rute Teixeira, p. 225-226. 
159

 “El rubro lucro cesante, indemniza no la pérdida de una mera expectativa o probabilidad de beneficios 

económicos futuros, sino el daño que supone privar al patrimonio damnificado de la obtención de lucros a 

los cuales su titular tenía derecho, es decir título, al tiempo en que acaece el eventus damni. Ocurre que en 

muchas circunstancias el sujeto no tenía aún la certeza de estar en la situación jurídica idónea para lograr 

beneficios o ganancias que esperaba obtener en el futuro, esperanza que el evento dañoso frustra 

definitivamente”. ZANNONI, Eduardo A. El daño en la responsabilidad civil. 2. ed. Buenos Aires: Editorial 

Astrea, 1993, p. 74. Tradução do autor: A categoria do lucro cessante indeniza não a perda de uma mera 

expectativa ou probabilidade de benefícios econômicos futuros, mas o dano que supostamente privaria o 

patrimônio da vítima de obter lucros a que o titular tinha direito, ou seja, título, ao tempo em que ocorreu o 

eventos damni. Acontece que, em muitas situações, o sujeito ainda não tem a certeza de estar na posição 
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Ora, como seria possível indenizar alguém pelo dano final decorrente da perda da 

vantagem pretendida com base na mera probabilidade de alcançá-la? Faz-se ausente, aqui, 

um dos elementos essenciais da responsabilidade civil, qual seja o nexo de causalidade 

entre a conduta dolosa e o prejuízo final.
160

  

Não se nega que há determinadas similitudes entre o lucro cessante e o dano decorrente da 

chance perdida, haja vista que ambas as espécies de dano relacionam-se com a perda de 

uma vantagem, cuja valoração e a quantificação dependem em algum grau, do recurso à 

probabilística e, também de alguma forma, trazem a sensação de incerteza.
161

  

Ocorre que, no lucro cessante, a vantagem perdida é o próprio resultado mais benéfico 

outrora pretendido pela vítima e, na perda da chance, a vantagem perdida é a própria 

oportunidade ceifada. Dito de outra forma, os lucros cessantes tratam-se de dano futuro, 

enquanto a chance que se perde já integrava o patrimônio da vítima.  

De modo que a incerteza intrínseca ao lucro cessante está no campo da quantificação do 

dano, enquanto que a incerteza inerente à perda da chance diz respeito à ocorrência ou não 

do resultado final pretendido.
162

  

Fica evidente, assim, que a perda de uma chance não poderá, jamais, ser indenizada a título 

de lucro cessante, por todos os motivos aqui expostos. 

                                                                                                                                                    
jurídica idônea para alcançar lucros ou ganhos que esperava obter no futuro, esperança que o evento danoso 

frustra definitivamente.  
160

 “A qualificação da chance como lucro cessante acarretaria maior incerteza da ocorrência do prejuízo pela 

chance perdida, o que como consequência levaria a uma não reparação, pela impossibilidade de 

demonstração de que o resultado final seria alcançado ou da certeza da presença das condições para 

consegui-lo. A concepção da perda da chance como uma hipótese de lucro cessante é tese atraente, mas hoje 

praticamente abandonada”. Ibidem, p. 105. 
161

 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 127. A autora elucida, ainda, que a chance é um bem 

autônomo e distinto do resultado final, de modo que a vantagem final esperada deve ser levada em 

consideração apenas para aplicar-se um critério prognóstico apto a refletir a probabilidade de ocorrência do 

resultado pretendido. Ibidem, p. 131. 
162

 “Da un punto di vista teorico, però, le due fattispecie sono abbastanza individualizzabili nelle rispettive 

caratteristiche. Infatti, propriamente, si deve indicare come lucro cessante solo il caso in cui si avvera la 

perdita di una possibilità favorevole, che spetterebbe ad un determinato soggetto con una probabilità che 

resenta la certezza; nell’ipotesi di perdita di una chance, invece, il sopraggiungere del risultato utile è per 

definizione indimostrabile”. BOCCHIOLA, Maurizio. Perdita di una “chance” e certezza del danno. In 

Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, anno XXX, 1976, p. 74. Tradução do autor: Do ponto de 

vista teórico, contudo, as duas fattispecies são bastante individualizáveis em suas respectivas características. 

De fato, propriamente, se deve indicar como lucro cessante somente o caso em que se verifica a perda de uma 

possibilidade favorável, que pertenceria a um determinado sujeito com uma probabilidade que representa a 

certeza; nas hipóteses de perda de uma chance, no entanto, a realização do resultado útil é, por definição, 

indemonstrável. 
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2.4.1.2. A chance perdida como dano emergente: pertinência 

Em um contexto no qual grande parte dos estudiosos entendia a perda da chance como um 

dano por demais hipotético para ser merecedor de receber a guarida da responsabilidade 

civil, Adriano De Cupis defendia que a chance perdida deveria ser considerada subespécie 

de dano emergente e, portanto, indenizável.  

Es autor concordava com a doutrina corrente à época, para a qual a indenização pela 

vantagem final pretendida seria inadmissível, mas admitia, porém, que a existência da 

possibilidade de vitória seria inegável e a sua supressão configuraria dano jurídico 

indenizável.
163

 Essa mudança de perspectiva foi suficiente para que se eliminassem as 

dúvidas com relação à certeza do dano e à existência de um liame causal entre o ato 

danoso, consistente na destruição da chance, e o dano indenizável – consistente não na 

vitória, mas na possibilidade real de alcançá-la.
164

  

É certo, então, que, nas ocasiões em que o ato do ofensor retira a álea própria da vantagem 

esperada e o processo aleatório acaba interrompido antes de chegar ao fim, a chance deve 

ser vista como uma propriedade anterior da vítima, já pertencente ao seu patrimônio e, 

portanto, completamente independente do dano final.
165

 Dessa sorte, resta certa a relação 

causal entre a conduta danosa e a perda da chance. O dano decorrente da oportunidade 

perdida é autônomo, específico e distinto do dano final.
166
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 “La vittoria è assolutamente incerta, ma la possibilità di vittoria, che il creditore há inteso garantirsi, già 

existe, magari in proporzioni ridotte, al momento in cui si verifica il fato per effetto del quale resta esclusa: 

cosicchè si è in presenza non già di um danno lucro cessante in ragione dell’impedita futura vittoria, ma di 

um danno emergente in ragione dela frustratra attuale possibilità di vittoria”. DE CUPIS, Adriano, p. 264. 

Tradução do autor: A vitória é absolutamente incerta, mas a possibilidade de vitória, que o credor pretendia 

garantir, já existe, talvez em pequenas proporções, no momento da ocorrência do fato em razão do qual ela – 

a vantagem - foi excluída: assim, se está na presença não de um lucro cessante em razão da impedida vitória 

futura, mas de um dano emergente em virtude de uma possibilidade atual de alcançar a vitória que restou 

frustrada.  
164

 SAVI, Sérgio, p. 11. 
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 Este é, também, o entendimento de Maria Feola. FEOLA, Maria. Nesso di causalitá e perdita di chances 

nella responsabilità civile del professionista forense. Rivista Critica del Diritto Privato, 2004, p. 178. 
166

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 86. Para Judith Martins-Costa: “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 art. 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”. MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. 

Comentários ao Novo Código Civil, v. V, tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 362. 
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Por meio da técnica jurídica, a chance passa a ser tida como um bem, material ou imaterial, 

integrante do patrimônio anterior da vítima – e, portanto, revestido de valor econômico -, 

que acaba destruído em razão do fato antijurídico do ofensor.
167

 Dano este que não 

depende da ocorrência do resultado final, mas é relevante per si, conforme bem 

reconhecido pela Corte di Cassazione em julgado bastante referenciado pela doutrina: 

 

La chance o concreta ed effetiva occasione favorevole di conseguire un 

determinato bene o risultato, non è una mera aspettativa di fatto ma 

un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente 

suscettibile d’autonoma valuazione, onde la sua perdita id est la perdita 

della possibilità consistente di conseguire il risultato utile del quale 

risulti provata la sussistenza, configura un danno concreto ed attuale.
168

  

Embora a classificação da chance perdida como dano emergente seja, de fato, correta, é 

preciso reconhecer a existência de particularidades que merecem ser destacadas. Não é à 

toa que parte da doutrina especializada faz certas ressalvas.  

Há quem diga, assim, que o dano consistente na perda da chance seria dano emergente 

originado da criação de uma realidade virtual. Isto, porque, independentemente do 

resultado – realização da chance, de um lado, ou sua frustração, de outro -, a chance 

sempre estaria fadada ao desaparecimento. Além disso, não poderia ser passível de 

alienações, tais como venda, cessão ou doação, de modo que elevar a chance à condição de 

patrimônio autônomo e, portanto indenizável, seria “criar um bem a que o direito só volta 

suas atenções quando é lesado”.
169

  

As críticas podem ter certa pertinência, mas não são suficientes para afastar o 

enquadramento dado pela maioria da doutrina. A chance perdida deve mesmo ser 

considerada como dano emergente, porque a oportunidade tem valor econômico próprio e 

seu desaparecimento por conduta antijurídica não pode passar impune. O que deve ser 

mencionado, contudo, é que a forma de quantificar essa espécie de dano emergente é 

singular.  
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 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 167-168. 
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 Corte di Cassazione, sezione III civile; sentenza 4 marzo 2004, n. 4400. Tradução do autor: A chance, ou 

concreta e efetiva ocasião favorável de se conseguir um determinado bem ou resultado não é uma mera 

expectativa de fato mas uma entidade patrimonial em si, juridicamente e economicamente suscetível de uma 

avaliação autônoma, cuja perda configura a perda da possibilidade consistente de conseguir o resultado útil 

do qual resulta provada a subsistência e configurado um dano concreto e atual.  

Uma das referências a este julgado aparece em AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 113. 
169

 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 132. 
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Ordinariamente, o prejuízo é mensurado a partir de uma simples conta de subtração: toma-

se o valor do patrimônio da vítima anteriormente à ocorrência do ato danoso – situação 

contrafatual – e subtrai-se dele o valor após a ocorrência do dano – situação real, sendo a 

diferença o valor do prejuízo. A aplicação da teoria da perda de uma chance altera esta 

lógica, de forma que o raciocínio para quantificar o dano sofrido envolve a recolocação da 

vítima na situação em que ela se encontrava até o momento em que a conduta antijurídica 

tiver ocorrido e não mais na situação em que ela se encontraria se esta conduta prejudicial 

jamais tivesse sido concretizada.
170

  

Destarte, a indenização pela perda de uma chance jamais será equivalente à indenização 

pela perda do resultado final almejado – do contrário, estar-se-ia a falar de modalidade de 

lucro cessante -, mas sempre menor. Por outro lado, não será tampouco o resultado da 

simples diferença patrimonial que resolve a quantificação dos danos emergentes puros.  

Como será ainda amplamente debatido ao longo deste trabalho, a indenização da chance 

perdida utiliza o resultado final como base e sobre ele aplica fórmulas probabilísticas. Essa 

condição única faz com que parte da doutrina classifique o dano decorrente da perda de 

uma chance como dano emergente sui generis.
171

 Seja como for, repita-se, a título de 

arremate, a chance perdida, quando envolver interesse patrimonial, será sempre espécie de 

dano emergente. 

 

2.4.1.3. A chance perdida como nova modalidade de dano: desnecessidade 

No item anterior, foram apontadas algumas particularidades do dano decorrente da perda 

de uma chance. Para parte da doutrina
172

 e, principalmente, da jurisprudência
173

, essas 
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 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 168. 
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 “Assim, o dano pela perda da chance se coloca em paralelo com o lucro cessante e o dano emergente, 

como modalidade distinta de dano patrimonial, aqui nominado dano emergente sui generis, em razão das 

linhas de semelhança traçadas”. AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 134. 
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 “Vimos, no capítulo inicial deste volume, que a denominada “perda de chance” pode ser considerada uma 

terceira modalidade nesse patamar, a meio caminho entre o dano emergente e o lucro cessante”. VENOSA, 

Sílvio de Salvo, p. 274. 
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 São inúmeros os julgados de tribunais de todo o país que adotam essa posição. Há acórdãos do próprio 

Superior Tribunal de Justiça que referendam a doutrina que sustenta este entendimento: 

“A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à responsabilização do agente causador não de 

um dano emergente, tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um e outro, precisamente 

a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria, não 

fosse o ato ilícito praticado”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.180, julgado 
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características únicas dariam à perda de uma chance contornos de uma terceira categoria de 

dano, situada a meio caminho entre o dano emergente e o lucro cessante: 

Entre un extremo y otro cabe una graduación que habrá de hacerse en 

cada caso, con criterio equitativo, distinguiendo la mera - posibilidad - 

de la - probabilidad - , y teniendo en cuenta que tal vez en algún caso, 

sea indemnizable la mera - posibilidad - si bien en menor cantidad que la 

- probabilidad - base de los lucros cesantes propiamente dichos.
 174

  

De um lado, a perda de uma chance não importaria em diminuição do patrimônio do lesado 

de um bem previamente adquirido por ele e incorporado ao seu acervo patrimonial. De 

outro, não se estaria diante da perda de uma vantagem futura e certa. Haveria, então, a 

perda de mera possibilidade de se alcançar um incremento patrimonial.  

Além disto, o modo de apuração do quantum debeatur do dano decorrente da oportunidade 

perdida também é único. Não basta a simples comparação entre a situação patrimonial da 

vítima em dois momentos sucessivos: após a concreção do dano e antes da prática da 

conduta nociva. Há a necessidade de se recorrer à aplicação de cálculos probabilísticos, 

que se afasta da metodologia para quantificação do dano emergente. 

Faltariam, assim, requisitos para que a chance perdida pudesse ser enquadrada, com 

conforto, em qualquer das duas modalidades de danos materiais existentes. Mas, por outro 

lado, estariam reunidos elementos comuns a ambas as categorias: a chance é uma parte 

atual do patrimônio, aproximando a sua perda do dano emergente, mas há a presença 

constante da incerteza – no caso da chance, da ocorrência do dano final -, que a aproxima 

do lucro cessante – cuja incerteza insere-se, na verdade, na exata quantificação do dano, 

não na sua ocorrência, que é vinculada a uma probabilidade objetiva, que toca a certeza.
175

 

                                                                                                                                                    
em 16 de novembro de 2010. Relator o Ministro Luis Felipe Salomão. No mesmo sentido, confira-se: 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 821.004, julgado em 19 de agosto de 2010. 

Relator o Ministro Sidnei Beneti. 
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 BRIZ, Jaime Santos. Derecho de Daños. Madrid: Edit. Revista de Derecho Privado, 1963, p. 24. Tradução 

do autor: Entre um extremo e outro cabe uma graduação que haverá de se fazer em cada caso, com critério 

equitativo, distinguindo a mera possibilidade da probabilidade, e tendo em conta que talvez em algum caso, 

seja indenizável a mera possibilidade, mas em menor quantidade do que a probabilidade - base dos lucros 

cessantes propriamente ditos. 

Neste mesmo sentido, confira-se: “Assim, o enquadramento desse dano não cabe exatamente no dano 

emergente nem nos lucros cessantes, ante a probabilidade e não certeza de obtenção do resultado aguardado. 

Entendo que se trata de uma terceira espécie intermediária de dano, entre o dano emergente e o lucro 

cessante”. MELO, Raimundo Simão de. Indenização pela perda de uma chance. Boletim Jurídico, 

Uberaba/MG, a. 5, no 224. Disponível em: 

http://www.boletimjuridico.com.br/ doutrina/texto.asp?id=1785, acesso em 14/3/2017.  
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 AMARAL, Ana Cláudia Corrêa Zuin Mattos do, p. 116.  
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Neste sentido, vale destacar que o atual Código Civil argentino, vigente desde 2015, alçou 

a chance perdida como uma categoria autônoma de dano, ao lado do dano emergente e do 

lucro cessante, ao dispor, em seu artigo 1738, que “la indemnización comprende la pérdida 

o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico 

esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de 

chances”.
176

 

A construção doutrinária de nova espécie de dano não é de todo condenável diante do 

caráter sui generis da perda de uma chance, que não se encaixa, perfeitamente, na noção 

clássica de dano emergente. Contudo, a inovação sempre gera dúvidas e traz desconfiança. 

Soa desnecessária a instituição de nova espécie de dano, não contemplada pela legislação 

pátria. 

Por outro lado, ao se admitir valor econômico à chance, considerando-a como bem 

integrante do patrimônio da vítima, fica fácil perceber a existência de um dano autônomo, 

independente do dano final, quando da perda dessa oportunidade. Assim, ao conceder 

reparação pela perda da chance de obter determinado resultado favorável, está-se 

indenizando, na verdade, o dano emergente relacionado ao decréscimo patrimonial sofrido 

pela vítima. Se ficar provado que a chance realmente existia, uma vez perdida, o dano dela 

decorrente será certo e, ao menos, determinável.
177

 

Portanto, o enquadramento mais acertado é, sem dúvidas, aquele pelo qual as chances 

perdidas são classificadas como subespécie de dano emergente. Quanto à certeza do dano, 

conclui-se que as chances perdidas, se consideradas como dano autônomo, estão em 

perfeita harmonia com o conteúdo das disposições do Código Civil brasileiro. 
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 Tradução do autor: A indenização compreende a perda ou diminuição do patrimônio da vítima, o lucro 

cessante no benefício econômico esperado de acordo com a probabilidade objetiva de sua obtenção e a perda 

de chances. 
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 SAVI, Sérgio, p. 112. 



 

 
75 

 

2.4.2. A chance perdida como dano extrapatrimonial 

2.4.2.1. A chance perdida como mero agregador de dano moral 

Nas páginas anteriores, ficou definida a natureza jurídica do dano decorrente da perda da 

chance em casos de lesão a bens jurídicos de natureza essencialmente material. Viu-se, 

então, que a chance deve ser encarada como bem autônomo, com valor econômico, já 

integrante do patrimônio da vítima antes da concretização do evento danoso. Com a sua 

destruição, o que se busca é a indenização pela perda da oportunidade de obtenção de 

vantagem economicamente favorável, chance essa de caráter patrimonial. 

A materialidade do dano, nesses casos, não deveria ensejar quaisquer dúvidas, pois, como 

já visto, trata-se de dano emergente, inserido dentro do campo do dano material. Não é 

raro, contudo, encontrar decisões que, embora reconheçam o dever de reparação decorrente 

da perda de uma oportunidade real de ganho, rotulam o dano dela decorrente como 

exclusivamente moral.  

Ao analisar uma das mais tradicionais situações na seara das chances perdidas, a 33ª 

Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu indenização por 

danos morais a um sujeito que viu retiradas de seu patrimônio as chances de êxito em 

reclamação trabalhista, graças à não interposição do recurso cabível pelo seu advogado: 

 

É que, evidente se afigura, pelo que consta dos autos, que agiu com 

desídia na condução do patrocínio, a advogada ora litisdenunciada, ao 

deixar de interpor recurso de apelação contra a sentença que foi 

desfavorável ao seu cliente que, desta forma, perdeu uma chance de 

reverter a seu favor a decisão. 

 

Tal fato é inconteste, e enseja a aplicação da "teoria da perda de chance", 

no que tange aos danos morais, porém, não no que toca aos danos 

materiais, dado o fato de que o advogado não pode responder 

integralmente pelo suposto valor ao qual foi condenado o autor na outra 

ação, já que a atuação do causídico é obrigação de meio, e não de 

resultado, devendo responder, a ré, e a advogada contratada, pelos 

prejuízos sofridos pelo autor, ante a impossibilidade de nova discussão 

sobre as matérias levantadas, discussão essa que poderia ter conduzido à 

reforma da sentença de Primeiro Grau.
178
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 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação Cível nº 9213233-15.2009.8.26.0000, julgada 

em 19 de março de 2012. Relator o Desembargador designado Carlos Nunes.  

No mesmo sentido: “O advogado responde pelos erros de fato e de direito. Assim, a circunstância de ter 

recorrido intempestivamente da sentença (fls. 436) se revela falha grave, o que configura negligência. Como 

consequência criou-se óbice ao reexame da pretensão. Consigne-se que a pretensão não é por dano 

material, mas sim moral, restando indagar a perda de uma oportunidade e não o efetivo prejuízo 
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Neste caso, evidente que a vítima buscava a satisfação de um interesse puramente 

patrimonial, pois objetivava o recebimento de verbas trabalhistas. Se a vantagem 

pretendida tinha caráter material, o dano decorrente da perda da chance de alcançá-la 

também deveria ser entendido como dano material.  

Note-se, contudo, que para essa corrente jurisprudencial, a possibilidade de reparação por 

danos materiais é vedada de plano. A perda da chance acaba sendo considerada como uma 

subespécie de dano moral, ainda que a chance perdida tenha caráter substancialmente 

patrimonial.  

Na busca por uma explicação plausível para esse enquadramento equivocado, deve-se levar 

em conta que a fixação de indenização por danos morais obedece a critérios mais flexíveis 

do que aqueles exigidos no arbitramento de danos patrimoniais, especialmente no 

                                                                                                                                                    
pecuniário (...) Sobre o dano moral, está comprovada a responsabilização da ré decorrente da natureza do 

contrato que impõe dever de extrema diligência. O dano moral está evidenciado pelas circunstâncias 

apontadas, diante dos dissabores sofridos pelo autor pela negligência, pois não patrocinou a causa 

adequadamente, frustrando expectativa legítima de ver seu recurso examinado. Resta patente a necessidade 

de se compensar a aflição, o transtorno provocado pela conduta, com manifesto desrespeito, a ensejar a 

reparação moral. Embora desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está 

indene de dúvida a perda de chance ocasionada”. SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação 

Cível nº 9101783-67.2009.8.26.0000, julgada em 30 de julho de 2012. Relator o Desembargador José 

Malerbi.  

Ainda, vale mencionar o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ao se deparar com o 

pedido de indenização pela perda de uma chance de obtenção de emprego, graças à conduta da instituição de 

ensino demandada, que teria cancelado, de forma indevida, a matrícula de uma jovem para cursar o quinto 

semestre de um curso universitário, fazendo com que a moça visse sua formação adiada em um ano e, 

consequentemente, tivesse ceifada sua oportunidade de ingressar no mercado de trabalho no momento certo: 

“Entendo, por isso, que a indenização por perda de uma chance deve ser analisada e arbitrado o seu quantum 

em valor fixo, ao prudente arbítrio do julgador, aproximando-se mais do dano moral do que do material, 

já que, a meu juízo, ofende a esfera extra-patrimonial da vítima diante de uma frustração e não de um 

dano certo e aferível objetivamente, não sendo possível sua concessão como pretende a requerente. 
Atender a pretensão conforme proposta na inicial, é conceder verdadeira indenização por danos materiais na 

categoria lucros cessantes, contudo, os elementos probatórios produzidos na demanda não justificariam tal 

condenação. O lucro cessante é a privação de um ganho certo, ou seja, o lucro que a parte realmente deixou 

de auferir, o que não pode ser acolhido por mera expectativa de emprego, como na hipótese. O emprego da 

autora, logo que saísse da faculdade, era evento futuro e incerto, pois existem diversos acadêmicos que 

concluem o curso e ficam meses prestando concursos e/ou procurando trabalho, não se enquadrando como 

lucro cessante, mas apenas em perda de uma chance, cuja mensuração deve ser abarcada no montante fixado 

a título de dano moral”. MATO GROSSO DO SUL. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Apelação 

Cível nº 2012.002661-6/0000-00, julgada em 3 de abril de 2012. Relator o Desembargador Joenildo de Sousa 

Chaves. Neste caso, a reparação pela perda de uma chance se mostra inviável da forma como pleiteada, pelo 

simples fato de que a autora requereu, na petição inicial, indenização por tudo que teria deixado de ganhar, 

caso tivesse obtido seu diploma sem atraso e, imediatamente, tivesse sido empregada. De qualquer modo, a 

fundamentação da decisão é bastante interessante, pelo fato de o Desembargador Relator ter inserido a perda 

de uma chance exclusivamente na esfera extrapatrimonial, quando, inegavelmente, a perda experimentada 

pela autora compreendia, também, interesse de ordem patrimonial. 
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momento da quantificação do dano, que admite maior subjetivismo nas hipóteses de danos 

extrapatrimoniais.
 179

 Assim, pode ser que parte da jurisprudência tenha passado a recorrer 

a esta classificação atécnica como forma de escape, de modo a possibilitar a indenização 

pela perda da chance em situações em que seria muito difícil quantificar o prejuízo 

indenizável se se considerasse estar diante de dano emergente.  

Ademais, da análise de alguns julgados que tratam o dano advindo da chance perdida como 

mero agregador de dano moral, percebe-se que os julgadores equiparam o dano material ao 

dano final, decorrente da perda da própria vantagem, o que realmente impossibilitaria a 

concessão de indenização, diante da incerteza. Pode ser que, sensível quanto à existência 

de real prejuízo decorrente da perda de uma chance, essa parte da jurisprudência, que 

confunde o dano com a própria vantagem perdida, tenha encontrado na indenização por 

danos morais a única forma de se evitar a injustiça de negar reparação às vítimas. 

Ao tratar da perda da chance de obtenção de vitória judicial em casos de não interposição - 

ou de interposição intempestiva - de recurso pelo advogado, Sérgio Novais Dias defende a 

possibilidade de se conceder indenização a título exclusivo de danos morais, se a 

probabilidade de sucesso do recurso for muito reduzida.
180

 No mesmo sentido, Sérgio Savi 

assevera que, em determinadas situações, quando o julgador não puder indenizar o dano 

material, por não se tratar de uma chance séria e real, poderá conceder reparação por dano 

moral, se considerar que a perda da mera expectativa tiver preenchido os requisitos para 

tanto.
181

 

Nesse ponto, é preciso discordar da posição adotada pelos dois autores. Nos casos em que 

estiver em jogo interesse patrimonial, se a chance for destituída de seriedade e, portanto, 

sua perda for inapta a gerar indenização por danos materiais, tampouco dela advirão danos 

morais. Assim, na situação criada por Sérgio Novais Dias, o inconformismo da vítima não 

teria razão de existir, a não ser que o recurso possuísse chances consideráveis de ser 
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 211. 
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 “O dano que se pode cogitar dessa ‘perda do direito de ver a causa julgada na instância superior’, nesses 

casos de improbabilidade de sucesso do recurso, só pode ser pensado na esfera extrapatrimonial, do chamado 

dano moral. Isso, partindo do pressuposto de que o cliente não queria utilizar-se do recurso como forma de 

procrastinação do feito, mas que sinceramente encontrava-se inconformado com a decisão, de tal forma que o 

fato de não ver a causa reexaminada pela instância superior ter-lhe-ia causado um dano psicológico”. DIAS, 

Sérgio Novais. Responsabilidade civil do advogado na perda de uma chance. São Paulo: LTr. 1999, p. 52. 
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 SAVI, Sérgio, p. 58-59. 
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provido pelo tribunal. Como se sabe, meros dissabores e aborrecimentos limitados à 

indignação da pessoa não são passíveis de gerar danos morais.
182

  

 

2.4.2.2. A compreensão acertada da chance perdida como dano extrapatrimonial 

Não se pode admitir que a perda da chance sempre dará ensejo a uma compensação por 

danos morais. Diversas são as situações em que o resultado final pretendido pela vítima 

tem natureza unicamente patrimonial e, nestes casos, como já visto, a chance perdida 

deverá ser encarada como dano emergente, de natureza material.  

Por outro lado, há situações em que a vítima vê retiradas de si chances de alcançar um 

resultado desprovido de qualquer valor econômico.
183

 Nestes casos, poderá surgir, então, 

pretensão à compensação por dano extrapatrimonial, incluídos os danos morais.
184 

 

Na verdade, a natureza do dano a ser indenizado pelas oportunidades perdidas está 

intimamente relacionada com a natureza do resultado final esperado. Se o resultado não 

alcançado fosse apto a gerar vantagens patrimoniais, surge, então, a obrigação de reparação 

do dano emergente advindo da chance perdida. Há, na outra ponta, casos em que a 

vantagem perdida não possui caráter patrimonial algum. Pelo contrário, tem natureza 
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 Para que se configure o dano moral, a conduta ilícita deve ter causado violação à integridade psíquica ou 

moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor, como 

já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1159867/MG, 

julgado em 14 de maio de 2012. Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 
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 O autor desta dissertação escreveu artigo em que abordou diversas situações de perda de uma chance no 

âmbito do Direito de Família, muitas delas envolvendo interesses exclusivamente extrapatrimoniais. JAFET, 

Danilo Haddad. Hipóteses de aplicação da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance no 

Direito de Família. Revista Jurídica Luso Brasileira da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Ano 

2, nº 1, 2016, p. 19-54. Também sobre o tema, confira-se alguns exemplos: “Tem-se como indenização, a 

título exclusivamente não patrimonial, o acidente que deixa a pessoa inapta para o sexo. Esse fato retira o 

prazer e a possibilidade de relacionamento, íntimo com a pessoa de que goste, e impede o surgimento de 

prole. A extirpação de um braço impede o desenvolvimento de atividades esportivas. Não mais poderá a 

vítima praticar esportes, fazendo surgir funda angústia. A ausência de visão impedira o prazer da leitura, por 

exemplo, retirando do ofendido a capacidade de desenvolver-se intelectualmente e espiritualmente. Todos 

esses fatos são passíveis de gerar dano moral indenizável”. SANTOS, Antonio Jeová. Dano Moral 

Indenizável. 4 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 107. Embora essas situações, inegavelmente, 

sejam passíveis de gerar indenização por danos morais, é preciso discordar do autor quando afirma que os 

prejuízos gerados seriam exclusivamente extrapatrimoniais. Nos casos em que há lesão ao corpo humano, por 

exemplo, certamente também estará atrelado à situação o dano material consistente nos gastos e despesas 

médicas decorrentes do tratamento dos ferimentos. 
184

 Há quem vai além na classificação: “Quando se consideram os interesses extrapatrimoniais, o dano pela 

perda da chance soma-se à lista das espécies daquele gênero. Assim, o dano pela perda da chance não é dano 

moral, existencial etc. Ele é autônomo, nova modalidade de dano extrapatrimonial”. AMARAL, Ana Cláudia 

Corrêa Zuin Mattos do, p. 136. 
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unicamente extrapatrimonial. Diante da perda da chance de obtenção de vantagem de 

caráter eminentemente moral – espécie de dano extrapatrimonial -, a concessão de 

indenização por danos morais é a medida que se impõe. 

É importante chamar atenção, também, para situações intermediárias, em que a chance 

perdida poderá representar, ao mesmo tempo, prejuízos materiais e dano extrapatrimonial, 

se o resultado final pretendido pela vítima envolver interesses das duas ordens. Um ato de 

negligência médica que elimina as chances do paciente de voltar à sua perfeita forma física 

poderá significar a perda da chance de recuperar sua capacidade laboral – de natureza 

patrimonial - e, ao mesmo tempo, a perda da chance de praticar esportes, trazendo enorme 

frustração e dor ao indivíduo – de natureza moral.  

O que define, então, a natureza do dano pela perda da chance é a natureza do dano final. Se 

a vantagem final almejada pela vítima tiver caráter patrimonial, este será, também, o 

caráter do dano originado com a perda da oportunidade de alcançar referido resultado. O 

mesmo raciocínio deve ser aplicado na hipótese de o bem pretendido com a tutela 

jurisdicional ser puramente extrapatrimonial, situação em que o dano pela perda da chance 

terá, igualmente, natureza extrapatrimonial.
185

 

A conclusão alcançada se deve ao fato de que o interesse sobre a chance está, 

necessariamente, subordinado ao interesse sobre o resultado que pode ser concretizado por 

meio da realização desta chance. Ambos os interesses versam sobre o mesmo objeto, com a 

diferença de que o interesse sobre o resultado é o interesse de alcançar, com certeza, a 

vantagem e o interesse sobre a chance é interesse de alcançar, provavelmente, referida 

vantagem.
186

 

Nesse sentido, vale destacar que a confusão feita por certos julgados dos Tribunais de 

Justiça de todo o país, acerca da materialidade do dano em certas situações, não alcançou o 

Superior Tribunal de Justiça. A Corte Superior já decidiu, acertadamente, pela 
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 215. O autor cita o exemplo do advogado que perde o prazo para 

interposição de apelação que visasse à reforma de decisão de primeiro grau que tenha negado a recuperação 

da guarda dos filhos por determinada pessoa. Nesse caso, em que o bem perseguido pelo autor não possui 

valor patrimonial, a chance perdida também teria natureza extrapatrimonial. 
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 CARNAÚBA, Daniel do Amaral, p. 170. 
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possibilidade de concessão tanto de danos materiais quanto de danos extrapatrimoniais, 

sempre a depender da análise do caso concreto.
187

 

A doutrina também deu sua contribuição para uma melhor aplicação do instituto da perda 

da chance pelos tribunais brasileiros. Em 2012, foi aprovado o Enunciado nº 444 da V 

Jornada de Direito Civil, de autoria de Rafael Peteffi da Silva, deixando claro que a 

responsabilidade civil pela perda de uma chance não deve ficar adstrita à categoria dos 

danos extrapatrimoniais, o que deverá ser verificado no caso concreto.
188

 

Finalmente, é importante ter claro que uma mesma conduta antijurídica pode ocasionar 

danos pela perda de uma chance – seja de natureza patrimonial, extrapatrimonial ou de 

ambas, a depender da natureza do resultado final que se pretendia alcançar -, mas, também, 

pode gerar outros danos autônomos - patrimoniais ou extrapatrimoniais -, o que deverá ser 

objeto de cautelosa análise particularizada na situação em referência.
189
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 “A sentença, nesse ponto mantida pelo Tribunal de origem, posiciona-se na tese de que a aplicação da 

teoria da perda da chance só pode levar ao ressarcimento por danos morais.Com a devida vênia aos 

entendimentos contrários, a probabilidade perdida pode ter contornos materiais bem definidos, que só 

não são relevantes nesta hipótese porque o pedido encontra-se bem delimitado e, além disso, como 

demonstrei, tais prejuízos foram objetos de ações diversas (...) Assim, a perda do prazo recursal retirou da 

recorrente a chance de continuar vivendo naquela residência que, durante longo período, foi sua casa. As 

consequências não-patrimoniais daí advindas são muito claras. O infortúnio de perder o lar familiar e 

a chance de lutar por ele não se reduz a uma expressão econômica. Assim, correta a condenação do 

recorrido no dever de compensar este dano moral” (destacou-se). BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial nº 1079185-MG, julgado em 11 de novembro de 2008. Relatora a Ministra Nancy 

Andrighi. 
188

 “Art. 927: A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à categoria de danos 

extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance perdida pode apresentar 

também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não ficando adstrita a 

percentuais apriorísticos”. 
189

 Um acidente rodoviário causado pelo motorista de um ônibus pode, ao mesmo tempo, causar a um 

passageiro daquele veículo: (i) danos emergentes, consistentes em gastos médicos e na destruição de objetos 

que o passageiro carregava consigo; (ii) lucros cessantes, consistentes no afastamento da pessoa do exercício 

de sua profissão pelo período da recuperação; (iii) dano moral, consistente no forte abalo psicológico causado 

pelo trauma do acidente; (iv) dano estético, consistente na presença de cicatrizes e queimaduras pelo corpo; 

(v) dano pela perda da chance de, por exemplo, ser contratado, se o passageiro tivesse tomado o ônibus para 

participar da última etapa de um processo seletivo em que tivesse reais chances de aprovação. 
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3. A SERIEDADE DAS CHANCES PERDIDAS 

Não será qualquer chance que merecerá indenização, mas tão somente aquelas 

consideradas sérias e reais.
190

 A verificação da seriedade da chance perdida remete ao filtro 

mais elementar da responsabilidade civil, qual seja a existência de dano. Sem dano, não há 

indenização e, no campo das chances perdidas, somente a perda de uma chance séria e real 

importará em um dano indenizável. 

De forma bastante simplificada, pode-se dizer que "la chance est réelle si elle existe 

incontestablement et non seulement dans l'imagination de la victime (critère qualitatif) et 

qu'elle est sérieuse si elle est quantitativement importante, si elle correspond à la 

probabilité suffisante d'un événement favorable".
191

 Contudo, a afirmação pura e simples 

de que as chances devem ser sérias e reais é muito abstrata e, portanto, insuficiente para 

que se compreenda quais são as chances merecedores de reparação.  

Embora já se adiante não existir uma definição rígida para a chance indenizável, que possa 

ser encarada como um teorema que basta ser aplicado ao caso prático para se encontrar o 

dano a ser reparado, é possível traçar uma série de elementos e parâmetros para que se 

alcance uma noção mais concreta de seriedade das chances perdidas, de forma que seja 

viável, na situação individualizada, verificar se o dano sofrido será ou não indenizável. 

 

3.1. Perda da chance x criação de risco futuro 

Existem situações em que a conduta do ofensor é responsável pela criação ou pelo aumento 

de risco de ocorrência de um dano a outrem, no futuro. É o caso do médico que, ao realizar 

determinado procedimento cirúrgico, comete uma falha capaz de desencadear uma doença 

com a qual o paciente jamais tivera contato ou predisposição para desenvolver até a 

ocorrência da ação negligente do profissional. Ou, então, do sujeito que constrói um muro 
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 "La chance perdue doit être réelle et sérieuse". VINEY, Geneviève; JOURDAIN, Patrice. Les conditions 

de la responsabilité. In GHESTIN, Jacques (Dir.). Traité de droit civil. 3 ed., Paris: LGDJ, 2006, p. 98. 

Tradução do autor: A chance perdida deve ser real e séria.  
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 JOURDAIN, Patrice. La perte d’une chance, même faible, est indmnisable!. Revue Trimestrielle de Droit 

Civil, n. 2, 2013, p. 381. Tradução do autor: a chance é real se ela existe incontestavelmente e não somente 

na imaginação da vítima (critério qualitativo) e que a chance é quantitativamente importante, se corresponde 

a uma probabilidade suficiente de um evento favorável. 
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dentro de sua propriedade, sem observar os padrões técnicos, resultando no risco de 

desmoronamento do murado sobre a casa do vizinho. Ainda, imagine-se a instalação de 

uma cerca elétrica em um terreno rural situado em área sabidamente com grande incidência 

de tempestades violentas e raios fortes, o que torna o local desaconselhado para colocação 

de referida cerca elétrica, principalmente pelo alto risco de curto circuito e, 

consequentemente, da ocorrência de incêndio no pasto da propriedade fronteiriça.  

A relação de incerteza envolvendo a conduta do criador do risco e o resultado final é 

responsável por uma natural associação entre os casos de criação de risco e aqueles de 

perda de uma chance. Há quem diga, inclusive, tratar-se de duas faces da mesma moeda: a 

criação de um risco de 30% de ocorrência de determinado resultado danoso seria, contrario 

sensu, a perda da chance de 70% de se evitar aquele desfecho desfavorável. Nos Estados 

Unidos e em outros países de Common Law, há uma grande gama de autores que 

consideram a criação de riscos uma modalidade de responsabilidade pela perda de uma 

chance.
192

  

Um dos objetivos precípuos desta dissertação é delimitar o campo de incidência da teoria 

da perda de uma chance, na busca por uma aplicação mais apurada do instituto. Nesse 

sentido, é importante traçar as diferenças entre as duas figuras, para verificar se a criação 

de riscos futuros se trata ou não de modalidade de perda de uma chance e, finalmente, se 

aquele tipo de dano se enquadra como indenizável dentro da responsabilidade civil.  

Como já amplamente evidenciado, na perda de uma chance clássica, a conduta do ofensor 

é responsável por extirpar, completamente, todas as chances que a vítima tinha de alcançar 

resultado futuro favorável ou evitar resultado danoso. Note-se que o interesse incerto da 

vítima é preexistente à ação culposa. A oportunidade de atingir a vantagem pretendida 

existia, com toda a incerteza inerente à chance, mas a conduta ilícita trouxe a certeza de 

não realização do resultado final pretendido.  

Em outras palavras, o ofensor deve indenizar porque sua conduta reduziu a zero a 

probabilidade de a vítima alcançar o resultado pretendido. Nos casos de perda de uma 

chance de evitar um prejuízo já ocorrido – dentre os quais, os de perda da chance na área 

médica -, o processo aleatório a que a vítima já estava exposta deixou de ser interrompido 
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 Neste sentido, confira-se MCKAY, Clare. Concurrent Liability in Claims for Loss of a Chance of a Better 

Medical Outcome. Torts Law Journal, v. 20:1, 2012, p. 34. 
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quando poderia ter sido, retirando da vítima a oportunidade de ver evitado o dano final 

ocorrido. A ação culposa tornou impossível verificar se o resultado danoso teria sido 

evitado não fosse a própria ação culposa.
193

 

Em se tratando de criação de risco futuro, a vítima não estava exposta a qualquer incerteza 

antes da conduta potencialmente lesiva. A partir de então, a vítima passa a ser ameaçada 

pelo risco criado com a conduta. O elemento aleatório, antes inexistente, nasce com a ação 

do ofensor.
194

 A incerteza que se tem é quanto à ocorrência ou não, no futuro, do resultado 

negativo, enquanto que, nos casos de perda de uma chance clássica, a incerteza é quanto à 

ocorrência do resultado positivo que não ocorreu, não fosse a conduta do ofensor, e nos 

casos de perda de uma chance de evitar resultado danoso, a incerteza é quanto à 

participação do ofensor no resultado danoso ocorrido.  

O verbo que define os casos de perda de uma chance e de criação de riscos é o “poder”, 

mas em tempos verbais diversos. Diante de uma chance perdida, cabe utilizar o futuro do 

pretérito composto: se o médico não tivesse cometido a falha cirúrgica, o paciente poderia 

ter sobrevivido, ou, se o advogado não tivesse perdido o prazo, o cliente poderia ter 

logrado êxito na demanda judicial. Em situações de criação de risco, cabe utilizar o futuro 

do presente simples: a falha cometida pelo médico poderá trazer complicações futuras ao 

paciente, ou, a interposição de um recurso protelatório pelo advogado poderá implicar a 

condenação do cliente por litigância de má-fé. 

 

3.1.1. A posição norte-americana 

Um grupo considerável de autores norte-americanos defende a possibilidade de 

indenização pela criação de risco de danos futuros, mesmo antes de o prejuízo eventual se 

concretizar. No entendimento dessa parcela da doutrina, se determinado agente estiver 

violando um dever legal ou contratual e esta conduta tiver sido um fator substancial para 

criar ou aumentar o risco de dano futuro, esse agente deverá indenizar a vítima, na 

extensão da probabilidade de ocorrência deste dano futuro. Com base nesta premissa, em 
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 KING JR., Joseph H. “Reduction of Likelihood” Reformulation and Other Retrofitting od the Loss-of-a-

Chance Doctrine. University of Memphis Law Review, v. 28, 1997-1998, p. 495.  
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 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 33-34. 
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1967, no caso Schwegel v. Goldberg,
195

 uma corte da Pensilvânia condenou um motorista a 

indenizar uma criança que sofreu fratura craniana em razão de atropelamento, pela criação 

do risco de 5% de a vítima desenvolver epilepsia no futuro.
196

  

Um dos casos mais paradigmáticos de aumento de risco de danos futuros, Petriello v. 

Kalman,
197

 foi julgado pela Suprema Corte de Connecticut, em 1990. Um médico estava 

realizando um procedimento cirúrgico de dilatação e curetagem, para remover um feto 

morto do útero da paciente. No curso do procedimento, enquanto utilizava um aparelho de 

sucção, o médico perfurou o útero da vítima e sugou partes de seu intestino delgado. Para 

corrigir o erro cirúrgico, uma ressecção intestinal foi realizada, removendo-se, 

aproximadamente, 30,5 centímetros do intestino delgado e conectando as duas partes 

restantes do tubo intestinal. No julgamento, o cirurgião depôs que certas adesões se 

formaram no abdômen da paciente, muito provavelmente, graças à ressecção. Como 

resultado, a vítima viu ser criado o risco, compreendido entre 8% a 16%, de desenvolver 

uma obstrução intestinal.  

A Suprema Corte de Connecticut observou a impossibilidade de se conceder indenização 

integral para a vítima, como se o dano tivesse vindo a se concretizar, diante das baixas 

porcentagens, mas concluiu que seria mais justo compensar a paciente pela criação de risco 

do dano futuro do que deixá-la à míngua, sem qualquer indenização.
198

 

Os norte-americanos reconhecem que é impossível determinar a ocorrência de danos 

futuros com certeza absoluta. Por esta razão, socorrem-se, com bastante frequência, de 

tabelas de cálculos atuariais de expectativa de vida no momento de averiguar a extensão 

das consequências futuras de um dano permanente na seara médica. Essas provas 

estatísticas, normalmente, satisfazem o padrão more likely than not que a doutrina e a 

jurisprudência de muitos estados norte-americanos adotam como método de verificação da 

certeza do dano. Nos casos de risco futuro, costuma-se recorrer a provas similares baseadas 

em estatísticas médicas de ocorrência de determinada consequência futura em decorrência 
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de determinado ato presente, para se quantificar o montante da indenização a ser paga pelo 

ofensor. 

É curioso notar que a jurisprudência norte-americana não admite que um sujeito, 

condenado a indenizar outro pelo nascimento ou pelo aumento de risco de ocorrência de 

dano futuro, possa buscar ressarcimento das quantias pagas a título de indenização se, por 

força de eventos subsequentes, a possibilidade de ocorrência do evento danoso tiver se 

tornado remota ou até mesmo inexistente. Não se concede a oportunidade de revisão da 

indenização, ainda que o risco tenha desaparecido posteriormente. 

São vários os argumentos utilizados por parte dos autores norte-americanos para classificar 

a criação de risco de dano futuro como interesse presente e indenizável. Vale explicitar 

que, nos Estados Unidos, diversamente do que ocorre no Brasil, muitos estados adotam, 

em seus sistemas legais, o principle of single recovery (princípio da reparação única), que 

veda à vítima promover sucessivas demandas versando sobre o mesmo evento danoso, 

ainda que determinados danos só sejam experimentados no futuro.
199

  

A ação única a que está legitimada a vítima deve compreender todo e qualquer dano que 

possa ter sido resultado do evento danoso considerado, incluindo danos prospectivos e 

danos acumulados. Isso significa que a vítima só tem uma oportunidade de alcançar a 

reparação integral e, na visão dos norte-americanos, é melhor que a ação única englobe 

também danos decorrentes da criação de risco futuro do que privar a vítima de ser 

ressarcida por todos os prejuízos a ela causados.  

No julgamento do caso Dillon v. Evanston Hospital,
200

 a Suprema Corte de Illinois teceu 

importantes considerações sobre o tema e alcançou conclusões bastante valiosas. Diante do 

já mencionado princípio da reparação única, a Corte reconheceu que “this in turn faces the 

tribunal with the difficult and uncertain task of prophecy, with no chance for second-

                                                 
199

 O princípio da reparação única tem como fundamento a busca pela redução do número de demandas 

propostas e, consequentemente, a diminuição da lentidão da máquina judiciária, bem como dos custos e das 

despesas daí decorrentes.  
200

 771 N.E.2d 357 (Ill. 2002). 
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guessing where the prophecy turns out to be mistaken, or where the parties have failed to 

present all items of their claims”.
201

  

O tribunal identificou similaridade entre a perda de uma chance e a criação de risco futuro, 

ao afirmar que, na medida em que a chance de recuperação de um paciente é reduzida pela 

negligência do médico, a vítima estaria apta a apresentar provas ao júri de que o ato 

culposo, com um razoável grau de certeza, foi a causa imediata para o aumento do risco de 

dano ou de perda da chance de recuperação. Em seguida, a maioria dos julgadores 

ponderou que os atuais avanços da medicina permitem que a comunidade médica consiga 

determinar, com maior precisão, a probabilidade de ocorrência de danos futuros, o que 

reduziria a possibilidade de a determinação de dano pelo aumento de riscos futuros tratar-

se de mera especulação.
202

  

Há, de outro lado, uma corrente doutrinária frontalmente contrária à reparação pela criação 

de riscos futuros. Afirma-se que a concessão de indenização, baseada na probabilidade de 

ocorrência de um dano futuro significaria que jamais uma ação, por aumento de risco 

futuro, seria justa o suficiente: (i) se o dano futuro se concretizar, o autor da demanda 

receberá recompensa aquém da efetivamente devida, em benefício do réu; e (ii) se o dano 

futuro jamais se concretizar, o autor da demanda receberá recompensa indevida, ficando 

prejudicado o réu.
203

  

Em tom de crítica J. Brian Manion alerta para o óbvio: as cortes não têm o poder de prever 

o futuro. O que é possível fazer é, no máximo, calcular uma estimativa baseada em 

evidências e provas periciais apresentadas pelas partes ao longo do julgamento. O 

argumento pró-indenização por criação de riscos futuros mais invocado é a exigência de 

que a vítima alegue todos os danos sofridos, passados, presentes e futuros, em uma mesma 

e única demanda judicial.
204

 J. Brian Manion defende a flexibilização do princípio da 

reparação única quando se estiver diante de casos de criação de riscos futuros. Desse 

modo, a vítima alegaria todos os danos já experimentados em um primeiro momento e, na 
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 Tradução do autor: Isto, por sua vez, faz com que o Tribunal enfrente a difícil e incerta tarefa da profecia, 
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eventualidade de o risco criado se transformar em dano efetivo, a vítima alegaria esta 

última lesão em momento oportuno.
205

  

O autor conta com o respaldo de Joseph H. King Jr. Em seu primeiro grande trabalho sobre 

o tema, King defendeu a reparação de danos criados pela criação de riscos, nos mesmos 

moldes em que se daria a indenização pela perda de uma chance.
206

 Quase 20 anos mais 

tarde, o autor escreveu novo artigo, pelo qual reformulou seu entendimento sobre diversos 

aspectos do estudo das chances perdidas.
207

  

Na nova fase, o autor passa a separar dois grupos de situações distintas: (i) de um lado, 

casos que envolvem a perda de uma chance de se alcançar um resultado positivo no 

passado, e impõem um foco retrospectivo, ou seja, a conduta negligente do réu resultou em 

consequências negativas; e (ii) de outro lado, casos que envolvem a perda de uma chance 

de evitar resultado adverso no futuro, que devem ser analisados sob um foco prospectivo, 

como aquelas situações em que a vítima ainda não experimentou todos os efeitos da 

conduta danosa, mas alega que referida conduta aumentou os riscos de ocorrência dos 

efeitos negativos no futuro.
208

 Nas palavras de King, “where the defendant’s tortious 

conduct created a risk of future consequences, the operation of the loss-of-a-chance 

doctrine should be suspended until the harmful effects actually materialize”.
209

  

Como já mencionado, o princípio da reparação única objetiva trazer maior estabilidade e 

segurança jurídica, evitando múltiplas demandas oriundas de um mesmo fato lesivo e é 

compatível com a ideia de que os litígios devem alcançar um desfecho. Especialmente nos 

casos de responsabilidade médica, parece mais vantajoso ao médico se ver livre de 

acusações de uma só vez do que enfrentar diversas demandas a cada vez que o paciente 

desenvolver novas condições de saúde passíveis de serem imputadas à ação negligente 

ocorrida no passado.  

Por outro lado, a possibilidade de se mover uma segunda demanda no futuro, no momento 

em que o risco finalmente se concretizasse em dano, pode apresentar vantagens também 
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 KING JR., Joseph H., 1997-1998.  
208

 KING JR., Joseph H., 1997-1998, p. 402-503. 
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para os réus, porque acabaria reduzindo os pleitos envolvendo alegações de danos por 

riscos futuros de menor probabilidade de ocorrência e que, muitas vezes, resultam em 

condenações futuramente provadas injustas. Além disto, certamente muitos danos alegados 

em ação única jamais ocorreriam no futuro e, consequentemente, jamais dariam causa a 

novas demandas.
210

  

Mais recentemente, contrariando a tradição, algumas cortes norte-americanas vêm 

permitindo a propositura de mais de uma ação judicial para danos diversos decorrentes da 

mesma conduta danosa, como no caso Mauro v. Raymark Industry,
211

 de 1989, em que o 

tribunal determinou que se mantivesse aberta a possibilidade de propositura de novas 

demandas no futuro se a doença, a cujo risco a vítima havia sido exposta, se 

materializasse.
212

 

Sob outra perspectiva, David A. Fischer pondera que, em muitos casos, o dano futuro não é 

sério o suficiente para viabilizar a propositura de um novo processo, porque o custo da 

segunda demanda pode acabar superando o valor da indenização a que a vítima faria jus 

pelo dano futuro. Nessas situações, propugna o autor, a solução mais justa seria conceder 

indenização pelo risco criado, ou aumentado, já na demanda que a vítima propuser para ver 

reparados os danos atuais e concretos, causados pelo réu. Se o réu for condenado a 

indenizar os danos atuais, ainda que a probabilidade de o risco se concretizar no futuro seja 

remota, a solução mais justa seria conceder reparação pelo dano futuro, mesmo que 

especulativo.
213

 

No direito brasileiro, a solução proposta por esse autor encontra claro óbice na disposição 

do artigo 944 do Código Civil, pelo qual a indenização mede-se pela extensão do dano. No 

ordenamento jurídico pátrio, é certo que danos futuros - sequer concretizados ainda - e 

eventuais - de ocorrência incerta – não são indenizáveis.  

David Fischer defende a ideia de que o dano decorrente da criação de riscos teria caráter 

atuarial. A teoria do dano atuarial prega a concessão de uma indenização reduzida para 
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qualquer pessoa exposta a um risco de lesão futura que ainda não se concretizou. O autor 

reconhece que nem todas as vítimas sofrerão, efetivamente, o dano futuro, mas todas elas 

sofreram uma perda em sentido atuarial, pois suas chances de evitar o dano foram 

reduzidas.
214

 Geralmente, este tipo de perda pode ser objeto de contrato de seguro, portanto 

a vítima deveria ser indenizada no valor do prêmio necessário para a contratação de 

referido seguro. Desse modo, a vítima que realmente sofrer o prejuízo futuro receberá 

reparação adequada da companhia de seguros e, portanto, não será subcompensada. De 

outro lado, a vítima que jamais sofrer o prejuízo futuro, na hipótese de o risco nunca se 

concretizar, não receberá qualquer quantia da seguradora e, assim, não será 

supercompensada.
215

 

 

3.1.2. Reparação pelos riscos criados 

No direito norte-americano, em alguns estados, é forte o entendimento de que a criação de 

risco futuro é espécie de dano presente indenizável.
216

 Uma parcela dos autores que 

defendem esse posicionamento entende que o montante da indenização deve sempre ser 

proporcional à probabilidade de ocorrência do dano no futuro, mas há aqueles que invocam 

o padrão more likely than not também para essa espécie de dano, ou seja, provado que a 

probabilidade de concretização do dano é maior do que 50%, a vítima fará jus à reparação 

como se o dano futuro tivesse ocorrido. Temendo lesar a vítima e privá-la da reparação 

integral, especialmente em face do princípio da reparação única e da limitação temporal 

para propositura de demandas em alguns estados, parte da doutrina e da jurisprudência 

norte-americanas abdicou de um dos elementos essenciais para que reste configurada a 

responsabilidade civil, qual seja a certeza do dano.  

Houve um tempo em que as cortes francesas eram bastante permissivas quanto à concessão 

de reparação pela criação de riscos e, ao que parece, sem sequer fazer uma reflexão sobre a 
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diferença entre o risco criado e a chance perdida, como se ambas as espécies de situações 

se tratassem de fenômenos idênticos.
217

  

Muitos pais receberam indenização pelo o que consideravam a perda da chance de obter 

alimentos no futuro, em razão do falecimento de seus filhos vítimas de condutas culposas 

de terceiros. Os julgadores franceses sequer exigiam prova de dificuldade financeira dos 

pais, ou seja, julgavam as ações procedentes ainda que se tratasse de mero risco de os pais 

se depararem com a necessidade de receber alimentos no futuro. Atualmente, a 

jurisprudência francesa tem dificultado mais a indenização em casos de criação de 

riscos.
218

  

O risco será sempre um prejuízo em potencial, eventual e futuro, que poderá, 

eventualmente, acabar se concretizando e se materializando em dano efetivo, portanto 

indenizável, como poderá jamais deixar de ser apenas uma potencialidade.
219

 De forma 

bastante didática, Daniel Carnaúba recorre ao exemplo de uma rocha, à beira de um 

barranco, que corre o risco de desabar e danificar os imóveis vizinhos.  
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 "Or, curieusement, alors que la perte d'une chance a donné lieu à une jurisprudence très abondante et à 

des études, doctrinales nombreuses, la création d'un risque n'a guére attiré l'attention.  

Pourtant, si on examine les décisions rendues, on constate que, souvent le dommage dont la réparation est 

demandée n’est en réalité soit qu’un simple risque, soit la conséquence de l’existence d’un risuqe qui ne s’est 

pas encore réalisé, ce qui n’empêche qu’il soit réparé en tant que tel". VINEY, Geneviève; JOURDAIN, 

Patrice, p. 88.  

Tradução do autor: Curiosamente, enquanto a perda de uma chance deu origem a uma jurisprudência 

abundante e a numerosos estudos doutrinários, a criação de riscos não atraiu muita atenção. 

No entanto, se se examinar determinadas decisões proferidas, verifica-se que muitas vezes o dano cuja 

reparação é almejada trata-se, de fato, de um mero risco ou da consequência da existência de um risco que 

ainda não se concretizou, o que não impede que seja reparado como tal.  

Viney e Jourdain dão diversos exemplos de julgados proferidos por cortes francesas em que foi concedida 

indenização pela criação de riscos. Assim, em 1967, o risco de morte causado pela remoção de um órgão 

vital foi considerado lesão que entra na quantificação do dano devido à vítima de uma lesão corporal. Em 

1982, a instalação de um tanque de combustível em uma área residencial, que criou o risco de agravamento 

das consequências de um possível incêndio foi igualmente considerado um dano indenizável. Ibidem, nota de 

rodapé 412.  
218

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 123. O autor também conta que, na Inglaterra, as cortes costumam 

conferir reparação pelo risco futuro, mas sempre em casos empresariais e desde que reste provada perda 

econômica bem definida. Ibidem, p. 124. 
219

 Não é demais reforçar as noções de dano certo, que admite reparação, e dano eventual, que não admite. As 

definições dadas por Fernando Noronha são precisas: “São danos certos os prejuízos, econômicos ou não, 

que são objeto de prova suficiente, tanto da sua verificação como da sua decorrência de um determinado fato 

antijurídico. E devem ser considerados verificados os prejuízos cuja ocorrência tenha sido demonstrada, se 

danos presentes, ou cuja ocorrência seja verossímil, se danos futuros. Em contraposição a eles, serão danos 

eventuais, ou incertos, os prejuízos de verificação duvidosa, meramente hipotética [...] os danos reparáveis 

são somente aqueles que sejam efetivamente comprovados. Os danos meramente hipotéticos, sejam presentes 

ou futuros, nunca são suscetíveis de reparação”. NORONHA, Fernando, p. 605-606. 
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A incerteza se reduz a duas alternativas: ou a rocha desabará no futuro, ou a rocha jamais 

desabará. Ocorrida a primeira hipótese, terá se concretizado um dano certo e real e todos os 

prejudicados farão jus à reparação. Na segunda situação, não haverá qualquer motivo para 

reparação. “Eis então a resposta do Direito: se o tempo se mostra capaz de reverter a 

incerteza, não há motivos para afrontá-la. Basta aguardar seu desfazimento espontâneo”.
220

 

Em resumo, o risco, enquanto risco, não deve ser considerado dano indenizável, porque 

não significa prejuízo à pretensa vítima.  

Tratar a criação de riscos como subcategoria da perda de uma chance e indenizar a vítima 

na proporção da probabilidade de ocorrência do resultado danoso no futuro significa abrir 

mão da certeza do dano e flexibilizar de forma perigosa a noção de nexo de causalidade. 

De duas uma: ou a vítima receberá indenização indevida – se o dano nunca se concretizar - 

ou receberá indenização inferior – se o dano vier a se concretizar, porque neste caso o 

correto seria apurar a relação de causalidade entre a conduta e o dano e, finalmente, repará-

lo integralmente, não apenas parcialmente. Na primeira situação, haverá enriquecimento 

sem causa da vítima e, na segunda, a conduta ilícita do ofensor não será combatida de 

forma suficientemente eficaz.  

A solução mais justa e mais consonante com a boa técnica é, sem dúvidas, a defendida por 

Joseph King, J. Brian Manion e Daniel Carnaúba. A indenização pelo dano decorrente da 

criação de riscos só deve ser pleiteada, e eventualmente concedida, em momento posterior 

à efetiva concretização daquele dano, quando o risco deixar de ser apenas uma 

eventualidade dotada de grande grau de incerteza e se tornar um prejuízo certo, 

determinado e concreto.
221

  

Há situações, contudo, em que a concessão de reparação posteriormente ao aparecimento 

do dano pode realmente se mostrar difícil por uma série de fatores, especialmente quando 

os possíveis efeitos da conduta lesiva do ofensor só se fizerem sentir passado lapso 

temporal muito extenso. Nesses casos, será bastante complicado evidenciar a relação de 

causalidade entre a conduta ilícita praticada há tanto tempo e os efeitos sentidos pela 

vítima, pois quanto maior o espaço temporal, maiores são as possibilidades de que outras 
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 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 34.  
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 Todd Aagaard noticia que as cortes norte-americanas que refutam a indenização pela criação de riscos 

futuros não enxergam qualquer causa de pedir, porque a vítima será melhor compensada se esperar a eventual 

materialização do dano no futuro, o que a autorizará a ajuizar demanda se e quando o risco se configurar em 

dano efetivo. AAGAARD, Todd S., p. 1343-1344. 
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causas tenham levado ou, ao menos, contribuído com o resultado danoso. Ainda assim, 

caberá à vítima demonstrar que a conduta do réu representou condição necessária para o 

aparecimento do dano final concretizado no futuro, sob pena de não conseguir comprovar 

que o dano sofrido deve, de fato, ser indenizado pelo ofensor.
222

 

A ideia dada por David Fischer, de condenar o criador do risco a contratar seguro em prol 

da vítima, pode parecer interessante e, a primeira vista, até se apresentar como uma 

solução para evitar injustiças nestes casos específicos. Mas, se o risco ainda não convertido 

em dano efetivo não deve ser objeto de indenização, então, é no mínimo incongruente 

imputar ao criador do risco uma obrigação de contratar seguro com base nesse mesmo 

contexto fático, forçando-o, inclusive, a arcar com o valor do prêmio, que jamais será 

reavido, ainda que o risco desapareça.  

A verdade é uma só: sem dano não pode surgir qualquer consequência negativa para o 

criador do risco, nem mesmo uma obrigação de menor valor pecuniário, como a 

contratação de seguro. Isto não significa, contudo, que a criação de um risco não gerará 

nunca qualquer espécie de dano indenizável, como será visto oportunamente. 

 

3.1.3. Os danos indenizáveis a partir da criação de riscos 

Ainda que o risco criado ou aumentado pela ação ou omissão de um terceiro não deva ser 

considerado em si como dano indenizável, pode ele trazer prejuízos consequenciais à 

vítima. A depender da espécie de risco e da probabilidade de ocorrência do resultado 

danoso, a pessoa obrigada a conviver com a incerteza gerada pela conduta antijurídica 

poderá sofrer danos morais, principalmente nos casos de criação ou aumento de risco 

elevado de desenvolvimento de enfermidade grave ou, especialmente, de morte, em 

decorrência de acidentes ou de negligência médica.  

No caso Harp v. Illinois Central Gulf Railroad Co.,
223

 a ação negligente de um médico fez 

surgir o risco de ruptura de um disco na coluna do paciente se ele a submetesse a 

determinadas espécies de esforço. A corte julgadora entendeu que o risco de dano deveria 
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 135. O autor lembra, ainda, de outros inconvenientes advindos da 

concretização do dano final passado tanto tempo da criação do risco, tais como a eventual insolvabilidade do 

réu no futuro e até mesmo o seu desaparecimento. 
223

 370 S.W.2d 387 (1963). 
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ser indenizado, na medida em que foi responsável por parte da dor e do sofrimento 

envolvidos na recuperação do paciente. Além disto, o paciente, a partir de então, teve de 

evitar esforço e determinadas atividades para que o disco não se rompesse, o que acabou 

diminuindo sua capacidade laboral, privação apta também a gerar compensação.
224

  

Outra espécie de prejuízo decorrente da criação de riscos que a jurisprudência francesa 

considera ensejadora de reparação são os custos e as despesas suportados pela pessoa 

exposta ao risco com o objetivo de minimizá-lo ou cessá-lo por completo.
225

 Nos casos de 

negligência médica pode-se pensar nas despesas havidas com o monitoramento do estado 

de saúde da vítima e do acompanhamento para detectar e, eventualmente, combater, uma 

condição de saúde que possa vir a se materializar em decorrência de falha médica.  

Neste caso, fica bastante clara a diferença entre o dano decorrente das despesas com a 

prevenção ou a cessação do risco, que é concreto, presente e certo, e o suposto dano que 

poderá surgir se o risco se concretizar, que é abstrato, futuro e eventual.
226

 É importante 

ressaltar que vários serão os elementos objeto de análise do juiz para concessão de 

indenização pelas despesas havidas, tais como a existência de um risco real, que 

efetivamente demande providências preventivas e a razoabilidade das medidas tomadas 

pela vítima para minimizar ou cessar o risco.  

Outras espécies de danos materiais também podem advir de situações de criação de riscos, 

tais como o prejuízo decorrente da desvalorização de um bem atribuída ao risco iminente 

de perecimento ou deterioração causado pela ação culposa de outrem. 
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 MANION, J. Brian, p. 207-208. 
225

 O projeto de reforma do Código Civil francês (o avant-projet Catala) preceitua, em seu artigo 1344, que: 

"Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage ou pour éviter son 

aggravation, ainsi que pour en réduire les conséquences, constituent un préjudice réparable, dès lors 

qu'elles ont été raisonnablement engages". Tradução do autor: Os gastos incorridos para prevenir a 

ocorrência iminente de um dano ou para evitar que ele se agrave e reduzir as suas consequências constituem 

prejuízo reparável, desde que os gastos tenham sido razoavelmente incorridos.  

É importante ressaltar que a aprovação deste projeto é incerta e há autores que a consideram bastante remota. 

RODRIGUES JR., Otavio Luiz. Reforma dos Códigos Deve Ser Democrática e Pluralista. Disponível em: 

http://www.conjur.com.br/2013-jan-02/direito-comparado-reforma-codigos-democratica-pluralista. 
226

 CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 35-36. 

http://www.conjur.com.br/2013-jan-02/direito-comparado-reforma-codigos-democratica-pluralista
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3.2. A fixação de limite percentual definidor da seriedade da chance 

As chances perdidas só serão passíveis de indenização se consideradas sérias e reais. O 

elemento da certeza deve ser observado para que se verifique se surgirá ou não a obrigação 

de reparar os prejuízos causados pela oportunidade perdida, ou seja, se o dano será ou não 

relevante, no âmbito da responsabilidade civil. Não são indenizáveis os casos que 

envolvem mera possibilidade de obtenção de determinada vantagem, tampouco aqueles em 

que se está diante de simples esperanças subjetivas, pois o dano surgido não ultrapassará a 

barreira da eventualidade, será por demais hipotético.
227

 

O primeiro passo consiste na verificação da própria existência da chance. Para tanto, é 

preciso que o prejuízo final – consistente na perda da vantagem pretendida ou na 

concretização do dano que se almejava evitar – tenha ocorrido. As chances perdidas são 

aquelas que tinham o fito de alcançar a vantagem perdida ou de evitar a realização do 

resultado negativo. Sem a ocorrência do dano final, as chances não poderão ser 

consideradas perdidas.
228

 Isto significa que o dano decorrente da perda da chance deve ser 

definitivo, ou seja, a oportunidade deve ter sido irremediavelmente perdida e “não poderá 

deste modo voltar a ser jogada”.
229

 

As cortes francesas fazem rigorosa análise quanto à realidade e à seriedade da 

oportunidade perdida, exigindo provas sólidas da existência da chance. Deve o autor da 
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 Judith Martins-Costa dá o seguinte exemplo para esclarecer a diferença entre a mera esperança subjetiva e 

a real chance: “As chances devem ser apreciadas objetivamente, diferenciando-se das simples esperanças 

subjetivas: um paciente, que sofre de um câncer incurável, pode, mesmo assim, manter suas esperanças de 

viver; cientificamente, porém, não existe qualquer chance apreciável de cura. Se, diferentemente, o câncer 

estava numa fase inicial, podendo ser tratado, mas o médico, por negligência, não realiza os exames, ou os 

interpreta equivocadamente. Com certeza se estará diante da perda de uma chance de sobrevida, 

cientificamente comprovável, sabendo-se que o período de ‘sobrevida’ pode alcançar vários anos, ou mesmo 

o câncer, em estágio inicial, ser totalmente extirpado”. MARTINS-COSTA, Judith Hofmeister. Comentários 

ao Novo Código Civil, v. V, tomo II. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 541. 
228

 Como visto no tópico anterior, se a ocorrência do resultado final ainda não tiver se dado no momento de 

verificação do dano, na verdade, estar-se-á no campo da criação de riscos e não da perda de uma chance. 
229

 ROCHA, Nuno Santos, p. 58-59. Eduardo Zannoni menciona o exemplo do advogado que deixa de dar 

andamento a uma determinada demanda judicial, culminando na sua extinção, sem julgamento do mérito. Se 

o direito de ação não estiver prescrito e for possível a propositura de uma nova demanda com o mesmo 

objeto, a indenização devida pelo advogado ao seu cliente deverá se limitar, praticamente, às custas 

processuais despendidas com a primeira demanda. Isto porque, no exemplo, a chance do cliente de alcançar a 

vitória judicial subsiste e o que é objeto de reparação – as custas processuais – é mero dano emergente. 

ZANNONI, Eduardo A., p. 78-79. 
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demanda levar à baila quantos fatos relevantes puder, para demonstrar que a oportunidade 

perdida merece ser reparada e não se trata de mero sonho.
230

 

Por outro lado, no campo das chances perdidas, a certeza nunca será absoluta, porque o 

acontecimento do resultado final será sempre de demonstração impossível. É por essa 

razão que a análise da certeza do dano - ainda que relativa - deve passar por um juízo de 

probabilidade de realização do resultado esperado.
231

 “A reparação da perda de uma 

chance repousa em uma probabilidade e uma certeza; que a chance seria realizada e que a 

vantagem perdida resultaria em prejuízo”.
232

 

A seriedade das chances perdidas depende da distinção entre o aleatório e o provável. Não 

é fácil, contudo, fazer esta diferenciação, porque as figuras acabam se confundindo em 

situações limítrofes. Quanto a esta problemática, tanto na França
233

, quanto na Itália
234

, a 

doutrina chegou à mesma conclusão: a verificação da seriedade das chances perdidas é um 

problema de graduação, não de natureza.  

Várias foram as tentativas de traçar uma linha divisória que separe, de um lado, as 

situações em que se está diante de meras esperanças subjetivas e, de outro, casos em que há 

reais possibilidades de concreção do resultado. Na Common Law, a figura das substantial 
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 138. PEDRO, Rute Teixeira, p. 215, nota de rodapé 545. Neste 

sentido, Rute Pedro ressalta que parte da doutrina francesa mostra espanto com a relativização destas 

exigências quando os tribunais franceses se deparam com casos de perda da chance na seara médica.  
231

 Para Sílvio de Salvo Venosa, “se a possibilidade frustrada é vaga ou meramente hipotética, a conclusão 

será pela inexistência de perda de oportunidade. A ‘chance’ deve ser devidamente avaliada quando existe 

certo grau de probabilidade, um prognóstico de certeza, segundo avaliamos. [...] O julgador deverá 

estabelecer se a possibilidade perdida constitui uma probabilidade concreta, mas essa apreciação não se funda 

no ganho ou na perda porque a frustração é aspecto próprio e caracterizador da ‘chance’”. VENOSA, Sílvio 

de Salvo, p. 277-288. 
232

 PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 42. 
233

 É o que se extrai da análise de Philippe le Tourneau acerca da seriedade das chances perdidas no âmbito 

da atuação advocatícia: "Encore faut-il que cet espoir soit sérieux, que la chance soit véritable et non point 

une quelconque chimère. (...)si les chances apparaissent nulles ou pratiquement nulles, le préjudice est limité 

aux frais et tracas résultant pour le client de l'erreur commise par son conseil". LE TOURNEAU, Philippe. 

La Responsabilité Civile. 2 ed., Paris: Dalloz, 1976, p. 153. Tradução do autor: Ainda é necessário que esta 

esperança seja séria, que a chance seja real e não uma quimera qualquer. (...) Se as probabilidades parecem 

ser nulas ou praticamente nulas, o prejuízo é limitado aos custos e dificuldades resultantes para o cliente do 

erro cometido pelo aconselhamento.  
234

 BOCCHIOLA, Maurizio, p. 59-60. 
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chances (chances substanciais) ganhou bastante força.
235

 Assim, somente a perda de uma 

chance significativa deveria ser passível de ressarcimento.
236

  

A grande questão queda na definição de chance substancial. Nos Estados Unidos, a falta de 

uniformidade quanto à aplicação do instituto da perda de uma chance, de um modo geral, 

também se faz presente na definição da substancialidade da chance. Parece, contudo, que, 

entre os autores que defendem a noção de chances substanciais, o entendimento 

predominante seja o de que chances inferiores a 10% não teriam essa característica e, 

portanto, não traduziriam probabilidades suficientemente reais para serem indenizáveis.
237

 

No caso inglês Davies v. Taylor,
238

 a House of Lords teve que enfrentar a dificuldade de 

encontrar um divisor. Lord Reid concluiu:  

Many different words could be and have been used to indicate the 

dividing line. I can think of none better than “substantial” on the one 

hand, or “speculative” on the other. It must be left to the good sense of 

the tribunal to decide on broad lines, without regard to legal niceties, but 

on a consideration of all the facts in proper perspective.
239

  

Na Itália, com base em estudo realizado por Maurizio Bocchiola,
240

 convencionou-se que a 

concessão de indenização pela chance perdida só será possível se ficar demonstrado que a 
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 Não é demais lembrar que, ainda hoje, alguns estados norte-americanos continuam a recorrer aos padrões 

tradicionais de causalidade expostos no tópico 2.1.1., dentre os quais se encontra o padrão more likely than 

not. 
236

 Vanguardista nos Estados Unidos, já no início da década de 1980, Joseph King criticava a noção de 

substancialidade da chance e defendia a reparação mesmo de chances reduzidas. Nas palavras do autor: 

“There are, however, no rational reasons for not also compensating the loss of a chance (however small) of 

avoiding some partial loss or a definitive loss”. KING JR., Joseph H., 1980-1981, p. 1376. Tradução do 

autor: Não há, contudo, qualquer razão racional para deixar de compensar a perda de uma chance (por menor 

que seja) de evitar uma perda parcial ou uma perda definitiva.  
237

 Neste sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão do caso Perez v. Las Vegas Medical Center, 805 

P.2d 589 (Nev. 1991): “There are limits, however, and we doubt that a ten percent chance of survival as 

referred to in the example in the dissenting opinion would be actionable”. Tradução do autor: Contudo, há 

limites, e nós duvidamos que uma chance de sobrevivência de dez por cento, conforme referido no exemplo 

dado pelo voto dissidente, seria acionável. 

Esta é, também, a posição exarada por Jack Rosati: “Each jurisdiction will define, by case law or legislation, 

the lower limit of a substantial chance. This Note recommends that less than 10% would be too small to be 

considered ‘substantial’I”. ROSATI, Jack, p. 476. Tradução do autor: Cada jurisdição definirá, por meio de 

jurisprudência ou de legislação, o limite mais baixo de uma chance substancial. Este artigo recomenda que 

uma porcentagem inferior a 10% seria muito reduzida para ser considerada “substancial”.  
238

 [1972], 3, All ER, conforme PEDRO, Rute Teixeira, p. 216, nota de rodapé 549.  
239

 Tradução do autor: Muitas palavras diferentes poderiam e foram utilizadas para indicar a linha divisória. 

Não posso pensar em palavra mais adequada do que “substancial”, em uma ponta, e “especulativo”, em outra 

ponta. Deve ficar a cargo do bom senso do tribunal decidir, em linhas gerais, sem se apegar a minúcias 

legais, mas sim levando em consideração todos os fatos em perspectiva no caso concreto.  
240

 “In altri termini, mi sembra che la possibilità di resultato positivo possa dirsi dimonstrata a fini probatori 

suddetti solo ove il dannegiatto dimonstri che tale percentuale era superiore al 50%. In caso contrario, la 

prova della vera esistenza della chance deve ritenersi mancata e il giudice non potrà che respingere la 

domanda proposta dall’attore, indipendentemente dal comportamento del convenuto”. BOCCHIOLA, 
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probabilidade de a vítima alcançar a vantagem esperada era superior a 50%. Doutrina e 

jurisprudência italianas adotaram o entendimento de que, se o percentual desfavorável for 

superior ao percentual favorável, não haveria qualquer motivo para que o segundo 

percentual prevalecesse sobre o primeiro. Diante de uma chance igual ou inferior a 50%, o 

juiz deveria considerar como não alcançada a prova quanto à existência da chance e negar 

reparação de um dano não demonstrado
.
 

Por muito tempo, o limite de 50% foi rigidamente adotado pelos tribunais italianos. 

Atualmente, contudo, já é possível encontrar julgados em que se admitiu a concessão de 

indenização em níveis de probabilidade mais reduzidos.
241

 Em demandas que versam sobre 

a perda da chance de promoção no emprego, por exclusão indevida de concurso, a 

jurisprudência italiana mais moderna abandonou a marca dos 50% como percentual 

mínimo, a partir de um conjunto de decisões da Corte di Cassazione proferidas no início da 

década de 1990.
242

  

Parte da doutrina italiana contemporânea vai ainda mais além, propugnando pelo fim do 

estabelecimento de um marco percentual, ou seja, bastaria que a chance fosse maior que 

zero para que o autor fizesse jus à reparação, desde que provados os fatos constitutivos 

desta probabilidade, ainda que muito reduzida.
243

 Nesse sentido, ao analisar a perda de uma 

chance de obtenção de vitória judicial por negligência do advogado, Maria Feola assevera 

que a existência de uma chance em percentual reduzido não pode servir como obstáculo ao 

acolhimento de uma demanda proposta com o intuito de apurar a responsabilidade do 

profissional.
244

  

                                                                                                                                                    
Maurizio, p. 101. Tradução do autor: Em outras palavras, parece-me que a possibilidade de resultado positivo 

possa ser demonstrada, para fins probatórios, apenas se ficar demonstrado que referido percentual era 

superior a 50%. Em caso contrário, a prova da existência real da chance deve ser considerada deficitária e o 

juiz só poderá rejeitar a demanda proposta pelo autor, independentemente do comportamento do réu. 
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 Em decisão proferida em 30 de janeiro de 1998, o Tribunal de Monza considerou relevante, para fins 

indenizatórios, a perda de uma chance de 30% de sobrevivência, causada por erro de diagnóstico. 

GONZÁLEZ, Clara I. Asua. Pérdida de Oportunidad en la Responsabilidad Sanitaria. 1. ed., Navarra: 

Editorial Aranzadi, 2008, p. 87. 
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 PEDRO, Rute Teixeira, p. 217, nota de rodapé 554. 
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 Ibidem, p. 216. 
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 “Il numero limitato di tali chances non deve essere considerato come un ostacolo all’accoglimento 

dell’azione tendente ad accertare la responsabilità (sotto il profilo dell’an respondeatur) del professionista 

legale o degli auxiliaires de justice. La maggiore o minore quantità percentuale delle chances di successo 

rileva esclusivamente ai fini della valutazione dell’entità del risarcimento del danno”. FEOLA, Maria, p. 

165. Tradução do autor: O número limitado de tais chances não deve ser considerado como um obstáculo à 

aceitação da ação destinada a verificar a responsabilidade (sob a ótica do an respondeatur) do profissional 

legal ou do auxiliar de justiça. A maior ou a menor quantidade percentual das chances de sucesso tem relevo 
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Na Bélgica, há uma vertente doutrinária que apoia que o traço divisor também seja riscado 

nos 50%. No direito espanhol, há propostas no sentido de que, a partir de 80%, a 

probabilidade deveria ser considerada como certa e, portanto, não se indenizaria pela 

chance perdida, mas pelo próprio dano final. Na outra ponta, chances inferiores a 15% 

deveriam ser consideradas irrelevantes pois seriam demasiadamente genéricas.
245

 

Na França, a realidade é bem diversa. Embora os estudiosos franceses sustentem a 

realização de análise acerca da seriedade das chances perdidas, a jurisprudência não exige 

qualquer limite percentual mínimo preestabelecido.
246

 O que se percebe é que as cortes 

francesas procuram analisar cada caso concreto para, ao final, concluir pela reparação do 

dano, quando a chance perdida tiver se mostrado séria e real, ou pela improcedência do 

pedido, quando demonstrado o caráter por demais hipotético do dano.
247

 

Na curta história da perda de uma chance no Brasil, ainda que as discussões sobre a 

seriedade das chances não tenham alcançado tanta profundidade quanto em outros países, 

verifica-se que a fixação de percentual mínimo para distinguir o aleatório do real não tem 

sido a tendência.
248

 São raros os julgados que vinculam a seriedade das chances a um 

percentual prefixado. Aliás, em sentido contrário, o já mencionado Enunciado nº 444 da V 

                                                                                                                                                    
exclusivamente para fins de avaliação da extensão do ressarcimento do dano. Mais adiante, a autora conclui 

que: “Esse, per essere serie, devono esistere in numero superiore allo zero, e ciò è sufficiente a escludere che 

possano essere considerate alla stregua di una qualsiasi chimera”. Ibidem, p. 182. Tradução do autor: Para 

serem sérias, elas [as chances] devem existir em número maior que zero, e isto é suficiente para excluir que 

elas possam ser consideradas como uma quimera qualquer. 
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 GONZÁLEZ, Clara I. Asua, p. 87. 
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 Neste sentido, um julgado de uma corte de apelação francesa, referenciado por um acórdão proferido pela 

Corte de Cassação, admitiu a indenização pela perda da chance de contratação de seguro, graças à falha 

profissional de um corretor de seguros, em uma situação em que a oportunidade perdida foi fixada no 

reduzido percentual de 5% (Cass. civ. 2e, 1er julliet, 2010, 09-15.594). Não se pode deixar de registrar a 

crítica feita por Patrice Jourdain justamente ao comentar o caso ora mencionado: "Le présent arrêt se situe 

dans la droite ligne de cette tendance jurisprudentielle peu exigeante sur la vérification du caractère sérieux 

de la chance perdue". JOURDAIN, Patrice, 2013, p. 381. Tradução do autor: O presente julgamento está em 

consonância com esta tendência jurisprudencial pouco exigente quanto à verificação da seriedade da chance 

perdida.  
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 Ao analisar o problema da seriedade das chances perdidas, Daniel Carnaúba cita diversos julgados 

franceses para concluir que “não se deve retornar a uma definição fundada em cifras preestabelecidas”. Com 

base na jurisprudência francesa, o autor alerta, contudo, que quanto menores forem as probabilidades de se 

alcançar o resultado desejado, mais motivos terão os juízes para rechaçar a seriedade e a realidade da chance 

perdida. CARNAÚBA, Daniel do Amaral, p. 126. 
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 Dentre aqueles que entendem pela fixação de percentual mínimo, Sergio Savi, partidário da posição 

tradicionalmente adotada na Itália, conclui que: “Não é, portanto, qualquer chance perdida que pode ser 

levada em consideração pelo ordenamento jurídico para fins de indenização. 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 (o êxito no recurso, por exemplo), é 

que se poderá falar em reparação da perda da chance como dano material emergente”. SAVI, Sergio, p. 65-

66. 
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Jornada de Direito Civil recomenda que a seriedade da chance perdida não deve ficar 

vinculada a qualquer limite percentual fixado de antemão.
249

  

O estabelecimento de uma linha divisória para separar o dano hipotético do dano 

indenizável, qualquer que seja o percentual eleito como limite mínimo aceitável, sempre 

trará inquietude nos casos em que a chance se aproximar demasiadamente do referido 

percentual limite.
250

 A construção de uma definição estática e abstrata para a seriedade das 

chances perdidas certamente contribui para injustiças, porque ignora elementos fáticos que 

podem ser determinantes – até mais do que o simples percentual alcançado - para a 

verificação do caráter sério da chance.
251

  

Ademais, o mesmo percentual de êxito poderá se mostrar significativo dentro de um 

contexto e desprezível em outro. Por exemplo, se um participante de um sorteio tiver 

eliminado milhares de outros adversários ao longo de sucessivas etapas e tiver sido privado 

de participar da última fase, em que concorreria com outros 24 finalistas, graças a uma 

lesão corporal causada pela conduta antijurídica de um terceiro, terá perdido uma chance 

percentual de 4% de se consagrar vencedor. Em outro cenário, imagine-se que um 

candidato a uma vaga aberta para integrar os quadros de uma empresa estivesse 

concorrendo com mais 24 pessoas e acabasse impossibilitado de participar da prova escrita 

e da entrevista, que ocorreriam no mesmo dia, também por culpa de outrem. Por fim, 

suponha-se que uma pessoa tinha apenas 4% de chance de se salvar de uma grave doença e 

que, por negligência médica consistente em atraso na cirurgia, sua chance foi reduzida a 

zero e a pessoa veio a falecer.  
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 O texto integral do enunciado é o seguinte: “Art. 927: A responsabilidade civil pela perda de chance não 

se limita à categoria de danos extrapatrimoniais, pois, conforme as circunstâncias do caso concreto, a chance 

perdida pode apresentar também a natureza jurídica de dano patrimonial. A chance deve ser séria e real, não 

ficando adstrita a percentuais apriorísticos”. 
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 Se, por exemplo, o percentual aceitável como limite for 15%, uma chance equivalente a 14% não 

merecerá qualquer compensação. O sistema jurídico terá que conviver com o que Jack Rosati chama de 

talismatic 1% (1% talismânico, no sentido de que, em casos limítrofes, um ponto percentual para mais ou 

para menos terá o poder de decidir a sorte da vítima). ROSATI, Jack, p. 471.  
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 Suponha-se que uma pessoa estivesse participando de um processo seletivo qualquer (ou de uma 

entrevista de emprego, de um sorteio, de uma aposta, etc.) e que, após eliminar diversos concorrentes, tivesse 

chegado à fase final, na qual enfrentaria outros dois finalistas. Imagine-se, agora, que, pela conduta culposa 

de terceiro, a pessoa fosse impossibilitada de integrar, efetivamente, essa última fase. A probabilidade 

mínima que o sujeito teria de vencer os outros dois rivais seria equivalente a 33,33%. Para a corrente 

tradicionalmente majoritária na Itália, a chance de obtenção da vantagem final não teria valor algum e a 

vítima teria que experimentar o prejuízo decorrente da perda dessa oportunidade, sem receber qualquer 

reparação. Este é apenas um exemplo dos diversos em que a presunção adotada pelo direito italiano acaba 

gerando injustiças desnecessárias, em detrimento da vítima. 
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Nas três situações criadas, as vítimas terão perdido chances, fixadas em 4%, de alcançar 

uma vantagem ou evitar um prejuízo, mas as circunstâncias fáticas que circundam as 

probabilidades são totalmente diferentes. Pela trajetória percorrida, a vítima do primeiro 

exemplo tinha justa expectativa de vencer o grande prêmio e, ainda que sua chance de 

vitória fosse reduzida, todos os elementos do caso concreto estavam presentes. Bastaria 

que o sujeito participasse da fase final para que pudesse ter sido sorteado.  

No caso da vaga de emprego, embora a probabilidade abstrata apontasse chances de 4% de 

obter a vaga, muitas variáveis típicas da situação envolvendo a perda da chance – 

experiência do concorrente em comparação com os demais, perfil procurado pela empresa, 

desempenho na prova e na entrevista, etc. – provavelmente levariam o magistrado do caso 

a considerar a oportunidade por demais hipotética. 

Quanto à terceira situação, está em jogo o bem jurídico mais valioso, qual seja a vida do 

paciente. Ainda que em percentual muito reduzido, provada a existência de uma chance 

efetiva de recuperação e comprovada a conduta antijurídica do médico, o dano decorrente 

da perda da chance de sobrevivência merece ressarcimento.  

Mais do que lidar com percentuais de forma isolada, o magistrado deverá, então, analisar o 

caso concreto para averiguar se a oportunidade perdida era ou não séria e real, levando em 

consideração provas estatísticas e probabilísticas, a natureza dos bens envolvidos e do 

resultado pretendido, o lapso temporal entre a perda da chance e a possível consumação do 

resultado final e todo e qualquer outro elemento capaz de “enriquecer uma chance 

percentualmente reduzida ou depauperar uma percentualmente elevada”.
252

 Se, mesmo 

assim, surgirem dificuldades nesse processo de valoração, o juiz ainda contará com o 

princípio da razoabilidade para concluir pela seriedade ou não da chance perdida.
253
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 PEDRO, Rute Teixeira, p. 218. 
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 O que se nota no Brasil é que a análise quanto à seriedade da chance perdida acaba sendo feita de forma 

muito superficial em muitos casos e, em outros, não é sequer realizada. Em um caso envolvendo a perda da 

chance de vitória judicial por negligência do advogado, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais procedeu a um 

exame minucioso acerca da seriedade da oportunidade de êxito da demanda proposta tardiamente e chegou à 

conclusão de que a probabilidade de vitória era muito reduzida, principalmente pela insuficiência de 

documentos aptos a provar a pretensão do autor. MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. 

Apelação Cível nº 1947104-75.2006.8.13.0105, julgada em 25 de maio de 2010. Relator o Desembargador 

Pereira da Silva. No mesmo sentido, confira-se o acórdão exarado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul, no julgamento da Apelação Cível nº 70034240721, julgada em 26 de maio de 2011. Relatora a 

Desembargadora Ana Maria Nedel Scalzilli. 
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3.3. A definitividade da chance perdida 

Será indenizável aquela chance que tiver sido irremediavelmente perdida, com o 

surgimento do dano final. Assim, na análise da seriedade da chance perdida, é preciso 

verificar se a vantagem almejada foi definitivamente perdida. Em outros termos, a chance 

perdida só será merecedora de reparação civil nos casos em que: 

não é mais possível esperar para saber se o prejuízo existirá ou não 

existirá; a realização do dano não mais depende de eventos futuros ou 

incertos. A situação é definitiva; nada mais vai modificá-la; por sua 

culpa, o réu interrompeu o desenvolvimento de uma série de fatos que 

poderiam ser causas de ganhos ou perdas.
254

 

 

Nos casos de perda de uma chance clássica, deve ficar evidenciado que a conduta ilícita do 

ofensor foi responsável por interromper o processo aleatório em que a vítima se 

encontrava, no qual estava inserida a oportunidade de alcançar a vantagem. Com o 

impedimento insuperável de atingimento da vantagem, nascerá o dever de indenizar pela 

perda da chance, desde que ela seja, naturalmente, séria e real.  

Em regra, não há grandes dificuldades em se verificar se a chance foi definitivamente 

perdida. Assim, por exemplo, será definitivamente perdida a chance da vítima de obter 

vitória judicial em determinada demanda se, após a apresentação de recurso intempestivo 

pelo seu advogado, a sentença desfavorável ao seu cliente transitar em julgado, destruindo 

de forma incontornável a vantagem pretendida no âmbito daquela ação. 

Nos casos de perda de uma chance de evitar um resultado negativo já ocorrido, fica ainda 

mais fácil fazer esse exame, eis que, como já visto, o agente é responsabilizado por não ter 

interrompido o processo aleatório que estava em curso, quando poderia tê-lo feito, de 

modo a aniquilar a oportunidade de a vítima ver evitado o dano final já materializado. 

Desse modo, na perda da chance médica, ocorrendo a morte, terá havido a eliminação 

definitiva do bem da vida que estava em jogo: a própria vida do paciente, de modo que a 

ação negligente do médico terá ocasionado um dano indenizável, consistente na perda da 

chance de sobrevivência.  
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 MAZEAUD, Jean, Leon e Heni, Traité Theorique et pratique e la responsabilité civile. 6. Ed., Paris: 

Montchrestien, 1978, p. 273 apud PETEFFI DA SILVA, Rafael. A responsabilidade pela perda de uma 

chance, rico exemplo de circulação de modelos doutrinários e jurisprudenciais. In MARTINS-COSTA, 

Judith (Org.). Modelos de direito privado. 1 ed., São Paulo: Marcial Pons, 2014, p. 401. 
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Há, contudo, situações em que a chance perdida não será responsável por tornar impossível 

o atingimento do resultado favorável esperado. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul julgou um caso interessantíssimo de perda da chance por negligência de 

advogado, tendo mantido integralmente os termos da sentença apelada.
255

 Em resumo, o 

autor havia contratado os réus para patrocinar uma ação ordinária. Diante da derrota do 

cliente em primeira instância, os réus apresentaram apelação intempestiva, o que impediu a 

revisão do decisum recorrido. Por isso, o apelante propôs ação indenizatória em face dos 

apelados, objetivando sua condenação pela perda da chance de êxito em demanda judicial, 

por falha profissional dos réus. 

No curso da ação movida pelo cliente, os réus se defenderam, afirmando que o profissional 

do escritório que foi intimado da sentença não possuía procuração nos autos que lhe 

outorgasse poderes para tal ato, de modo que os requeridos entenderam que a intimação só 

se efetivaria com a publicação da sentença. Graças a esta confusão é que os réus teriam 

perdido o prazo para interpor apelação em favor do autor. 

E, para reparar a falha, após o trânsito em julgado da referida ação, os réus propuseram ao 

seu cliente e aos outros coautores daquela demanda o ingresso de ação rescisória no intuito 

de desconstituir a decisão desfavorável, isentando-os do pagamento de novos honorários 

advocatícios. Por razões de foro íntimo, o autor não quis participar da ação rescisória, que 

foi então ajuizada pelos outros coautores, com patrocínio dos réus, tendo a rescisão 

resultado exitosa, com a garantia aos demandantes do alcance dos direitos por eles 

pugnados na primeira ação. 

Diante de todo o acervo fático-probatório, a Corte Estadual não deu provimento à apelação 

do cliente, concluindo que “essa situação não faz com que seja reconhecida 

responsabilidade civil dos requeridos por perda de uma chance, porque foi o próprio 

demandante quem optou por não integrar a lide rescisória, tolhendo de si mesmo o direito 

que, posteriormente, foi reconhecido aos demais”. 

Embora o acórdão não tenha feito menção expressa à definitividade da chance tida como 

perdida pelo autor, fato é que a inobservância do prazo processual pelos advogados não 
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resultou no aniquilamento definitivo da possibilidade de se alcançar a vantagem 

originalmente pretendida pelo cliente. É claro que a falha profissional trouxe prejuízos ao 

autor, tais como desgaste, perda de tempo e dos valores empregados nas custas e despesas 

processuais, mas não importou na perda da chance de obter o resultado almejado, que, 

inclusive, foi alcançado por aqueles que optaram pela via da ação rescisória. 

Este também é o caso do estudante que, tendo plenas condições de alcançar uma aprovação 

no exame vestibular, deixa de prestar a prova por uma ação antijurídica de outra pessoa. 

Como se sabe, é certo que a cada semestre ou a cada ano – a depender da instituição de 

ensino -, ocorrerão novos exames para ingresso na faculdade. Também é sabido que as 

bancas examinadoras costumam manter certo padrão de dificuldade na elaboração das 

provas, de modo que a preparação do aluno ao longo do tempo não é simplesmente 

descartada de um exame para o outro. Pelo contrário, em regra, o aluno que se preparou 

por mais tempo terá maiores chances de ser aprovado.  

Por isso, no exemplo dado, o aluno terá perdido, especificamente, a chance de ser aprovado 

naquele exame individualizado, mas terá outras oportunidades de obter a aprovação, nos 

exames seguintes ou em exames para ingresso em outras faculdades. Aqui, não se pode 

falar na perda da chance de ingressar na faculdade, mas apenas na perda da chance de 

ingressar especificamente naquela faculdade, naquele momento. E somente esta chance 

particular é que será indenizável.
256

  

Totalmente diversa seria a situação de um candidato que estivesse em fase avançada em 

concurso para ingresso na atividade notarial e registral no Estado de São Paulo – dos mais 

concorridos do Brasil – e que tivesse sido impedido por outra pessoa de comparecer à 

última fase do concurso. Nesse caso, se ficasse comprovado que o candidato tinha efetiva 

oportunidade de ser aprovado no concurso, então é possível dizer que a chance por ele 

perdida se revestiu do caráter de definitividade. Isso porque, como já assinalado, os 

concursos para cartorário em São Paulo são extremamente concorridos. Além disso, são 

concursos de periodicidade incerta; normalmente há grande lapso temporal entre eles; e, 

mais do que isto, há alteração substancial das condições de realização de um concurso para 

o outro, especialmente no tocante à matéria exigida pelo edital e, muitas vezes, também 

quanto ao grau de dificuldade das provas. 
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A partir dos exemplos dados acima, é possível traçar dois aspectos relevantes na análise 

acerca da definitividade da chance perdida, quais sejam o lapso temporal entre a chance 

originalmente perdida e o surgimento de uma nova chance, bem como a dificuldade de 

concretização desta nova chance.  

No meio empresarial, pode ser ainda mais complicado avaliar a definitividade da perda da 

vantagem pretendida. Imagine-se que, em uma concorrência para aquisição da empresa C, 

as empresas A e B estejam disputando com outros vários agentes. Considere-se que A tem 

interesse e capacidade financeira comprovados para adquirir C e fará de tudo para alcançar 

este resultado, mas, em virtude de uma manobra desleal e até ilícita, B consegue fechar o 

negócio e adquirir C, vencendo A e os demais players. Surge a questão: a chance de A 

adquirir C foi irremediavelmente perdida, a ensejar uma indenização por parte de B? 

Dentro da lógica e da dinâmica do mundo dos negócios, é complicado dizer que, 

definitivamente, A jamais terá outra oportunidade de adquirir C no futuro. Nesse sentido, 

poder-se-ia infirmar que B não teria efetivamente retirado de A a chance de aquisição de C 

justamente porque, ao menos em teoria, A ainda poderia alcançar essa vantagem, inclusive 

fazendo nova oferta para B. 

Não parece, contudo, que negar de plano qualquer indenização neste cenário seja a solução 

mais justa e razoável. Se A lograr êxito em provar que tinha uma chance séria e real de 

adquirir C e que a frustração desta chance concreta lhe causou prejuízos ou lhe impediu de 

auferir lucros, então A será merecedora de indenização a ser paga por B, não pela não 

aquisição de C, mas pela perda da chance de adquiri-la.  

A partir do exemplo dado, verifica-se que, em determinadas situações de perda de uma 

chance, pode até ser que no futuro surja a possibilidade de se alcançar a vantagem outrora 

pretendida, mas tratar-se-á de nova chance, nascida em outro contexto, dependente de 

outras condições e que, provavelmente, sequer terá o mesmo valor que a chance perdida no 

passado.  

Conclui-se, portanto, que o caráter da definitividade da perda da vantagem não deve ser 

avaliado de forma abstrata e descontextualizada, mas sim dentro do cenário que se 

concretizou, tendo em vista: (i) a importância que aquela chance perdida representava para 

a vítima naquele momento da sua trajetória, que poderá se perder ao longo do tempo; (ii) o 

lapso temporal entre a chance originalmente perdida e eventual nova chance; e (iii) o grau 
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de dificuldade envolvido no surgimento da nova chance e no atingimento do resultado final 

pretendido.  

 

3.4. A importância do lapso temporal entre o evento danoso e a vantagem perdida 

Nos casos de perda de uma chance clássica, em que a conduta antijurídica do ofensor é 

responsável pela retirada, do patrimônio da vítima, da chance de alcançar um resultado 

favorável no futuro, será essencial verificar o lapso temporal entre o momento do evento 

danoso e o momento em que a chance poderia ser levada à fruição.  

Via de regra, quanto maior for o espaço de tempo entre a conduta ilícita e o momento 

vindouro em que a chance poderia ter sido usada para que a vítima alcançasse a vantagem 

pretendida, menor será a seriedade da oportunidade perdida, em razão do aumento das 

variáveis que tornarão a mensuração da chance mais complexa. Dito de outra forma, um 

lapso temporal muito estendido abrirá portas para que mais e mais eventos externos 

possam ter sido a causa da não concreção da vantagem pretendida pela vítima, dificultando 

o estabelecimento de uma relação de causalidade entre o ato tido como danoso e o dano 

decorrente da chance perdida. 

Rafael Peteffi da Silva relata que a jurisprudência francesa é bastante rígida quanto à 

concessão de indenização em caso de perda de uma chance de ascensão na carreira, 

exercendo forte controle em relação à seriedade da chance de alcançar melhora 

profissional. Em geral, as cortes francesas julgam improcedentes as demandas movidas por 

vítimas que sequer tenham iniciado os estudos ou a necessária preparação para a carreira 

pretendida e que foi obstada pela conduta do ofensor.  

Foi o que aconteceu quando, em 1983, a Corte de Cassação reformou um acórdão da Corte 

de Apelação de Lyon, que havia concedido indenização pela perda da chance de auferir 

condição financeira mais privilegiada para um garoto de nove anos que passou a ter um 

rendimento escolar bastante negativo e ficou incapacitado de praticar certas atividades 
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manuais, em decorrência de um acidente ocorrido de maneira culposa enquanto a criança 

estava em uma colônia de férias.
257

 

O desfecho dado ao caso pela Corte francesa faz total sentido. Entre o momento em que a 

criança sofreu o acidente e o momento em que viria a gozar da chance tida como perdida, 

decorreriam muitos anos – mais de uma década, com certeza. Nesse meio tempo, a vítima 

estaria sujeita a uma infinidade de eventos dos mais variados tipos, que poderiam afastá-la 

por completo da vantagem pretendida, de modo que a concessão de eventual indenização 

estaria calcada em uma mera esperança subjetiva, dotada de uma aleatoriedade 

inadmissível no campo da responsabilidade civil.  

Em outro caso, também julgado pela Corte de Cassação, em 1970, a viúva de um residente 

de cirurgia, que era considerado brilhante, foi contemplada com indenização pela perda da 

chance de alcançar uma situação social privilegiada em razão da morte do médico, causada 

por conduta antijurídica do réu. A Corte considerou que os rendimentos da vítima seriam 

elevados consideravelmente com o passar do tempo.
258

 Aqui, diante do menor espaço de 

tempo, havia a presença de muitos elementos essenciais para que se pudesse avaliar a 

seriedade da chance em jogo, que sequer existiam no caso anteriormente narrado.  

Um caso interessantíssimo chegou até a Court of Appeal inglesa. Em Collet v. Smith and 

Middlesbrough
259

, Ben Collet, um jovem jogar de futebol do Manchester United Football 

Club sofreu fraturas na tíbia direita e na fíbula, resultantes de jogada violenta cometida por 

um jogador do time adversário, o Middlesbrough Football Club. Na época, Collet tinha 18 

anos e o fatídico jogo era sua estreia na categoria adulta do time em que jogava desde os 9 

anos. Collet almejava fazer carreira como jogador profissional de alto nível, mas após três 

anos tentando se recuperar da lesão, diante de uma queda no rendimento, desistiu do 

futebol profissional e embarcou em outra carreira. Assim, Collet processou os réus pela 

perda da chance de alcançar uma carreira lucrativa como jogador de futebol. 
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 Cass. civ. 2e, 9 novembre, 1983, 82-12.427. A Corte de Cassação concluiu que: "qu'en statuant ainsi sans 

rechercher en quoi la perte de chance retenue etait certaine et en relation directe avec le fait dommageable, 

la cour d'appel n'a pas donne de base legale a sa decision". Tradução do autor: Ao assim decidir, sem 

verificar se a perda da chance era certa e se se encontrava em relação direta com o fato danoso, a Corte de 

Apelação não forneceu base legal à sua decisão. 
258

 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 174. 
259

 [2009] EWCA Civ 583. 
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Para quantificar o dano, a juíza de primeiro grau fixou três questões relevantes para o 

desfecho do caso: em que categoria o jogador poderia efetivamente jogar no futuro, que 

patamar sua remuneração poderia alcançar e quanto tempo se poderia esperar que ele 

jogasse profissionalmente.  

Quanto à primeira pergunta, depoimentos de testemunhas comprovaram que Collet foi um 

jogador valioso para o time quando compunha a categoria de base, atingindo um 

considerável sucesso – tendo até mesmo vencido prêmio por sua performance - e trazendo 

retorno significativo para o clube. Além do talento e das habilidades técnicas, ficou 

demonstrado que o jogador tinha as características psíquicas que normalmente 

impulsionam a carreira de jogares, incluindo disciplina, o que ficou mais evidenciado com 

a trajetória acadêmica de Collet após ter desistido do esporte.  

Somando-se a estas constatações, alguns especialistas também deram seus depoimentos, de 

modo que a juíza sentiu segurança para traçar uma provável trajetória profissional para 

Collet. A magistrada se convenceu que, caso não tivesse sofrido a lesão, o jogador, muito 

provavelmente, jogaria grande parte de sua carreira em um upper end Championship 

club.
260

 Além disso, para a juíza, Collet teria uma chance de 60%
261

 de jogar em um dos 

grandes times da primeira divisão do futebol inglês por um terço de sua carreira. 

A verificação da remuneração que seria auferida pelo jogador nas prováveis etapas de sua 

carreira passou pelo exame de diversas publicações jornalísticas e outras fontes de 

informação sobre os salários, bônus e outras complementações de renda dos jogadores 

ingleses ao longo dos anos. 

Tanto a definição do nível dos times pelos quais o jogador poderia ter passado quanto a 

fixação de sua provável remuneração envolveram diversas etapas sofisticadas e foram 

lastreadas em muitas provas documentais, testemunhais e periciais. A terceira questão foi 

respondida com facilidade: em condições normais, provavelmente, Collet continuaria 

jogando até os 35 anos, idade média em que os jogadores de futebol se aposentam na 

Inglaterra.  
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 Upper end Championship clubs são times grandes, mas menos estáveis, que ficam oscilando entre a 

primeira e a segunda divisões do futebol inglês. 
261

 A partir da leitura do acórdão, não fica claro quais foram os elementos probatórios que permitiram à juíza 

alcançar este percentual. 
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Em resumo, após aplicar um sofisticado raciocínio, a juíza concluiu que o valor da chance 

perdida por Collet somaria a substancial monta de £ 4.662.985,00. Desse valor, foram 

descontados £ 128.482,00, que a juíza considerou que seriam os ganhos do autor como 

jornalista, a carreira seguida por ele após abandonar o futebol. A decisão de primeiro grau 

foi confirmada em sede recursal. 

Como visto, no momento em que a vítima sofreu o dano neste caso, já havia uma sólida 

base fática para que se mensurasse a seriedade da chance perdida. Se, por outro lado, 

Collet tivesse sofrido uma lesão anos antes, certamente a resolução do caso seria outra. Ou 

a indenização seria reduzida substancialmente ou, então, talvez sequer fosse possível 

classificar sua chance como séria e real em virtude do maior lapso temporal entre o dano e 

a vantagem pretendida.  

Aliás, neste tocante, vale mencionar que o jogador fez um segundo pedido: além da 

indenização pela chance de seguir carreira como jogador, Collet também pleiteou 

indenização pela perda da chance de se tornar técnico de futebol após se aposentar como 

jogador, mas esta última pretensão restou indeferida, por ter sido considerada 

demasiadamente especulativa. E agiu bem a juíza, pois, diante do grande intervalo de 

tempo entre a lesão e o momento em que, possivelmente Collet se tornaria treinador, seria 

impossível dizer, com um mínimo grau de certeza probabilística, que o resultado 

alegadamente pretendido pelo autor realmente teria uma chance real de se concretizar. Não 

passava, pois, de uma esperança excessivamente subjetiva. 

 

3.5. Chances estatísticas x chances pessoais 

Uma das grandes dificuldades de aplicação da teoria da perda de uma chance reside na 

determinação da chance indenizável e na sua consequente valoração. Há diversas situações 

em que fica realmente difícil encontrar, com um mínimo grau de certeza, a extensão do 

dano sofrido pela vítima analisando-se apenas os dados fornecidos pela situação concreta. 

Na falta de elementos específicos do caso analisado, o recurso à estatística tem se mostrado 

muito bem-vindo e, mais que isto, muitas vezes é essencial.
262

  

                                                 
262

 Várias passagens deste trabalho fazem referência aos termos “estatística” e “probabilidade”, que são 

conceitos matemáticos distintos. Vale, portanto, defini-los, ainda que de forma bastante simplificada. Pode-se 
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Nos casos de perda de uma chance na seara médica – mas não só -, na falta de melhores 

provas, é muito comum recorrer-se aos dados estatísticos para se fixar, com mais 

propriedade, tanto o percentual de chances iniciais que detinha a vítima antes da conduta 

ilícita, quanto o percentual de chances finais, depois de ocorrido o evento danoso.  

A análise comparativa e a interpretação de dados em múltiplos casos idênticos ou, ao 

menos, bastante similares, podem trazer indicadores percentuais muito fieis de que se pode 

fazer uso. Por exemplo, se 10.000 vítimas de determinada espécie de câncer foram 

submetidas ao tratamento adequado, no momento certo (estágio I da doença), e 6.500 

enfermos se curaram, é possível dizer, com um grau satisfatório de segurança, que a 

probabilidade de cura, caso o câncer seja detectado e combatido tempestivamente, é de 

65%. Ainda no exemplo, imagine-se que outro estudo tenha demonstrado que se o 

tratamento fosse iniciado no estágio II da doença, a probabilidade de cura cairia para 45%. 

Este dado estatístico poderá ser utilizado para o ajuizamento de demanda pela perda da 

chance de sobrevivência de um paciente que tenha se consultado com um médico no 

primeiro estágio de desenvolvimento da doença e, por negligência do profissional da 

saúde, não tenha sido diagnosticado a tempo de se submeter ao tratamento na oportunidade 

ideal, tendo iniciado sua luta contra a doença apenas no estágio II da doença e que, 

posteriormente, venha a falecer, vítima dessa enfermidade.  

                                                                                                                                                    
dizer, em linhas gerais, que a probabilidade é um número de 0 a 1 que mede a chance de ocorrência de 

determinado resultado. A estatística, por outro lado, pode ser entendida como a ciência da coleta, da 

organização e da interpretação de dados e informações, que tem o objetivo fulcral de verificar a frequência de 

ocorrência de determinado fenômeno. Uma diferenciação técnica é feita por Henk Tijms: “Statistics and 

probability theory are distinct disciplines. Probability theory is a branch of mathematics. In mathematics, we 

reason from the general to the specific. Given a number of axioms, we can derive general propositions that 

we can then apply to specific situations. This is called deductive reasoning. The deductive nature of 

probability theory is clearly demonstrated in Chapter 7. Statistics, on the other hand, works the other way 

around by reasoning from the specific to the general. Statistics is therefore a science based on inductive 

reasoning. In statistics we attempt to draw more generally valid conclusions based on data obtained from a 

specific situation. For example, statisticians attempt to discern the general effectiveness of new medicines 

based on their effectiveness in treating limited groups of test patients”. TIJMS, Henk. Understanding 

Probability. 3 ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2012, p. 204-205. Tradução do autor: Estatística 

e a teoria da probabilidade são disciplinas distintas. A teoria da probabilidade é um ramo da Matemática. Na 

Matemática, parte-se do campo do geral ao campo do específico. Dada uma série de axiomas, podemos 

derivar proposições gerais que, então, podemos aplicar a situações específicas. Este é o chamado raciocínio 

dedutivo. A natureza dedutiva da teoria da probabilidade está claramente demonstrada no Capítulo 7. 

Estatística, por outro lado, funciona de forma oposta, pois o raciocínio parte do específico para o geral. A 

estatística é, portanto, uma ciência baseada no raciocínio indutivo. Na estatística, tentamos alcançar 

conclusões válidas mais genericamente a partir dos dados obtidos de uma situação específica. Por exemplo, 

os estatísticos tentam traçar a efetividade abstrata de novos medicamentos baseado na sua eficácia no 

tratamento de grupos limitados de cobaias. 
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A princípio, estariam presentes os elementos suficientes, com base na estatística, para 

mensurar a seriedade e o valor das chances que foram arrancadas da vítima pela inércia do 

médico. A princípio, porque a análise de eventuais outros elementos fáticos talvez 

possibilitasse enquadrar a lesão sofrida pela vítima dentro de um dos universos trazidos 

pela informação estatística, de forma a confirmar a informação e transformar a chance 

estatística em chance individualizada, ou, de outro lado, afastar a aplicabilidade dos dados 

estatísticos no caso concreto. Nesse sentido, sempre que possível, o dado estatístico deve 

ser analisado de forma crítica, jamais adotado automaticamente, sob pena de não ficar 

traduzida a realidade do estado da vítima.  

A suficiência da estatística no âmbito da perda de uma chance já foi bastante debatida na 

esfera jurisprudencial. No julgamento do famoso caso Herskovits v. Group Health 

Cooperative of Puget Sound
263

 pela Suprema Corte de Washington, a maioria dos 

magistrados entendeu como indenizável a redução estatística da chance de sobrevivência 

de um paciente de 39% para 25%. Em seu voto dissidente, Justice Brachtenbach afirmou 

que dados estatísticos devem ser admissíveis como prova se forem relevantes, ou seja, se 

forem aptos a demonstrar que a ocorrência de determinado fato seria mais ou menos 

provável do que seria sem a prova.  

Para Brachtenbach, no caso concreto, a simples constatação de que, em termos estatísticos, 

a vítima teria perdido 14% de chances não seria suficiente para comprovar a relação de 

causalidade.
264

 Seria necessário, pelo menos, que houvesse alguma prova conectando as 

                                                 
263

 99 Wn.2d 609, 664 P.2d 474, 1983 Wash. 
264

 Para ilustrar sua argumentação, Brachtenbach utilizou-se do seguinte exemplo: “Assume there are two cab 

companies in a town; one has three blue cabs and the other has one yellow cab. A pedestrian is hit by a cab, 

but doesn't know what color it was. In a suit for personal injury, plaintiff wants to admit the statistical fact 

that there is a 75 percent chance that she was hit by a blue cab. This fact has relevancy; it is admissible. But 

is it sufficient to prove the blue cab company more probably than not committed the act? No. If this were not 

the case, the blue cab company could be held liable for every unidentified cab accident that occurred. […] 

Referring back to the cab example, testimony that a blue cab was seen in the vicinity of the accident before or 

after it occurred or evidence of a recently acquired, unaccounted for, dent in a blue cab could combine with 

the statistical evidence to lead a jury to believe it was more probable than not that this plaintiff was hit by a 

blue cab”. Tradução do autor: Suponha-se que existam duas empresas de taxi em uma cidade; uma tem três 

taxis azuis e a outra tem um taxi amarelo. Um pedestre é atropelado por um taxi, mas não sabe qual era a cor 

do carro. Em uma ação por danos pessoais, o autor utiliza o fato estatístico de que havia 75% de chance de 

que ele foi atropelado por um taxi azul. Este fato tem relevância; é admissível. Mas é suficiente para provar 

que, mais provavelmente do que não, a empresa de taxis azuis cometeu o ato? Não. Se esta não fosse a 

resposta, a empresa de taxis azuis poderia ser responsabilizada por todos os acidentes envolvendo taxis não 

identificados. [...] De volta ao exemplo dos taxis, depoimentos de que um taxi azul foi visto na vizinhança do 

acidente antes ou depois de sua ocorrência ou evidência de marcas recentes de abalroamento em um taxi azul 

poderiam ser combinadas com a prova estatística para direcionar o júri a acreditar que teria sido mais 

provável do que não que o autor da demanda foi atingido por um taxi azul.  

http://www.bloomberglaw.com/document/X57H0A?jcsearch=99%20Wn.2d%20609#jcite&ORIGINATION_CODE=00344
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estatísticas aos fatos do caso. Assim, para satisfazer a prova da relação de causalidade 

imediata, o acervo probatório do caso teria que revelar outros fatos sobre o paciente que 

permitissem evidenciar que ele pertencia ao grupo de 14% de pessoas cuja chance de 

sobrevivência poderia ser mais elevada em caso de diagnóstico feito a tempo. 

Seguindo este mesmo raciocínio, em voto dissidente, o juiz L. J. Croom-Johnson entendeu 

que “a mere statistical chance will not be enough. The chance must be lost to the 

individual patient”,
265

 em um caso de responsabilidade civil médica julgado pela Corte de 

Apelação inglesa.
266

 A corte manteve a decisão de primeira instância, que havia concedido 

indenização a um paciente que processava seu médico pela perda da chance de evitar uma 

necrose avascular, caso o tratamento tivesse sido iniciado cinco dias antes. A Câmara dos 

Lordes, confirmando o entendimento de L. J. Croom-Johnson, reverteu a decisão, embora 

tenha reconhecido que, em alguns casos – mas não o analisado na ocasião -, “causation 

may be so shrouded in mystery that the court can only measure statistical chances”.
267

  

O relevo dos dados estatísticos é inquestionável. Ignorar os números apresentados a partir 

do exame probabilístico seria renunciar a uma ferramenta importante. Por outro lado, 

embora as informações estatísticas providenciem comprovação de condições médicas 

experimentadas por pacientes em situações similares no passado, por vezes elas não 

refletem as chances concretas e exatas do paciente, considerado individualmente, perdidas 

com a conduta negligente praticada pelo médico na situação particularmente analisada.
268

 

Desse modo, sempre que se dispuser de outros elementos além dos conhecimentos 

estatísticos, o ideal será a busca pela transformação de dados abstratos em dados concretos. 

Para tanto, deve-se partir da informação estatística encontrada e a ela aplicar testes de 

verificação, para se chegar a uma situação real.  

Nesse exercício, é preciso considerar todas as particularidades circunstanciais do caso que 

forem conhecidas, as características pessoais da vítima e toda e qualquer nuance espacial 

ou temporal que possa individualizar a situação específica. Estes elementos servirão para: 

(i) confirmar, (ii) potencializar, (iii) enfraquecer, ou (iv) desmistificar os resultados 
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 Tradução do autor: uma chance meramente estatística não será suficiente. A chance deve ser perdida pelo 

paciente, individualmente. 
266

 Hotson v. East Berkshire Health Authority. [1987], 1, A11 E.R. 
267

 Hotson v. East Berkshire Health Authority. [1987] AC 750. Tradução do autor: a causalidade pode estar 

tão envolta em mistério que só resta à corte mensurar chances estatísticas.  
268

 MCKAY, Clare, pg. 41. 
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estatísticos apontados. Desse modo, em uma situação ideal, “se alcançará a pessoalização 

da chance estatística, apesar de subsistir, sempre, uma margem de dúvida ou incerteza 

inultrapassável. Decisivo é que a ‘verdade’ assim alcançada se considere bastante e a 

correlativa dúvida subsistente seja tolerável”.
 269

  

A disponibilidade tanto de dados estatísticos quanto de dados concretos do caso é muito 

desejável, pois viabiliza a confrontação de informações e aproxima a situação analisada da 

verdade fática. Este cenário não deve, contudo, ser transformado em requisito para que se 

considere provada a existência de uma chance séria e real, como exigem algumas cortes 

norte-americanas ao requererem, para estabelecer uma relação de causalidade entre a 

conduta antijurídica e o dano, que o autor da demanda apresente provas particularizadas, 

mais confiáveis do que mera evidência probabilística.
270

  

Em Wollen v. DePaul Health Center, ao debater sobre o recurso à estatística em um caso 

de negligência médica, a Suprema Corte de Missouri concluiu que a utilização exclusiva de 

dados estatísticos não permitiria afirmar se a vítima teria sobrevivido ou não, se 

prontamente atendida. A informação histórica de que, de um universo de pacientes 

expostos a uma situação similar à analisada, um grupo de pessoas sobreviveu e outro grupo 

faleceu não seria suficiente para situar um indivíduo específico em um dos grupos.
271

 

Parte da doutrina entende que os dados estatísticos devem constituir um elemento auxiliar 

na busca pela comprovação da existência de uma chance indenizável. Deste modo, ficaria a 

cargo do autor da demanda o complexo trabalho de comprovar a existência de uma chance 

pessoal, apta a confirmar ou potencializar a chance estatística. No caso de negligência 

                                                 
269

 PEDRO, Rute Teixeira, p. 392-393. Ver, também, BRUER, Robert S. Loss of a Chance as a Cause of 

Action in Medical Malpractice Cases. Missouri Law Review, v. 59:4, Fall 1994, p. 995-996, esclarecendo 

que existem duas possibilidades de avaliar a prova: a primeira envolve o uso exclusivo de estatísticas e a 

segunda envolve, além das estatísticas, elementos adicionais que permitam uma inferência lógica, no lugar de 

uma mera especulação.  
270

 Ver BRENNWALD, Stephen F., p. 785. 
271

 “[…] the statistic cannot tell whether the decedent would have survived if properly diagnosed. A statistic 

of this kind typically predicts that, out of a random sample of a large number of people in decedent's 

circumstances-if properly diagnosed and treated-Y percent will live and Z percent will die. A specific 

individual, however, could be in either group. A jury could speculate as to which group a decedent would 

fall, but the statistical evidence-without more-does not give a jury a basis to believe that the decedent belongs 

to either the group that lives, or the group that dies”. 828 S.W.2d 681 (1992). Tradução do autor: […] a 

estatística não pode dizer se a vítima teria sobrevivido se devidamente diagnosticada. Uma estatística deste 

tipo permite afirmar que, de um grupo grande de pessoas submetidas às mesmas circunstâncias que a vítima, 

se tempestivamente diagnosticadas e devidamente tratadas, Y por cento sobreviverá e Z por cento morrerá. 

Um indivíduo determinado, contudo, poderia pertencer a qualquer dos dois grupos. Um júri poderia especular 

em qual grupo a vítima teria se enquadrado, mas a evidência estatística – isolada – não dá ao júri uma base 

para acreditar que a vítima pertença ao grupo dos sobreviventes ou ao grupo dos falecidos. 
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médica, por exemplo, para auxiliar nesta tarefa, a vítima poderia contar com laudos 

periciais e pareceres técnicos detalhados e, ao mesmo tempo, conclusivos, aptos a 

autenticar a informação estatística.
272

 

Não parece justo, contudo, que, na hipótese de só contar com evidência estatística, o autor 

veja seu pleito julgado improcedente, especialmente quando se tratar de perda de uma 

chance na seara médica, em que, a depender do caso, fica praticamente impossível à vítima 

obter provas mais concretas.
273

  

Por outro lado, não faz sentido exigir provas validadoras para se verificar em qual dos 

universos probabilísticos trazidos pela evidência estatística um indivíduo está situado em 

demandas que discutem a perda de uma chance. Se há provas suficientes para evidenciar 

que o paciente submetido ao tratamento adequado estaria no grupo das pessoas 

sobreviventes, o ato negligente do médico terá causado a própria morte da vítima, não 

apenas a perda da oportunidade de sobreviver ou de evitá-la. 

O que é bastante aceitável admitir é que, confrontado com estatísticas apresentadas pelo 

autor, o réu possa contestar a fidelidade daquelas informações, sua utilidade e sua 

pertinência, além de apresentar novas provas estatísticas que julgue mais confiáveis e, aí 

sim, caso disponha de provas particularizadas do caso concreto, delas se valha para 

derrubar a tese da parte contrária, comprovando que a alegada chance, na verdade, nunca 

chegou a existir ou que não era suficientemente séria e real. Caberá ao juiz fazer a 

                                                 
272

 Esta é a opinião de Rute Teixeira Pedro. A autora ainda lembra que, no sistema francês, basta que o autor 

demonstre a existência da chance, enquanto no sistema anglo-saxônico, além de demonstrar sua existência, o 

autor deve também provar sua consistência. PEDRO, Rute Teixeira, p. 393-394.  
273

 Vale lembrar que, no sistema processual civil brasileiro, em situações bastante extremas, as partes do 

processo contam com a distribuição dinâmica do ônus da prova. Assim, nos termos do § 1º do artigo 373 do 

Código de Processo Civil de 2015: “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa 

relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à 

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se 

desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. Em artigo dedicado ao estudo do tema, José Carlos Baptista 

Puoli adverte que a distribuição dinâmica do ônus da prova é exceção que deve observar, de forma rigorosa e 

cumulativa, os seguintes requisitos para que seja aplicada: (i) deve ser requerida pela parte que, pela regra 

geral, estaria encarregada de produzir a prova; (ii) deve-se verificar se as alegações feitas por quem requereu 

a distribuição dinâmica são dotadas de verossimilhança; (iii) haja presença concreta de impossibilidade ou 

dificuldade excessiva de produzir a prova; e (iv) exista, efetivamente, maior facilidade de a parte adversa 

realizar a prova de interesse de quem requereu a dinamização do ônus probatório. O autor conclui que são 

raras, mas raras mesmo, as situações em que se apresentam as circunstâncias necessárias a que o ônus 

possa ser dinamizado. PUOLI, José Carlos Baptista. O ônus da prova e sua distribuição dinâmica no novo 

Código de Processo Civil. In O Novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. Vários autores. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 238/240, 249.  



 

 
114 

 

valoração das provas apresentadas pelas partes, verificando sua autenticidade, sua 

consistência e seu conteúdo.
274

 

É importante ficar claro que a prova estatística não deve ser considerada insuficiente, de 

plano, na falta de outras provas, mas tampouco deve ser tida como absoluta e incontestável 

diante da existência de novos elementos probatórios. Obviamente, a parte que detiver um 

acervo probatório composto de dados estatísticos e evidências fáticas que os comprovem 

terá mais chances de se sagrar vencedora que a outra, portanto a busca por provas 

concretas virá sempre em benefício de quem já dispõe de provas estatísticas.  

A divisão entre provas estatísticas, de um lado, e provas individualizadas, de outro, não 

deveria ter o relevo que parte da doutrina e da jurisprudência atribui. Mais importante do 

que isto é entender que a conduta lesiva do ofensor foi responsável pela destruição de dois 

bens: (i) as perspectivas da vítima de alcançar resultado favorável ou evitar resultado 

danoso; e (ii) a possibilidade de verificar se estas perspectivas se concretizariam ou não. O 

autor da demanda continuará obrigado a provar a conduta antijurídica do réu, bem como a 

relação de causalidade com o dano sofrido. Assim:  

The nature of the evidence should not matter except to aid the trier of fact 

in estimating the likelihood that the desired outcome would have been 

achieved but for the defendant's negligence. This likelihood 

determination should be an amalgam of all the evidence, both 

individualized and statistical.
275

 

O exame do acervo probatório pode levar o juiz a quatro conclusões diversas. Pode ser que 

as provas concretas: (i) confirmem a prova estatística, o que levará à fixação de chance em 

percentual idêntico ao apontado pelo estudo probabilístico; (ii) incrementem a prova 
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 BRENNWALD, Stephen F., p. 786. No mesmo sentido, Rute Teixeira Pedro assevera que: “Caberá ao 

doente a tarefa de demonstrar que detinha, em espécie, a genérica chance que a estatística patenteia, recaindo 

sobre o medico o encargo de apresentar elementos que apartem o caso concreto da informação estatística a 

que o doente se arrimou. Da actividade probatória desenvolvida, o julgador formará o seu juízo. Se se 

convencer da existência de uma chance pessoal deverá, relativamente ao desaparecimento da mesma, 

apreciar da verificação de cada um dos pressupostos da responsabilidade civil”. PEDRO, Rute Teixeira, p. 

411. 
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 KING JR., Joseph H., 1997-1998, p. 534. Tradução do autor: A natureza da prova não deveria importar, 

exceto para auxiliar o julgador na estimativa da probabilidade de que o resultado desejado teria sido 

alcançado não fosse a conduta negligente do réu. Esta determinação da probabilidade deveria ser um 

amálgama de todas as provas, tanto as individualizadas quanto as estatísticas. 

King aproveita para rebater a pertinência do exemplo dos táxis azuis e amarelos mencionados na nota 86 

desta dissertação. O autor esclarece que a falácia do exemplo reside no fato de que não há qualquer prova de 

que a compania de táxis azuis tenha de fato destruído as perspectivas da vítima de evitar o dano, tampouco 

restou provado que o dano se deu graças a um ato de negligência ou que a empresa foi responsável por causar 

a incerteza quanto à verdadeira fonte do dano. 
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 Ibidem, nota de rodapé 147. 
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estatística, o que poderá levar à fixação de chance em percentual mais elevado do que o 

apontado pelo estudo probabilístico; (iii) atenuem a prova estatística, o que poderá levar à 

fixação de chance em percentual mais reduzido do que o apontado pelo estudo 

probabilístico; ou (iv) contraprovem a prova estatística, o que levará à improcedência da 

demanda.  

Imagine-se que um paciente foi vítima de negligência médica no final do tratamento de 

uma doença e acabou por falecer. Um estudo feito por uma universidade de medicina 

apontou que, de um grupo de dez mil pessoas submetidas ao tratamento adequado para 

aquela doença, 7500 sobreviveram e 2500 faleceram, o que vale dizer que a vítima tinha 

chances estatísticas de sobrevivência equivalentes a 75%.
276

  

Digamos, contudo, que, no caso concreto, tenha ficado evidenciado que o paciente estava 

respondendo muito bem ao tratamento, de forma muito mais positiva do que a média de 

todas as pessoas que sobreviveram anteriormente. Nessa situação, a característica 

individual da vítima seria capaz de alavancar o percentual de chance de sobrevivência para 

mais de 75%. O contrário ocorreria se a vítima viesse respondendo negativamente ao 

tratamento. Se se descobrisse, contudo, no curso do tratamento, que o paciente era 

intolerante ao único medicamento disponível para efetivamente mantê-lo vivo, a chance 

estatística de sobrevivência acabaria desmistificada por uma prova fática.  

Finalmente, vale esclarecer que há cenários de aplicação da perda da chance em que se 

dispõe de dados percentuais, mas não no campo da estatística e sim no campo da 

probabilística pura. Trata-se, aqui, de situações em que a carga aleatória seja total, como 

sorteios, em que a chance eventualmente perdida realmente se traduz exclusivamente em 

um percentual, sendo irrelevantes quaisquer outras circunstâncias fáticas objetivas ou 

subjetivas. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se manifestar sobre a 

perda da chance em sorteios. Nesse caso, a identificação dos percentuais em jogo é 

suficiente para a verificação da chance e a quantificação do dano decorrente da conduta 

ilícita.
277
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 Aqui, para fins meramente didáticos, para chegar aos percentuais de 25% e 75%, adotou-se o denominado 

método da proporcionalidade. Diversos outros métodos de quantificação do dano serão apresentados no 

capítulo seguinte.  
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 Neste sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, que será brevemente 

analisado no tópico 4.2.1. desta dissertação: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração 
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Em 8 de novembro de 2005, o Superior Tribunal de Justiça julgou o caso mais famoso de 

responsabilidade civil pela perda de uma chance no Brasil. Citado em vários julgamentos 

posteriores, o caso do “Show do Milhão” tornou-se importante paradigma para o 

acolhimento da teoria da perda da chance. Para melhor compreensão da questão julgada 

pela Quarta Turma, mostra-se necessária a leitura do relatório feito pelo Ministro Fernando 

Gonçalves: 

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. 

[...] 

Cuida-se de ação de indenização proposta por ANA LÚCIA SERBETO 

DE FREITAS MATOS, perante a 1ª Vara Especializada de Defesa do 

Consumidor de Salvador - Bahia - contra BF UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, empresa do grupo econômico "Sílvio Santos", 

pleiteando o ressarcimento por danos materiais e morais, em decorrência 

de incidente havido quando de sua participação no programa "Show do 

Milhão", consistente em concurso de perguntas e respostas, cujo prêmio 

máximo de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) em barras de ouro, é 

oferecido àquele participante que responder corretamente a uma série de 

questões versando conhecimentos gerais. 

Expõe a petição inicial, em resumo, haver a autora participado da edição 

daquele programa, na data de 15 de junho de 2000, logrando êxito nas 

respostas às questões formuladas, salvo quanto à última indagação, 

conhecida como "pergunta do milhão", não respondida por preferir 

salvaguardar a premiação já acumulada de R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), posto que, caso apontado item diverso daquele reputado como 

correto, perderia o valor em referência. No entanto, pondera haver a 

empresa BF Utilidades Domésticas Ltda, em procedimento de má-fé, 

elaborado pergunta deliberadamente sem resposta, razão do pleito de 

pagamento, por danos materiais, do quantitativo equivalente ao valor 

correspondente ao prêmio máximo, não recebido, e danos morais pela 

frustração de sonho acalentado por longo tempo. 

O pedido foi acolhido quanto ao dano material, sob o fundamento de que 

a pergunta nos termos em que formulada não tem resposta. Foi, então, 

condenada a empresa ré ao pagamento do valor de R$ 500.000,00 

                                                                                                                                                    
no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 1.196.957-DF, julgado em 10 de abril de 2012. Relatora 

a Ministra Maria Isabel Gallotti. 



 

 
117 

 

(quinhentos mil reais) com acréscimo de juros legais, contados do ato 

lesivo e verba de patrocínio de 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. Houve apelação por parte da BF Utilidades Domésticas 

Ltda, que teve provimento negado pela Primeira Câmara Cível do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia[...].
278

 

 

Realmente, durante a instrução probatória, ficou comprovado que a resposta correta para a 

“pergunta do milhão” – A constituição reconhece direitos dos índios de quanto do 

território brasileiro? - não se encontrava entre as alternativas dadas pela produção do 

programa – (a) 22%; (b) 2%; (c) 4%; ou (d) 10%. Isso porque não há, na Constituição 

Federal, qualquer dispositivo que verse sobre o percentual de terras brasileiras destinadas 

aos índios.  

Conforme se observa do relatório, a autora requereu, a título de reparação pelos danos 

materiais sofridos, a monta de R$ 500.000,00, correspondente à totalidade da vantagem 

perdida – lembre-se que a vítima havia optado por não responder a pergunta milionária, 

com receio de perder os R$ 500.000,00 que já havia alcançado. Acolhida a pretensão, a 

sentença acabou concedendo o valor integral do prêmio, como se a autora tivesse acertado 

a questão.
279

  

Inconformada com a manutenção da sentença pelo Tribunal de Justiça da Bahia, a empresa 

ré interpôs recurso especial, pelo qual sustentou que o valor da indenização deveria ser 

reduzido para R$ 125.000,00, que melhor traduziria a perda da oportunidade, eis que se 

estaria diante de simples possibilidade de êxito. Como se tratava de questão com quatro 

alternativas de resposta, admitindo-se que uma delas fosse correta, a recorrida teria chances 

matemáticas de 25% de acertá-la. 

Após citar doutrina e jurisprudência sobre o tema, o Ministro Fernando Gonçalves admitiu 

estar diante de caso típico de responsabilidade civil pela perda de uma chance. Não havia 

dúvidas de que a má formulação da pergunta acabou ceifando a oportunidade da autora de 

alcançar o prêmio máximo do programa, ainda não conferido a nenhum participante até 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 788.459-BA, julgado em 8 de novembro de 

2005. Relator o Ministro Fernando Gonçalves. 
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 Embora a sentença tenha reconhecido tratar-se de hipótese indenizável pela perda de uma chance – 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 ocorrer passou...e não haverá retorno. -, o magistrado de primeiro 

grau equivocou-se no momento da fixação da indenização, haja vista ter acolhido o pedido formulado pela 

autora, para condenar a ré ao pagamento do valor integral da vantagem perdida. O Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia reiterou os termos da sentença. SAVI, Sérgio, p. 78. 
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então. Por outro lado, o Relator achou por bem acatar a tese exposta pela recorrente, para 

reduzir o montante da indenização, com base na avaliação estatística da seriedade da 

chance perdida: 

Na espécie dos autos, não há, dentro de um juízo de probabilidade, como 

se afirmar categoricamente - ainda que a recorrida tenha, até o momento 

em que surpreendida com uma pergunta no dizer do acórdão sem 

resposta, obtido desempenho brilhante no decorrer do concurso - que, 

caso fosse o questionamento final do programa formulado dentro de 

parâmetros regulares, considerando o curso normal dos eventos, seria 

razoável esperar que ela lograsse responder corretamente à "pergunta do 

milhão". 

 

Isto porque há uma série de outros fatores em jogo, dentre os quais 

merecem destaque a dificuldade progressiva do programa (refletida no 

fato notório que houve diversos participantes os quais erraram a 

derradeira pergunta ou deixaram de respondê-la) e a enorme carga 

emocional que inevitavelmente pesa ante as circunstâncias da indagação 

final. 

[...] 

Destarte, não há como concluir, mesmo na esfera da probabilidade, que o 

normal andamento dos fatos conduziria ao acerto da questão. Falta, 

assim, pressuposto essencial à condenação da recorrente no pagamento da 

integralidade do valor que ganharia a recorrida caso obtivesse êxito na 

pergunta final, qual seja, a certeza - ou a probabilidade objetiva - do 

acréscimo patrimonial apto a qualificar o lucro cessante.  

[...] 

A quantia sugerida pela recorrente (R$ 125.000,00 cento e vinte e cinco 

mil reais) - equivalente a um quarto do valor em comento, por ser uma 

“probabilidade matemática" de acerto de uma questão de múltipla escolha 

com quatro itens - reflete as reais possibilidades de êxito da recorrida. 

A decisão foi muito aplaudida pela doutrina, que lhe atribuiu os méritos pela confirmação 

da aceitação do instituto da perda da chance no país. Há, contudo, divergência no 

entendimento dos estudiosos brasileiros quanto à seriedade da chance e à quantificação dos 

danos no caso concreto.
280

  

Ressalvada a inegável importância do caso do Show do Milhão como leading case 

brasileiro a admitir reparação pelas chances perdidas, é preciso registrar que a 

quantificação do dano poderia ter sido objeto de mais cautelosa análise pelo Poder 

Judiciário do que o simples recurso à probabilidade pura.  
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 Sérgio Savi concorda com a doutrina italiana majoritária quanto à seriedade das chances perdidas. Para 

ele, “a chance, para ser considerada séria, real e, portanto, passível de indenização a título de danos materiais 

precisa ser superior a 50%”. O autor considerou, portanto, que as chances de 25% não seriam sérias o 

suficiente para receber indenização. Ibidem, p. 80. Para Rafael Peteffi da Silva, “como a vítima havia 

mostrado, durante o próprio programa, impressionante conhecimento enciclopédico, acreditamos que, mesmo 

levando em conta o elevado grau de complexidade da ‘pergunta do milhão’, a indenização poderia ter ficado 

um pouco acima dos 25% concedidos pelo julgamento final”. PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 203.  
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Quanto à seriedade da chance, a posição sustentada nesta dissertação é a de que não se 

deve se agarrar a percentuais prefixados. Partindo-se da narrativa do caso e da 

probabilidade de 25%, não há grande dificuldade em aceitar que a chance de acertar a 

última pergunta de uma série de outras perguntas já respondidas corretamente era séria e 

real. Entretanto, como já exposto ao longo do tópico 3.5., sempre que possível, tanto no 

campo da seriedade da chance quanto no da quantificação do dano não se deve levar em 

conta, exclusivamente, chances probabilísticas. A situação pessoal da vítima e outros 

elementos do caso concreto devem ser cautelosamente analisados. 

Primordialmente, a chance de a autora ter respondido à questão de forma acertada, caso 

houvesse, de fato, uma alternativa correta, dependia dos conhecimentos da participante, de 

um lado, e da dificuldade da questão, de outro. Mas não só. É possível considerar outros 

elementos, como, por exemplo, fazer uma análise qualitativa das alternativas apresentadas. 

A alternativa (a) dizia que a constituição reconheceria direitos aos índios de 22% do 

território brasileiro. Não seria exagerado pensar que uma pessoa com os notáveis 

conhecimentos gerais demonstrados pela participante ao longo do programa – acertando 

todas as respostas anteriores – não consideraria plausível que mais de um quinto do 

território deveria ser destinado a indígenas. Eis um fator que, possivelmente, majoraria a 

chance de sucesso da autora.
281

  

Havia, em contrapartida, fatores que poderiam diminuir a chance de acerto da demandante, 

tais como o nervosismo e a pressão aos quais os participantes de programas televisivos 

acabam submetidos, bem capazes de diminuir ou até anular a vantagem trazida por sua 

sabedoria quando ela estava prestes a responder à “pergunta do milhão”. Não é à toa e nem 

se deve esquecer que nenhuma pessoa que havia participado do programa antes da vítima 

chegou a faturar o prêmio máximo
282

, embora em 2003 um participante tenha se sagrado 

                                                 
281

 Esta hipótese é levantada em: KADANE, Joseph; STERN, Rafael. Compensating for the Loss of a 

Chance. Pittsburgh, 2014, pg. 25. Disponível em https://arxiv.org/abs/1412.1501.  
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 Interessante relatar, brevemente, o caso do professor de português aposentado, que chegou à etapa final do 

programa em dezembro de 2001 e acabou errando a “pergunta do milhão”. A questão foi extremamente fácil 

e exigia apenas um pouco de calma para ser devidamente respondida: Quantas letras compõem o lema da 

bandeira nacional? A expressão “ordem e progresso” contém 15 letras, mas o participante escolheu a 

alternativa (d) 16. Em entrevista, o professor - que falava quatro línguas com fluência, lia cerca de cinco 

livros por mês e era tido como sabichão por colegas de profissão - contou que a facilidade da pergunta o 

deixou desnorteado, surpreso, e o fez confundir o lema da bandeira com “ordem ou progresso”. A matéria 

jornalística foi publicada pelo Jornal Folha de São Paulo, em 28 de fevereiro de 2002, no website 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u21686.shtml.  

https://arxiv.org/abs/1412.1501
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vitorioso, obtendo a cifra milionária e demonstrando que o resultado almejado por todos os 

participantes era, de fato, possível de ser alcançado.  

Aliás, o único vencedor do programa afirmou em entrevista que se preparou durante quatro 

anos antes de competir, por meio do estudo de enciclopédias.
283

 Este é mais um dado que 

poderia ter servido como parâmetro para auxiliar na adequada mensuração da seriedade da 

chance perdida. Se tivesse ficado provado nos autos que a autora havia se preparado e 

estudado de forma efetiva, tal como o vencedor de uma das edições de 2003, este fato 

serviria para ajudar a majorar a probabilidade de atingimento da vantagem final almejada. 

 

3.6. Probabilidades de primeira e segunda ordens
284

 

Uma demanda envolvendo a perda de uma chance requer que o órgão julgador complete 

duas avaliações probabilísticas. Essencialmente, o autor deve provar, em um balanço de 

probabilidade, que ele tinha a chance de alcançar uma vantagem ou evitar um prejuízo. A 

incerteza a ser examinada pelo juiz tem duas dimensões, ambas passíveis de se mensurar 

em uma escala de probabilidade. A chance em si é o que a doutrina convencionou chamar 

de first order probability (probabilidade de primeira ordem) e o grau de convencimento do 

julgador na existência da chance é conhecido como second order probability 

(probabilidade de segunda ordem):
285  

A aferição da existência de uma chance importa, por vezes, como vimos, 

uma dupla componente de incerteza: aquela que, por definição, está ínsita 

na própria chance e outra que concerne à própria existência dessa mesma 

chance. Esta segunda componente impregna a chance (e não apenas o 
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 A entrevista foi publicada em 15 de fevereiro de 2002, no website 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/unico-ganhador-do-show-do-milhao-rejeita-reencontro-com-

silvio-santos-14151.  
284

 Os tópicos 3.6., 3.7., 4.1 e 4.2. desta dissertação, que envolvem noções de estatística e probabilística, 

foram submetidos à análise do professor adjunto do departamento de estatística da Universidade Federal de 

São Carlos, Rafael Bassi Stern, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em 

Estatística pela Universidade de São Paulo, Mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo e Doutor 

em Statistics, pela Carnegie Mellon University. Especificamente sobre o objeto deste trabalho, Rafael é 

coautor do já mencionado artigo Compensating for the Loss of a Chance. O Professor afirmou que os 

conceitos estatísticos e probabilísticos aqui trazidos foram abordados com precisão técnica e que a exposição 

dos trabalhos citados nestes tópicos foi feita de forma fiel, embora não concorde com determinados conceitos 

traçados e conclusões alcançadas por alguns autores referenciados. 
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 HAMER, David. ‘Chance Would be a Fine Thing’: Proof of Causation and Quantum in an Unpredictable 

World. Melbourne University Law Review, v. 23, 1999, p. 595. 
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resultado por ela propiciado) de uma natureza meramente hipotética e 

retira-lhe o caráter real e firme que ela deve apresentar.
 286

 

Para exemplificar os conceitos de probabilidades de primeira e segunda ordens, o autor 

australiano David Hamer utilizou-se do caso Sellars v. Adelaide Petroleum N.L. and 

Others, julgado pela High Court of Australia, em 1994.
287

 A empresa autora pretendia 

obter injeção de capital de giro e, para tanto, entrou em negociações paralelas com a 

empresa ré e com uma terceira empresa, com o intuito de vender uma parcela de 

participação acionária. A autora estava muito próxima de fechar um acordo com a terceira 

empresa, quando recebeu o que, aparentemente, seria uma oferta mais interessante da ré. 

Diante da nova oferta, a autora cessou as negociações com a terceira empresa e celebrou 

contrato com a ré.  

Pouco tempo após a assinatura do contrato, a ré alegou que seu representante havia 

extrapolado seus poderes de representação ao longo da negociação e, portanto, a empresa 

se negou a cumprir os termos contratados. A autora encarou a atitude da ré como hipótese 

de encerramento do contrato, voltou a negociar com a terceira empresa e, finalmente, com 

ela celebrou contrato, mas em termos menos vantajosos do que aqueles da primeira 

negociação que havia conduzido com a referida terceira empresa antes de ter fechado 

negócio com a ré.  

Na demanda proposta, a autora pretendia ser ressarcida pelos danos causados pela ré, 

inclusive a perda da oportunidade comercial de concluir o primeiro contrato com a terceira 

empresa, o que poderia ter proporcionado à autora uma vantagem patrimonial de 

AU$ 1.000.000,00. A High Court confirmou a decisão que havia concedido reparação pela 

perda da oportunidade de receber os benefícios da primeira contratação que não foi 

concluída graças à conduta da ré, quantificados os danos em 40% do valor total do 

contrato. 

David Hamer propõe que se imagine que a Corte Superior australiana tivesse considerado 

uma probabilidade de segunda ordem de 70% de que a autora teria uma chance de primeira 

ordem de 40% de celebrar o primeiro contrato com a terceira empresa.
288
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A probabilidade de primeira ordem, estimada em 40% traduz a “individualidade e a 

consistência da chance em si mesma”,
289

 enquanto a probabilidade de segunda ordem, 

fixada em 70%, importa no grau de convicção do juiz quanto à existência da chance 

propriamente dita. Sob uma outra ótica, pode-se encarar a situação da seguinte forma: a 

chance teria uma probabilidade de 70% de existir e uma probabilidade de 40% de vir à 

fruição.  

Admitir a conjunção de probabilidades de primeira e segunda ordem seria renunciar a um 

dos filtros da responsabilidade civil, que deve se fazer presente na perda da chance, qual 

seja a certeza do dano. Uma probabilidade de segunda ordem que não preenche o padrão 

de prova do nexo de causalidade apenas evidencia que não se tem certeza quanto à 

existência da chance, que ela não foi suficientemente provada pelo autor da demanda. 

Haveria um escalonamento de incertezas que parece extrapolar os limites impostos pela 

responsabilidade civil, premiando-se danos hipotéticos, de verificação duvidosa.
290

 

Lembre-se que, dentre as diversas teorias da causalidade existentes, a doutrina e a 

jurisprudência brasileiras são bastante divididas quanto a qual teoria teria sido 

efetivamente adotada pelo sistema jurídico brasileiro, conforme expresso no artigo 403 do 

Código Civil
291

, se a teoria da causalidade adequada ou a teoria do dano direto e 

imediato.
292
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De forma sintética, a teoria da causalidade adequada leva em consideração a probabilidade 

de ocorrência de determinado resultado para examinar a adequação da causa, à luz da 

experiência comum. Assim, por meio de um juízo retrospectivo de probabilidade, verifica-

se se a ação é idônea a produzir referido resultado. Em uma situação em que se apresentam 

diversas concausas, terá sido a adequada para produzir o resultado aquela causa que mais 

provavelmente teria gerado o dano, de modo que tal causa não seja mera condição do 

evento, mas que fique evidenciado que a ação ou a omissão do ofensor era, per se, apto a 

provocar normalmente o resultado danoso.
293

 

Igualmente de maneira simplificada, a teoria do dano direto e imediato “considera como 

causa jurídica apenas o evento que se vincula diretamente ao dano, sem a interferência de 

outra condição sucessiva”.
294

 Neste tocante, das diversas escolas que se prestam a explicar 

referida teoria, merece destaque a que adota o conceito de necessariedade causal, para a 

qual as expressões dano direto e dano imediato devem ser interpretadas de maneira 

substancial, a revelar uma relação de necessariedade, não de mera proximidade, entre 

causa e efeito, de modo que “haverá, assim, dever de reparar, quando o evento danoso for 

efeito necessário de determinada causa”,
295

 o que torna a causa um “fato natural”.
296

 

Feita a breve conceituação das duas teorias sobre o nexo causal predominantes no direito 

pátrio, voltando à análise da possibilidade de conjunção de probabilidades de primeira e 

segunda ordem, verifica-se que a perda de uma chance sobre a qual não recai sequer o grau 

de certeza necessário acerca de sua existência não preenche os requisitos necessários dados 

nem pela teoria da causalidade adequada, nem pela teoria do dano direto e imediato.  

Isso porque a perda de uma chance de existência incerta não pode ser vista como um 

evento danoso vinculado diretamente ao dano experimentado pelo lesado, eis que ausente a 

essencial relação de adequação ou necessariedade entre causa e efeito.  
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A análise jurisprudencial é capaz de evidenciar situações em que os julgadores não se 

atentaram para a correta separação entre probabilidades de primeiro e segundo grau e 

acabaram concedendo indenizações para danos meramente eventuais, como aconteceu no 

já mencionado caso Hotson v. East Berkshire Health Authority, julgado pela House of 

Lords inglesa.  

Um garoto de 13 anos sofreu uma queda enquanto tentava subir em uma árvore e, como 

consequência, obteve fraturas graves em suas costelas. Poucas horas depois, o ferido foi 

levado a um hospital, para ser examinado e, se necessário, tratado. A equipe médica não 

identificou a lesão sofrida e determinou que a criança fosse para casa. Cinco dias depois de 

ser liberada, ainda sofrendo de intensas dores, a vítima retornou ao hospital e, naquela 

ocasião, um exame de raio-X da costela apontou o diagnóstico correto. O garoto foi, então, 

transferido para outro hospital e submetido a uma cirurgia, durante a qual sofreu uma 

necrose avascular da epífise.  

No curso do processo, o réu admitiu que sua negligência no atendimento havia causado 

sofrimento que poderia ter sido evitado, mas argumentou que o nexo de causalidade entre a 

ação antijurídica e o surgimento da lesão definitiva não havia restado evidenciado em um 

balanço de probabilidades, ou seja, tudo indicava que, ainda que o paciente tivesse 

recebido o tratamento adequado, no momento certo, a necrose não teria sido evitada.  

O juiz de primeira instância entendeu que o atraso no diagnóstico teria resultado na perda 

da chance de 25% de evitar o desenvolvimento da necrose avascular e concedeu 

indenização neste sentido ao autor, correspondente a um quarto da indenização que seria 

devida caso restasse comprovado que a conduta do réu teria, com absoluta certeza, evitado 

a recuperação plena. A decisão foi confirmada pela Corte de Apelação. Em sede de 

recurso, a House of Lords reverteu a decisão. Os fundamentos principais podem ser 

extraídos do seguinte trecho do voto de Lord Mackay of Clashfern:  

The judge had evidence from the authority's expert which amounted to an 

assertion that the probability was 100 per cent. that the fall had not left 

intact sufficient vessels to keep the epiphysis alive while he had evidence 

from Mr. Bucknill, for the plaintiff, which although not entirely 

consistently suggested that the probability was perhaps between 40 and 

60 per cent., say 50 per cent., that sufficient vessels were left intact to 

keep the epiphysis alive.  

The concluding sentence in the judge's fourth finding in fact makes it 

plain, in my opinion, that he took the view, weighing that testimony along 

with all the other matters before him, that it was more probable than not 
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that insufficient vessels had been left intact by the fall to maintain an 

adequate blood supply to the epiphysis and he expressed this balance by 

saying that it was 75 per cent. to 25 per cent., a result reached perhaps 

as Mr. Williams suggested by going for a figure midway between the 

competing estimates given by the parties' experts in evidence.  

Although various statistics were given in evidence, I do not read any of 

them as dealing with the particular probability which the judge assessed 

at 75 per cent. to 25 per cent. In the circumstances of this case the 

probable effect of delay in treatment was determined by the state of facts 

existing when the plaintiff was first presented to the hospital.  

It is not, in my opinion, correct to say that on arrival at the hospital he 

had a 25 per cent. chance of recovery. If insufficient blood vessels were 

left intact by the fall he had no prospect of avoiding complete avascular 

necrosis whereas if sufficient blood vessels were left intact on the judge's 

findings no further damage to the blood supply would have resulted if he 

had been given immediate treatment, and he would not have suffered the 

avascular necrosis. 

As I have said, the fundamental question of fact to be answered in this 

case related to a point in time before the negligent failure to treat began.
 

297
 

Em resumo, para Lord Mackay, a questão cingia-se em verificar se a queda da árvore havia 

sido responsável pela ruptura de uma quantidade de vasos sanguíneos tamanha que o fluxo 

de sangue passaria a ser insuficiente para manter a epífise operante independentemente de 

qualquer ação médica posterior; ou não, se mesmo depois da queda e com a ruptura de 

certa quantidade de vasos, o fluxo continuaria suficiente para que se pudesse evitar a 

ocorrência de necrose, se o tratamento tivesse sido efetivado no tempo adequado. 
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As provas periciais conflitantes não permitiram que se chegasse a uma resposta 

suficientemente conclusiva quanto à existência de uma chance de recuperação em caso de 

tratamento imediato.  

Para David Hamer, ao fixar uma probabilidade de 25%, o juiz encontrou um valor 

matemático para expressar seu grau de crença na existência da chance. A porcentagem 

alcançada não traduzia, assim, uma situação em que, efetivamente, se submetido aos 

cuidados médicos a tempo, o enfermo teria 25% de chance de evitar o resultado final 

danoso. Conclui o autor australiano que o juiz e a Corte de Apelação confundiram seu grau 

de convencimento quanto à existência da chance com a chance em si, o que resultou em 

uma indenização concedida exclusivamente com base em uma probabilidade de segunda 

ordem, dotada de toda a incerteza que lhe é intrínseca.
298

 

A verdade é que, pela leitura das decisões do caso, não é possível extrair o que levou o juiz 

de primeiro grau a fixar o percentual de 25%. A falta de clareza na fundamentação da 

decisão de primeiro grau levou Joseph King Jr. a interpretá-la de forma diversa de Hamer. 

Embora reconheça que a exposição de motivos do magistrado não foi clara o suficiente, 

King enxerga dois raciocínios possíveis: o juiz pode ter considerado que: (i) a 

probabilidade de que a criança teria vasos sanguíneos intactos suficientes para evitar a 

necrose seria de 25%; ou (ii) estatisticamente, 25% das crianças que sofreram lesão similar 

no passado mantiveram vasos sanguíneos suficientes.
299

 

Se a interpretação de King estiver correta, a reforma da decisão pela House of Lords 

mostra-se indevida. Nesse cenário, a ação negligente do médico teria sido responsável pelo 

aniquilamento das chances de 25% que o garoto possuía de evitar a necrose. 

 Se, contudo, a interpretação de Hamer for a mais fiel aos acontecimentos do caso, então a 

falta de certeza quanto à existência da chance realmente impossibilitaria a concessão de 

indenização, de modo que o percentual aleatoriamente alcançado pelo juiz representaria 

apenas o seu grau de convicção de que a chance existia.  

Desse modo, nessa hipótese sustentada por Hamer, não haveria elementos suficientes para 

afirmar que a ação negligente do médico teria ceifado as chances de cura da vítima, ainda 

mais se for levada em conta a conclusão de um dos laudos periciais, de que no momento do 
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erro de diagnóstico já não havia mais vasos sanguíneos suficientes para evitar a necrose, de 

forma que a negligência médica teria sido irrelevante para o desfecho desfavorável à 

vítima. Nessa hipótese, poder-se-ia aventar, quando muito, a perda da chance de obtenção 

do diagnóstico médico correto no tempo certo – e o autor teria de provar o nascimento de 

um dano indenizável a partir desta conduta antijurídica -, mas não a perda da chance de 

cura, que possivelmente sequer existiu. 

No caso australiano Tran v. Lam, a autora alegava que havia sido vítima de um erro de 

diagnóstico e a questão fundamental seria verificar se o diagnóstico realizado no primeiro 

momento em que a paciente procurou o hospital e o tratamento imediato seriam capazes de 

lhe trazer alguma melhora em seu estado de saúde, ou não, se a demora no tratamento teria 

sido irrelevante, o que dependia do momento em que a metástase do câncer havia se dado. 

Os elementos probatórios eram suficientes para se chegar à conclusão de que, muito 

provavelmente, o tratamento adequado não teria surtido melhores efeitos do que o 

tratamento tardio, ou seja, tudo indicava para a inexistência da chance de recuperação. 

Ainda assim, a corte responsabilizou o médico pela perda de uma chance que, mais uma 

vez, provavelmente sequer existiu.
300

  

Os julgadores devem ter muita cautela e praticar o necessário exercício consistente em 

distinguir a chance, como entidade autônoma, da sua própria existência, por mais tênue que 

a linha divisória possa ser, ainda naqueles casos mais extremos, em que “it is difficult to 

discern the difference between a high probability of the existence of a slight chance, and a 

slight probability of the existence of a considerable chance”.
301

 A incerteza quanto à 

ocorrência do resultado final não é um problema, conforme ficou claro na parte inicial 

deste trabalho, mas a incerteza quanto à existência da chance não pode ser admitida, 

porque importaria, muitas vezes, em indenizações injustas e descabidas, que significariam 

verdadeiro enriquecimento sem causa do autor. 

Na contramão do que foi dito até agora, no primeiro artigo que escreveu sobre a perda de 

uma chance, na década de 80, ao dissertar sobre o princípio da conjunção de premissas 
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fatuais constituintes do dano, Joseph King Jr. apresenta dois exemplos em que admite a 

convivência de probabilidades de primeira e segunda ordens.
302

  

Na primeira situação, considera-se que o autor de uma demanda tenha alegado que uma 

pessoa teria falecido por ter tido contato com cabos elétricos não isolados, de propriedade 

do réu. Supondo-se que havia uma probabilidade de 60% de que a vítima fora eletrocutada 

por um cabo elétrico e uma segunda probabilidade de 60% de que, se realmente a morte 

tivera sido causada por contato com fios elétricos, então teria sido causada pelos fios 

elétricos do réu. King então conclui que, pela aplicação do princípio da conjunção, a 

chance de o réu ter causado a morte é resultado da multiplicação das duas probabilidades 

retro mencionadas (60% x 60% = 36%).  

O exemplo seguinte envolve uma pessoa com câncer que acaba morta em um acidente, em 

função de lesões corporais que nada tinham a ver com a doença preexistente. Se houvesse 

uma probabilidade de 60% de que o câncer teria sido diagnosticado em um momento em 

que o índice de cura fosse equivalente a 70%, a perda da chance de cura da vítima deveria 

ser avaliada em 42% do valor de sua vida (60% x 70% = 42%) – valor este supondo-se que 

a pessoa teria se curado. 

A concessão de indenização pela perda de uma chance em qualquer das duas hipóteses 

seria desarrazoada. Não se tem sequer certeza de que a pessoa teria sido eletrocutada por 

um fio elétrico ou de que o enfermo teria procurado ser diagnosticado ou, ainda assim, que 

teria se submetido a tratamento. Como nos casos jurisprudenciais examinados, as chances 

supostamente perdidas não passam de potencialidades que, por motivos particulares, não 

puderam ser confirmadas de forma concreta. Enquanto não restasse provado que a morte 

teria se dado por eletrocussão e que a doença já teria sido diagnosticada e o tratamento 

iniciado – ou que, ao menos, estava em vias de ser iniciado – no momento do acidente, a 

existência das pretensas chances de sobrevivência e cura não transpassaria a barreira da 

aleatoriedade. 
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3.7. O princípio da conjunção no estabelecimento do nexo causal 

Parte da doutrina norte-americana defende a aplicação do denominado conjunction 

principle (princípio da conjunção) em casos de perda de uma chance. Trata-se de uma 

regra matemática que preceitua que a probabilidade da ocorrência de um evento, que 

depende de um número independente de premissas fatuais que o constituam, será igual ao 

produto matemático da probabilidade de ocorrência de cada premissa.
303

 

Em outras palavras, quando um evento final depender de dois eventos interdependentes, a 

probabilidade de que ambos os eventos ocorrerão será igual à probabilidade de que o 

primeiro evento ocorrerá, multiplicada pela probabilidade condicional de que o segundo 

evento também ocorrerá, sabendo-se que o primeiro evento já ocorreu ou está em vias de 

ocorrer. Assim, ao se lançar um dado, a probabilidade de alcançar o número 6 será de, 

aproximadamente, 16,6% (equivalente a 1/6, que é o número de lados de um dado). Ao 

lançar dois dados, simultaneamente, a probabilidade de alcançar o número 6 em ambos 

será de, aproximadamente, 2,7% (resultado da multiplicação de 1/6 por 1/6, que é igual a 

1/36).
304

 

Joseph King Jr. é um dos principais patronos da adoção do princípio da conjunção para se 

alcançar um resultado final que depende da ocorrência de dois ou mais eventos 

intermediários, seja no campo do estabelecimento da relação de causalidade, seja no campo 

da quantificação dos danos decorrentes da chance perdida.
305

 

David Fischer cita um complexo exemplo envolvendo seis eventos interdependentes para 

explicar o funcionamento e os desdobramentos do princípio da conjunção. Na hipótese, um 

fabricante de um rebocador oceânico, em omissão negligente, havia deixado de equipá-lo 

com rádio comunicador, impedindo que o operador do navio recebesse boletins climáticos.  

O rebocador enfrentou uma violenta tempestade enquanto rebocava barcaças, que 

acabaram naufragando. Os donos das barcaças processaram o fabricante, alegando que a 
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falha em fornecer o rádio (negligência) teria causado a perda das barcaças (dano). Para que 

o juiz acreditasse que a negligência teria causado o dano, ele teria que aceitar como 

verdadeiras as seguintes premissas: (i) o serviço climático enviou alerta de tempestade; (ii) 

o operador do rebocador teria usado o rádio; (iii) o rádio teria recebido o alerta de 

tempestade; (iv) o operador do rebocador teria atendido ao alerta e teria mudado de rota; 

(v) a mudança de rota teria se dado com antecedência suficiente para escapar da 

tempestade; e (vi) a tempestade afundou as barcaças.
306

  

Caso as seis premissas restassem comprovadas, o fabricante deveria responder pela 

integralidade dos danos causados aos donos das barcaças. Caso uma das seis premissas não 

restasse comprovada, mas as outras cinco sim, o fabricante deveria responder pela perda da 

chance de evitar o prejuízo, que corresponderia à probabilidade de ocorrência da premissa 

não confirmada. Por fim, caso duas ou mais premissas não fossem comprovadas, adotando-

se o conjunction principle, a chance de evitar o prejuízo seria equivalente à multiplicação 

das probabilidades de ocorrência de todas as premissas incertas.  

Após montar um cenário em que o fabricante acabaria responsável pela perda de uma 

chance de 0,4%,
307

 Fischer alerta para o extraordinário afastamento das regras tradicionais 

de responsabilidade civil que pode se dar em situações mais extremas envolvendo a 

aplicação da perda de uma chance. O recurso à probabilística como meio de prova tem o 

potencial de alterar o sistema legal de forma dramática, o que certamente traria 

descontentamento da maioria das pessoas. Assim, o autor recomenda que as cortes 

encontrem princípios limitadores que restrinjam a aplicação do instituto da perda de uma 

chance de forma objetiva.
308

  

Em sentido oposto ao pensamento de King, Matthew Wurdeman abomina a aplicação do 

princípio da conjunção, seja para estabelecimento de responsabilidade, seja para fixação de 

danos, pois “the conjunction principle is a type of loss of chance twice imposed”.
309

 O 

autor considera a técnica uma complicação desnecessária que não deve ser utilizada. Ao 
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 FISCHER, David A., p. 614. 
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 Supondo-se que tenha ficado evidenciado que cada uma das seis premissas tinha 40% de chances de se 

concretizar, tem-se que 0,4 x 0,4 x 0,4 x 0,4 x 0,4 x 0,4 = 0,004096. 
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 Ibidem, p. 616. 
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 WURDEMAN, Matthew. Loss-of-Chance Doctrine in Washington: from Herskovits to Mohr and the 

Need for Clarification. Washington Law Review, v. 89, 2014, p. 643. Tradução do autor: o princípio da 

conjunção é uma espécie de imposição dupla da perda de uma chance. 
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invés disso, em caso de dúvida quanto à confiabilidade da evidência, deve recair sobre o 

juiz a tarefa de admitir a prova ou não. 

A utilização do conjunction principle para estabelecer a relação de causalidade entre a 

conduta antijurídica e a perda da chance pode acabar premiando danos muito hipotéticos. 

Um exemplo é capaz de ajudar a visualizar a questão que ora se enfrenta. 

Imagine-se que um cavalo de corrida foi submetido a um tratamento à base de suplementos 

nutricionais para alcançar boa performance em uma competição, mas que, na véspera do 

evento, estava indisposto e foi impossibilitado de correr. Um laudo veterinário 

encomendado por seu dono apontou que os suplementos alimentares estavam vencidos e 

que, graças a isso, a probabilidade de sua ingestão ter sido responsável pelo mal estar do 

animal seria de 40%. Pela análise do desempenho do cavalo e de seus concorrentes nas 

últimas corridas, podia-se concluir que ele teria uma chance estatística de vencer 

equivalente a 35%. Pelo princípio da conjunção, a chance de a ingestão dos suplementos 

ter privado o cavalo de vencer a corrida seria de 14% (40% x 35%), ou seja, adotando-se 

esta regra, seria possível responsabilizar o nutricionista animal pela perda da chance de 

14%.  

Há, aqui, duas incertezas conjugadas: não se sabe se o tratamento causou a indisposição do 

cavalo e tampouco se pode afirmar que o quadrúpede teria se sagrado vencedor da 

competição, caso dela tivesse participado.  

Em um segundo cenário, se tivesse ficado evidenciado com um suficiente grau de certeza 

de que a suplementação foi a causa de o cavalo não ter participado da corrida, a existência 

da chance de 35% de ele vencer a corrida, ceifada pela ação negligente do nutricionista, 

restaria provada. Aqui, estar-se-ia diante de uma hipótese clássica de perda de uma chance. 

Em um terceiro cenário, caso a probabilidade de o cavalo ter se sagrado vencedor se 

tivesse participado da competição fosse extremamente elevada, a ponto de que fosse 

possível afirmar que o grande prêmio só não seria conquistado em razão da ocorrência de 

uma extraordinária fatalidade, estar-se-ia diante da modalidade de perda da chance que 

inclui a grande maioria dos casos de responsabilidade civil médica, porque o processo 

aleatório não chegou a ser interrompido com a conduta negligente do ofensor. Nada 

garante que, não fosse a ingestão de suplementos vencidos, o cavalo teria estado 

suficientemente disposto para participar e vencer a corrida. Neste caso, a conduta 
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negligente do nutricionista foi responsável por tornar impossível determinar a causa do 

dano e é por isto que a indenização será devida ao dono do cavalo.
310

  

O princípio da conjunção tem o mérito de apontar uma porcentagem de ocorrência do 

evento final. No exemplo dado, não há como negar, matematicamente, que a probabilidade 

de a ingestão dos suplementos ter privado o cavalo de vencer a corrida seria de 14%. 

Ocorre que referida porcentagem, por se tratar do produto de multiplicação de incertezas, 

carrega uma carga de aleatoriedade muito grande, que põe em dúvida a própria existência 

da chance. E, aqui, foram apresentadas apenas duas incertezas conjugadas. A casualidade 

será ainda mais tonificada, conforme existam mais eventos aleatórios combinados. 

Se a existência da chance é questionável, o nexo de causalidade entre a conduta 

antijurídica e o dano não terá sido estabelecido de forma minimamente satisfatória e a 

responsabilização do agente tem o potencial de promover injustiça. Por esta razão, o 

conjunction principle não deve ser adotado no momento da verificação da relação 

causal.
311

  

Isto não quer dizer, contudo, que, sempre que se estiver diante de mais de um evento 

aleatório, a vítima estará automaticamente desamparada. Quando um fator apresentar um 

grau muito elevado de probabilidade de ocorrência, o juiz estará autorizado a considerar 

sua verificação como certa, ainda que em termos probabilísticos e não absolutos, o que 

dispensará o recurso ao princípio da conjunção e permitirá que se alcance a convicção 

necessária quanto à existência da chance.
312
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 Este desdobramento do exemplo é uma típica situação em que “the defendant's negligence was the reason 

the doors of the perceptions were closed”. KING JR., Joseph H., 1997-1998, p. 532. Tradução do autor: a 
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Desse modo, ainda no exemplo do cavalo, caso o laudo pericial tivesse apontado uma 

probabilidade na casa dos 90% de que a ingestão de suplementos vencidos teria causado a 

indisposição do animal, a negligência do nutricionista restaria evidenciada, em termos 

probabilísticos, como a causa certa e direta para que o cavalo tivesse perdido a chance de 

vencer a corrida. 

 

3.8. Erros na aplicação da perda da chance na seara médica 

Nos Estados Unidos, a teoria da perda de uma chance é majoritariamente aplicada em 

casos de responsabilidade civil médica em que um profissional de saúde ceifa chances de 

sobrevivência ou de cura de seu paciente, por meio de uma conduta negligente. Neste 

cenário e considerando-se a falta de padronização na observação de critérios para aplicação 

da teoria pelas diversas cortes estaduais do país, é possível identificar alguns erros 

recorrentes cometidos pelos julgadores, pelos advogados das partes e até mesmo por 

estudiosos em seus comentários aos casos emblemáticos.  

Os erros mais comuns, e ao mesmo tempo preocupantes, são aqueles relacionados com 

comparações indevidas entre diferentes estágios de doenças, suposições equivocadas 

quanto a taxas de mortalidade e cálculos falhos para mensurar a redução na chance de 

sobrevivência ou de cura.  

Como visto anteriormente, para se chegar ao valor correto da chance perdida, é preciso 

fazer uma comparação entre a chance inicial que o paciente dispunha antes de se submeter 

aos cuidados médicos e a chance final, restante após a ocorrência da conduta negligente. 

Não raras vezes, ao fazer este confronto de chances, as cortes norte-americanas acabam 

analisando, de forma equivocada, as chances iniciais e finais em diferentes estágios do 

curso evolutivo da doença.  

Deve-se levar em consideração que, para determinados tipos de doenças, mesmo com 

tratamento apropriado e tempestivo, há a efetiva possibilidade de progressão para o 

próximo estágio. Ensina Lars Noah que a maneira mais correta de valorar a chance perdida 

nesses casos precisa passar por um estudo designado para comparar, de um lado, o impacto 

de um tratamento agressivo e tempestivo no estágio I da doença e, de outro lado, a 
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progressão natural da doença, sem a interferência médica no momento adequado (adiando 

o tratamento para o estágio II da doença).
313

    

Dessa forma, nos casos envolvendo doenças de longa latência, como alguns tipos de 

câncer, as partes litigantes têm a possibilidade de enquadrar a evidência estatística da 

forma como melhor entenderem, no intuito de favorecerem suas posições. Na hipótese de 

demora negligente para detectar e tratar um câncer, por exemplo, a escolha de um ou outro 

período de expectativa de sobrevivência à doença pode ter um impacto significativo no 

comparativo entre o antes e o depois envolvendo as chances.  

O período de expectativa de sobrevivência médio, normalmente utilizado pelos 

pesquisadores para mensurar o tempo de vida restante de uma vítima, após o início do 

desenvolvimento de um tumor cancerígeno, é de cinco anos, mas há casos específicos em 

que, por variadas razões, são adotados outros períodos, que podem variar de dois a dez 

anos. O uso de um período mais curto importará em uma diferença mais substancial entre 

as chances inicial e final de sobrevivência, e o oposto ocorrerá em caso de adoção de um 

período mais longo. Os julgadores parecem desconhecer ou simplesmente não entender o 

significado destes indicadores de sobrevivência.
314

 

Há outros aspectos que passam despercebidos no momento da determinação dos 

percentuais de chances perdidas: até mesmo os seres humanos completamente saudáveis 

podem não partir do percentual de 100% de chance de sobrevivência. A tabela atuarial de 

2011, disponibilizada no website da Social Security Administration (Administração de 

Seguridade Social) dos Estados Unidos,
315

 indica que um homem de 45 anos tem pouco 

mais de 98% de chances de sobreviver pelos próximos cinco anos de sua vida. Este 
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 NOAH, Lars. An Inventory of Mathematical Blunders in Applying the Loss-of-a-Chance-Doctrine. The 

Review of Litigation, v. 24:2, April, 2005, p. 384-385.  
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 Ibidem, p. 386-387. Veja-se, por exemplo, o caso Boody v. United States, 706 F. Supp. 1458, 1465 (D. 

Kan. 1989).  
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 A tabela atuarial está disponível no endereço eletrônico a seguir: 

https://www.ssa.gov/OACT/STATS/table4c6.html. Para se obter a expectativa de vida de um homem de 45 
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índice de mortalidade nos próximos cinco anos (0,0178), que deverá ser subtraído de 1, para que se alcance a 

probabilidade de sobrevivência (98,21%). Este cálculo é demonstrado em NOAH, Lars, p. 388, nota de 

rodapé 66.  
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percentual despenca para, aproximadamente, 35% quando se considerar homens com 

noventa anos.
316

 

Se os dados atuariais fossem levados em consideração pelas cortes que adotam as regras 

tradicionais de causalidade e quantificação dos danos nos Estados Unidos (regras more 

likely than not e all or nothing), um paciente com noventa anos, vítima de um ato 

inequívoco de negligência que retire todas as suas chances de sobrevivência, não fará jus a 

qualquer montante indenizatório, porque as suas chances já se iniciarão em menos de 50%. 

Para contornar a situação, o melhor seria tentar provar que a conduta negligente reduziu a 

provável expectativa de vida restante da vítima. Para Lars Noah:  

It would, of course, make more sense to disregard the background risks 

of death from other events and focus only on the differentials in chances 

of death from a particular disease with and without standard treatment, 

but courts and commentators do not appear to make this sort of 

distinction (probably because in most cases the background risk of death 

from unrelated causes remains quite small).
317

 

As cortes norte-americanas, frequentemente, recorrem ao uso de tabelas atuariais para 

estimar a expectativa de vida da vítima, mas apenas no momento da quantificação do dano 

sofrido (como nos casos de cálculo dos rendimentos futuros perdidos graças a uma conduta 

culposa), não no anterior momento de estabelecimento do nexo de causalidade entre a 

conduta culposa e o dano sofrido. A eventualidade de a vítima já estar sofrendo risco de 

morte iminente graças a uma causa diversa - e até mesmo antecedente - pode significar a 

redução do montante de indenização, mas não é vista como suficiente para derrubar a 

prova de que a conduta negligente do réu tenha causado o dano.  

Pelo contrário, as regras de causalidade imediata permitem a responsabilização do réu até 

mesmo pelo ressarcimento de graves danos imprevisíveis, sofridos por vítimas que a eles 

se sujeitaram por uma fatalidade atípica, dificultando ao extremo a defesa do réu e sua 

tentativa de responder apenas pelos danos por si cometidos, em situações em que uma 

condição precedente acaba agravada pela negligência médica.  
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 Lars Noah explica que os pesquisadores geralmente utilizam o indicador de cinco anos para minimizar a 
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Nesse sentido, Lars Noah aponta alguns casos em que cortes norte-americanas concederam 

indenização por danos causados por falta de cuidado médico, no curso do tratamento de 

lesões acidentais provocadas por terceiros, sem qualquer participação do médico,
318

 sem ao 

menos questionar a razão pela qual o paciente passou por tais cuidados ou considerar isto 

no momento de valorar as chances perdidas e a extensão do real dano causado pelo 

profissional da saúde. 
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 Dentre outros, vale mencionar os seguintes casos: Shinholster v. Annapolis Hosp., 660 N.W.2d 361,364-

67 (Mich. Ct. App. 2003) e Harding v. Deiss, 3 P.3d 1286, 1288-89 (Mont. 2000). Ibidem, p. 390-391.  
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4. A QUANTIFICAÇÃO DO DANO 

O dano decorrente da perda de uma chance é, como já se evidenciou, autônomo e 

independente em relação ao dano final, este sequer verificado por conta da retirada da 

oportunidade do patrimônio da vítima, impedindo que ela pudesse alcançar a vantagem 

esperada. A dúvida quanto à realização do resultado final, não fosse a conduta lesiva, é 

intrínseca a esse tipo de situação e é responsável por impossibilitar que a vítima pleiteie a 

reparação integral da vantagem não ocorrida.  

Desta breve retomada de alguns aspectos relevantes, pode-se extrair uma importante 

premissa: o valor da chance perdida será sempre menor do que o valor atribuído ao 

resultado futuro. Isso se explica pelo fato de que a situação é “idônea a produzir apenas 

provavelmente e não com absoluta certeza o lucro a essa ligado”.
319

 Por isso mesmo, o 

valor da reparação do dano decorrente da chance perdida – seja ele patrimonial, seja 

extrapatrimonial - nunca poderá ser equivalente - muito menos superior – ao valor da 

hipotética indenização pelo dano que teria nascido caso ficasse comprovado o nexo causal 

entre a conduta lesiva e a não concretização da vantagem pretendida.
320

  

Essa diferença quantitativa poderia dar margem ao equivocado entendimento de que a 

reparação decorrente da perda da chance seria parcial, pois apenas uma parcela do dano 

final estaria sendo indenizado e não a sua totalidade. Aí está o motivo de certa confusão: 

não se pode misturar os conceitos de dano final e de dano pela perda da chance, que são 

distintos e autônomos entre si. Na verdade, embora tenha valor inferior ao do dano final, o 

dano pela perda de uma chance também está submetido ao princípio da reparação integral, 

de modo que a indenização concedida à vítima deve sempre reparar, de forma plena e 

integral, a chance que foi por ela perdida.
321

 

Não há como negar, contudo, a existência de uma relação bastante íntima entre o dano 

final e o dano da perda da chance, especialmente para fins de quantificação, de modo que a 

doutrina reconhece “ser a ‘função chance perdida’ derivada da ‘função vantagem esperada’ 

(dano final), variando conforme esta varia apesar de manter sua independência”.
322

 Assim, 
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embora tenha sido repetido reiteradamente que o dano originado com a chance perdida não 

se confunde, jamais, com o dano final, a quantificação deste último será essencial para que 

se encontre o valor do primeiro.  

Nesse sentido, a seriedade das chances perdidas e a quantificação do dano são elementos 

intimamente relacionados, que deverão passar por apurações subsequentes. Primeiro, deve-

se verificar se a chance perdida era, de fato, séria e real, a merecer ser indenizada no 

campo da responsabilidade civil. O passo seguinte a ser tomado pelo magistrado será fazer 

esse percentual alcançado na etapa de valoração da chance incidir sobre o dano final, de 

modo a se alcançar o quantum debeatur da chance perdida.
323

 Dessa forma, para chegar ao 

montante a ser indenizado, o juiz deverá apreciar não o valor do dano final, mas a 

proporção desse valor que representa a chance frustrada.
324

 

Para verificar esta relação de proporcionalidade, entre o dano da oportunidade perdida e o 

dano final, essencial para a correta quantificação dos prejuízos experimentados pela vítima, 

é necessário que o estudioso da perda de uma chance adentre na seara da matemática, mais 

especificamente na subárea da probabilística. 

A quantificação do dano é um dos aspectos mais relevantes da responsabilidade civil. A 

depender dos critérios utilizados, pode-se lograr êxito em alcançar a almejada justiça, mas 

também pode-se acabar cometendo injustiças nos dois extremos: de um lado, há o risco de 

compensação exagerada da vítima, que importaria em seu enriquecimento sem causa, em 

prejuízo do ofensor. De outro lado, há o risco de compensação insuficiente do lesado, de 

modo que o princípio da reparação integral não estaria sendo prestigiado, tampouco o 

lesante se veria suficientemente desestimulado para deixar de cometer condutas ilícitas no 

futuro. 

No campo da perda de uma chance, a avaliação do montante da indenização é um grande 

desafio para o magistrado e até mesmo para as partes. A presença do elemento da 

probabilística é um complicador, que intrinca a tarefa de aferição do valor do dano.  
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No passado, isto chegou a ser visto como obstáculo à aplicação da teoria da perda de uma 

chance, o que, felizmente, não se sustentou ao longo do tempo. Não seria aceitável negar 

proteção a um direito reconhecido como existente simplesmente por complicações de 

ordem prática.
325

 Aliás, a dificuldade na quantificação do dano não é exclusividade da 

perda de uma chance; no campo dos danos extrapatrimoniais, a empreitada é ainda mais 

árdua, tamanha a subjetividade e a casuística envolvidas. Ainda assim, o Direito não vira 

as costas para as vítimas dessa espécie de dano. 

Com relação às chances perdidas, o que se pode notar é que a maior parte da doutrina e da 

jurisprudência se contenta com a aplicação do método da proporcionalidade – que será 

abordado na sequência - para chegar ao valor indenizável, sem fazer maiores reflexões 

acerca da adequação deste critério para se alcançar a reparação mais justa para todos os 

sujeitos da relação jurídica, no campo específico do caso concreto, e para o sistema da 

responsabilidade civil como um todo, em um cenário mais abstrato.  

No direito estadunidense a realidade é diversa. Vários autores se debruçaram sobre esta 

temática, em busca do desenvolvimento da fórmula ideal para ser tomada como base no 

cálculo do dano decorrente das chances perdidas. As cortes norte-americanas também são 

mais sensíveis ao debate, de modo que a produção jurisprudencial é igualmente rica, 

especialmente por possibilitar a aplicação prática de conceitos traçados no campo teórico 

pela doutrina.  

A grande pergunta que deve instigar todos os estudiosos do assunto é sobre a existência e a 

pertinência de um modelo matemático que consiga abranger, de forma absoluta, todos os 

casos envolvendo a perda de uma chance, ou se a procura por esta fórmula estática 

esbarrará em particularidades do caso concreto, que impossibilitarão sua aplicação de 

forma indiscriminada e automática.  

Neste capítulo, será realizada uma análise crítica dos principais métodos de quantificação 

do dano nascido a partir da chance perdida. Vale, contudo, já fazer a ressalva de que os 

métodos a seguir esmiuçados deverão servir tanto para as hipóteses de a chance perdida se 

caracterizar em prejuízo patrimonial quanto para os casos em que o dano for 

extrapatrimonial.  
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4.1. O princípio da conjunção na quantificação do dano 

Antes de adentrar propriamente na análise dos métodos de quantificação do dano 

decorrente da perda de uma chance, é importante destacar que, eventualmente, a fixação da 

exata extensão do dano pode exigir a combinação de dois ou mais eventos futuros. Neste 

contexto, o recurso ao conjunction principle será bem-vindo.
 326

 Aqui, vale frisar, não se 

trata mais de verificar a certeza quanto à existência da chance e da participação do ofensor 

no seu aniquilamento, mas sim de levantar, com o máximo de precisão possível, o valor da 

indenização devida à vítima. 

Assim, na hipótese de o organizador de um sorteio composto de várias fases, por engano 

seu, excluir um participante na antepenúltima etapa, a perda da chance de vencer o sorteio 

e levar o prêmio será igual à multiplicação da probabilidade de avançar para a penúltima 

fase pela probabilidade de, estando na penúltima fase, avançar para a fase final e, 

finalmente, ser o escolhido. Se, de oito participantes restantes na antepenúltima fase, 

quatro pessoas se classificaram para a penúltima etapa e, posteriormente, apenas duas 

pessoas avançaram para a fase final e, destas, apenas uma foi sorteada, a chance de levar o 

prêmio será igual a 12,5% (50% x 50% x 50%). Assim, a vítima terá direito a pleitear 

indenização do promotor do sorteio no importe de 12,5% do valor do prêmio.  

Um exemplo mais complexo de aplicação do princípio da conjunção para quantificação do 

dano dá-se no campo da perda da chance de avançar na carreira, em que a probabilidade de 

se alcançar o cargo mais alto dependerá da conjunção das probabilidades de se alcançar os 

cargos intermediários entre o cargo em que a pessoa estava no momento em que foi 

impedida de ascender e o cargo a que aspirava chegar um dia, incluindo-se a probabilidade 

de, estando no cargo imediatamente abaixo do pretendido, ser finalmente promovido a este 

último.
327

  

Nesse sentido, no caso Biondo v. City of Chicago,
328

 dezenove bombeiros e engenheiros 

processaram a cidade de Chicago por discriminação racial reversa,
329

 porque deixaram de 
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 O princípio da conjunção já foi mais detalhadamente explicado no tópico 3.7., oportunidade em que sua 

aplicação no momento do estabelecimento da seriedade da chance perdida foi condenada. 
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 É claro que existem diversos outros fatores que podem se mostrar relevantes e até determinantes no caso 

concreto, que deverão ser levados em consideração, inclusive na fixação de cada uma das probabilidades 

intermediárias. 
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ser elevados à categoria de tenente, após terem se submetido a uma avaliação competitiva 

para promoção. Os demandantes também alegavam que, uma vez promovidos a tenentes, 

haveria certa probabilidade de que continuassem sendo promovidos, até alcançarem os 

postos de capitão e, posteriormente, chefe de batalhão. 

O juiz Frank Easterbrook esclareceu que todos os autores deveriam receber 100% do valor 

das promoções ao posto de tenente, retroativamente ao momento em que eles teriam 

recebido a promoção, caso não tivessem sido preteridos. Isto, porque a primeira promoção 

era certa para todos os autores e só não foi concedida em razão da prática discriminatória 

da ré.  

Quanto às promoções posteriores, para capitão e, finalmente, chefe de batalhão, o juiz 

admitiu que elas não eram certas, mas os candidatos detinham chances de obtê-las, uma 

vez que tivessem se tornado tenentes. O magistrado estimou as chances de um tenente se 

tornar capitão em 33% e as chances de um capitão se tornar chefe de batalhão em 41%. 

Recorrendo ao princípio da conjunção, o juiz Easterbrook concluiu que a chance de um 

tenente se tornar chefe de batalhão seria equivalente a 14%, percentual aproximado da 

multiplicação das probabilidades de se tornar capitão e, posteriormente, chefe de 

batalhão.
330

 

Note-se que, em Biondo, não há qualquer dúvida quanto à relação de causalidade entre o 

ato discriminatório e o dano sofrido pelos profissionais. A dúvida reside na gradação do 

dano por eles sofrido, haja vista que uma parcela do prejuízo consiste na perda da chance 

de se tornar chefe de batalhão, o que não é possível sem que, antes, cada trabalhador seja 

alçado à categoria de capitão, o que significa enfrentar uma sequência de eventos 

aleatórios.  

Diferentemente da dúvida quanto à existência da chance, a indeterminação quanto à 

ocorrência do resultado final esperado pela vítima é uma incerteza que o Direito tolera, 
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 Discriminação racial reversa, ou reverse race discrimination, é a modalidade de discriminação em face de 

membros de uma maioria, em favor de membros de uma minoria. No caso comentado, para combater a 

discriminação de afrodescendentes e latinos, o Departamento de Bombeiros de Chicago criou duas listas 

padronizadas de promoção, uma para homens brancos e outra para latinos e afrodescendentes. O novo 

critério acabou por atrasar a promoção de alguns candidatos brancos e impedir a promoção de outros 

candidatos brancos cujo desempenho nas avaliações foi superior ao desempenho de alguns candidatos latinos 

ou afrodescendentes, o que motivou os dezenove candidatos brancos prejudicados a processar a Cidade de 

Chicago. 
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porque, aqui, o que se está compensando é a perda da chance de alcançar a vantagem 

pretendida ou evitar o resultado danoso e o cálculo do valor deste dano pode – e deve – 

passar por um juízo de probabilidade, inclusive com recurso ao princípio da conjunção, se 

cabível. 

 

4.2. Métodos para quantificação do dano 

Feito o importante parêntese acerca do cabimento do princípio da conjunção no momento 

da mensuração do quantum indenizatório, nos subitens a seguir, serão explorados os 

principais métodos existentes para quantificar o dano decorrente da perda de uma chance, 

tenha a chance caráter patrimonial ou extrapatrimonial.  

 

4.2.1. O método da proporcionalidade  

O método da proporcionalidade – ou proportional approach – é o mais difundido dentre os 

métodos de quantificação do dano decorrente da perda de uma chance e é composto de 

apenas quatro passos simples: primeiro, subtrai-se das chances iniciais que a vítima tinha, 

as chances finais que passou a ter em face da conduta antijurídica.  

Posteriormente, obtido o percentual da chance perdida, em razão da existência de uma 

relação de proximidade entre o dano final e o dano da perda da chance – o valor deste é 

visto como uma função da probabilidade de aquele se efetivar -, a etapa seguinte consiste 

em apurar o valor econômico do resultado pretendido. Na sequência, deve-se encontrar o 

percentual da chance perdida, para, em seguida, multiplicar-se referida porcentagem pelo 

valor do dano final.  

Segundo as premissas fixadas pelo método da proporcionalidade, a valoração da chance 

perdida pode ser expressada pela seguinte fórmula matemática: (X – Y) x W = Z, em que 

X significa o percentual inicial de chances que a vítima tinha; Y significa o percentual final 

de chances que a vítima passou a ter após a conduta ilícita; W expressa o valor do 

resultado final pretendido pela vítima; e Z é igual ao valor da chance perdida. Assim, se a 

vítima que contava com uma chance de 53% de alcançar vantagem patrimonial de 
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R$ 100.000,00 tiver visto esta chance ser reduzida a zero, a indenização será equivalente a 

R$ 53.000,00.  

Nos Estados Unidos, este método de quantificação dos danos foi pioneiramente defendido 

por Joseph King, no primeiro artigo escrito pelo autor sobre as chances perdidas, no início 

dos anos 80, como uma alternativa à injusta all or nothing rule.
331

 A partir de então, com a 

maior difusão do instituto das chances perdidas e sua aceitação em grande parte dos 

Estados norte-americanos, o proportional approach passou a ser adotado por várias cortes 

estaduais.  

No caso Falcon v. Memorial Hospital
332

, Nena Falcon, grávida de nove meses, foi 

internada no Memorial Hospital e submetida aos cuidados do Dr. Kelso. Após o parto, a 

vítima sofreu fortes convulsões e acabou falecendo, sem resposta às tentativas de 

ressuscitação. A autópsia revelou que a causa da morte foi uma embolia de líquido 

amniótico. No âmbito da ação judicial, a perícia médica constatou que pacientes 

diagnosticados com este mal tem uma chance de 37,5% de sobreviver, se tempestivamente 

diagnosticados e tratados.  

Assim, a Suprema Corte de Michigan entendeu que o Dr. Kelso agiu com negligência 

médica ao não submeter Nena Falcon ao tratamento adequado, tendo ceifado suas chances 

de sobrevivência. Assim, o órgão julgador condenou o médico a indenizar a família da 

paciente no valor equivalente a 37,5% do valor do dano final – morte -, eis que, como 

visto, a chance de sobrevivência foi fixada neste mesmo percentual de 37,5%.
333

 

No direito italiano, a aplicação do método da proporcionalidade também é a regra 

tradicionalmente adotada pela doutrina e pela jurisprudência. Entende-se que “il 

risarcimento del dano sarà pari alla somma che si sarebbe attenuta in caso di successo, 
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 “A better method of valuation would measure a compensable chance as the percentage probability by 

which the defendant’s tortious conduct diminished the likelihood of achieving some more favorable 

outcome.(…) Under the proposed rule, the plaintiff’s compensation for the loss of the victim’s chance of 

surviving the heart attack would be 40% of the compensable value of the victim’s life had he survived”. 

KING JR., Joseph H., 1980-1981, p. 1382. Tradução do autor: Um método melhor de avaliação seria medir a 

chance compensável como a probabilidade percentual de que a conduta antijurídica do réu tenha diminuído a 

chance de alcançar um resultado mais favorável. (...) Pela regra proposta, a compensação do autor pela perda 

da chance da vítima de sobreviver a um ataque cardíaco equivaleria a 40% do valor compensável pela vida da 

vítima se ela tivesse sobrevivido. 
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 Falcon v. Memorial Hosp., 462 N. W.2d 44, 52 (Mich.1990). 
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 Para uma análise bastante detalhada deste caso, confira-se WILLGING, Kevin Joseph. Falcon v. 
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moltiplicata per le probabilità del successo stresso”.
334

 Não é diferente no direito 

lusitano.
335

  

No Brasil, igualmente, a doutrina sempre se vale do método da proporcionalidade,
336

 

servindo de incentivo para que os tribunais também o façam. Assim, é pacífico hoje, no 

direito pátrio, que o valor do dano decorrente da perda de uma chance é o resultado da 

multiplicação do valor do dano final pelo percentual da chance perdida. 

Dos inúmeros casos já julgados pelas cortes brasileiras, vale destacar um que foi submetido 

à análise do Superior Tribunal de Justiça, a demonstrar um exemplo prático da aplicação 

do proportional approach. Por ter realizado compras em determinado hipermercado, a 

recorrente recebeu um bilhete para participar de um sorteio, cujos prêmios anunciados 

eram 900 vales-compras de R$ 100,00 e 30 casas. Uma vez sorteada, a recorrente 

compareceu ao local indicado para receber o prêmio, ocasião em que recebeu um vale-

compras e foi informada de que as 30 casas seriam sorteadas entre as 900 pessoas que 

haviam recebido os vales-compras, mas que esta segunda etapa do sorteio – sorteio das 

casas -, já havia ocorrido, sem a participação da recorrente. 

A Corte Superior entendeu que houve, no caso, violação do dever contratual de comunicar 

à recorrente que ela, como contemplada na primeira etapa do sorteio, receberia um 

segundo bilhete para concorrer às casas, em novo sorteio. A falta de comunicação a 

impediu de participar do segundo sorteio e, portanto, de concorrer a uma das 30 casas. Dito 

de outra forma, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a conduta antijurídica do 

promotor do sorteio ceifou a chance de a recorrente de obter uma casa. Assim, por ter 

considerado que a recorrente havia perdido 30 chances em 900 – ou uma chance em 30 - 
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GALLO, Paolo. Diritto Privato. Torino: Giappichelli Editore, 2006, p. 712. Tradução do autor: O 

ressarcimento do dano será igual à soma que se teria alcançado em caso de sucesso, multiplicada pela 

probabilidade de alcançar este sucesso. No mesmo sentido, em reflexão sobre a quantificação do dano em 

caso de perda da chance de sucesso em uma prova: “Di conseguenza, la valutazione del danno da perdita di 

chance viene espressa (generalmente) in termini percentual rispetto all’amontare del danno consistente nel 

mancato conseguimento del vantaggio patrimoniale atteso; il danno viene cioè liquidato proporzionalmente 

al grado di probabilità di superare la prova”. MONATERI, Pier Giuseppe; GIANTI, Davide; CINELLI, 

Luca Siliquini. Danno e Risarcimento. Torino: G. Giappichelli Editore, 2013, p. 105-106. Tradução do autor: 

Consequentemente, a avaliação do dano da chance perdida vem expressa (geralmente) em termos percentuais 

em relação à soma do dano resultante do não atingimento da vantagem patrimonial esperada; o dano deve ser 

liquidado proporcionalmente ao grau de probabilidade de superar a prova. 
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 “O quantum de indenização resultará assim como a utilidade económica realizável diminuída de um 

coeficiente de redução proporcional ao grau de possibilidade de consegui-la”. Rocha, Nuno Santos, p. 67. 
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vantagem esperada”. SAVI, Sergio, p. 68. No mesmo sentido: CARNAÚBA, Daniel Amaral, p. 180. 
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de ser premiada com uma casa, o Tribunal fixou o valor da indenização em 1/30 do valor 

de uma das casas sorteadas.
337

 

O método da proporcionalidade funciona muito bem para os casos clássicos de perda de 

uma chance. Nessas situações em que a vítima deixa de alcançar uma vantagem 

pretendida, esta técnica mostra-se bastante adequada para alcançar a correta mensuração do 

dano decorrente da chance perdida. Aliás, como já dito, o método deverá ser aplicado tanto 

nos casos em que a chance perdida tiver caráter patrimonial quanto naqueles casos em que 

se tratar de um interesse sem valor econômico. Assim, no caso de a perda da chance 

configurar dano moral, “o juiz deverá aplicar os critérios ordinários de mensuração do 

dano moral quando da realização da primeira etapa da mencionada equação – para alcançar 

o valor do dano final - e, ato contínuo, reduzir esse valor inicial, com base nas 

porcentagens envolvidas”.
338

 

Por outro lado, nos casos envolvendo a perda de uma chance de evitar um resultado 

danoso, a aplicação do proportional approach poderá prestigiar indenizações distorcidas e 

desassociadas do efetivo dano sofrido pela vítima, conforme será visto oportunamente. 

 

4.2.2. O método da proporcionalidade relativa 

Zaven T. Saroyan, um doutrinador norte-americano, alerta que as principais finalidades da 

responsabilidade civil são, de um lado, desestimular o ofensor a repetir o ilícito no futuro, 

e, de outro, compensar a vítima pelo dano experimentado. Enquanto a causalidade seria a 

conexão, a indenização seria o instrumento para se alcançar os referidos objetivos da 

responsabilidade civil. Se a indenização não for cuidadosa e cautelosamente calculada, 

todo o processo de responsabilidade civil será ineficiente, razão pela qual, lembra o autor, 

ambos os propósitos da responsabilidade civil devem ser levados em consideração no 

momento do cálculo do valor da indenização.
339

  

Em seu artigo, Saroyan se propõe a oferecer uma solução mais justa para a quantificação 

do dano decorrente da perda de uma chance, em contraposição ao proportional approach, 
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pelo qual o montante da indenização pela chance perdida deve ser equivalente ao montante 

da indenização pela ocorrência do resultado final, multiplicado pela porcentagem da 

chance de ocorrência de referido resultado. 

Saroyan acusa o método de ser injusto e ineficiente quanto ao encorajamento dos médicos 

de serem mais diligentes no exercício de sua profissão. Para deixar seu ponto claro, o autor 

dá o exemplo do médico que diminui em 1% as chances do paciente de sobreviver, que 

antes eram de 2%. Neste caso, o médico estaria privando o paciente de 50% de suas 

chances de se manter vivo (1% equivale a 50% de 2%), mas acabaria apenas 

responsabilizado por 1% do valor da vida da vítima. Assim, na visão do autor, quanto 

menor for o percentual da chance inicial da qual a vítima foi privada, maior deverá ser o 

valor atribuído a esta chance.
340

  

Na tentativa de contemplar diversos fatores caros à responsabilidade civil, Saroyan propõe 

um novo método de quantificação dos danos decorrentes da perda de uma chance.
341

 O 

relative proportionality approach (método da proporcionalidade relativa) levaria em 

consideração a tensão entre o desejo de encorajar condutas diligentes na prática médica, de 

um lado, e a busca pela justiça no sentido de responsabilização do ofensor apenas pelos 

danos efetivamente causados, de outro. Este método também corrigiria as injustiças 

inerentes ao proportional approach. A vantagem final consistiria na facilidade de 

aplicação da fórmula, o que incentivaria sua adoção pelas cortes norte-americanas.  

A fórmula pode ser representada da seguinte maneira: [0,5] x [proporção da perda] x 

[valor restante da vida da pessoa lesionada].
342

 

Esclarece o autor que a proporção da perda não deve ser entendida como a perda 

percentual absoluta da chance, mas perda de porcentagem como uma proporção da 

porcentagem da chance com a qual o paciente originalmente contava.  

Para chegar ao primeiro termo da fórmula, Saroyan lembra que grande parte dos tribunais 

dos Estados Unidos ainda adota o princípio more likely than not, ou seja, quando a chance 

é superior a 50%, indeniza-se a vítima pelo próprio resultado final, pois a negligência 
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médica passa a ser considerada como a causa imediata do dano final. Nesse caso, estariam 

as cortes aplicando um multiplicador de 1,0 para qualquer chance compreendida entre 50% 

e 100%. Desse modo, sugere o autor que também se utilize um multiplicador para chances 

da ordem de 0% a 50%, mas não 1,0 e sim 0,5. Nesse ponto, Saroyan não explica o motivo 

de ter eleito o multiplicador 0,5 para sua fórmula.  

Quanto ao segundo termo da fórmula, o autor aponta que o cálculo de danos por meio de 

porcentagens absolutas não leva em conta as diferenças proporcionais na perda da chance 

que ocorrem em diferentes níveis de perda. Defende Saroyan que, ao levar em conta que 

uma proporção da chance da vítima foi afetada e não simplesmente uma chance absoluta, 

as cortes estarão aplicando justiça.  

Por fim, o terceiro termo da fórmula diz respeito à base a ser utilizada para o cálculo dos 

danos incorridos pela vítima. Trata-se dos ganhos futuros aos quais a vítima poderia ter 

tido acesso se tivesse tido a chance de viver sua vida normalmente, sem a interferência 

causada pela conduta do ofensor. Este cálculo inclui o uso de tabelas atuariais, combinadas 

com a estimativa do total de rendimentos que a vítima teria percebido com base nos seus 

rendimentos presentes e suas perspectivas de ascensão.  

Dissecada a fórmula e explicados todos os seus fatores, Saroyan se socorre de um exemplo 

prático para evidenciar a relevância e a maior justiça na aplicação de seu método. As 

premissas fixadas são as seguintes: (i) uma pessoa tinha 2% de chance de sobreviver e um 

médico contratado por ela para prestar-lhe cuidados reduziu, por meio de uma conduta 

negligente, suas chances para 1%, fazendo com que o paciente perdesse um total de 50% 

de sua chance original de sobreviver; e (ii) os ganhos futuros que seriam auferidos pela 

vítima foram estimados em U$ 500.000,00. 

Aplicando-se a fórmula sugerida por Joseph King, o paciente receberia indenização da 

ordem de U$ 5.000,00.
343

 Saroyan mostra indignação quanto ao valor irrisório da 

reparação a que faria jus uma pessoa que tivesse perdido 50% de suas chances originais de 

sobreviver. Neste caso, nenhum dos objetivos da responsabilidade civil – tais como o 

desestímulo e a compensação - teria sido alcançado. Recorrendo-se ao método proposto no 
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artigo, a reparação seria muito mais substancial, chegando a U$ 125.000,00.
344

 Segundo o 

autor, em casos de perda da chance em que a chance perdida já era bastante reduzida, a 

aplicação da segunda alternativa forçaria o agente a se conduzir com muito mais diligência 

do que agiria se estivesse sujeito à aplicação da solução proposta por Joseph King.  

Na conclusão de seu artigo, Saroyan faz novas críticas ao proportional approach: 

 (…) to follow Professor King's analysis is to hold a person as nothing 

more than a machine whose purpose is the production of wealth. Should 

this machine (person) remain functioning (alive) for the number of years 

a mortality chart states it will function, it will likely produce X wealth. As 

a mistake has been made that reduced the machines useful life (reduced a 

person's chance at life) we should compensate the owner for the 

percentage of wealth lost. This wholly ignores the value that each one of 

us places on our lives, separate from the amount of wealth we create 

while we are alive.
 345

 

A nova solução proposta, diferentemente, não levaria em conta apenas a quantidade de 

dinheiro que a pessoa teria obtido, mas também consideraria, ainda que de forma 

incipiente, o valor inerente que as pessoas depositam em suas vidas. 

As intenções de Saroyan são bastante legítimas. O autor busca uma fórmula para 

quantificar o dano que seja mais justa e leve em conta valores outros que não apenas as 

perdas e os danos monetários a que a vítima estará sujeita. Há, entretanto, sérios problemas 

na alternativa sugerida, que, provavelmente, explicam o motivo de não se ter notícias de 

aplicação deste método por cortes norte-americanas até o momento.
346
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 0,5 x 0,5 x U$ 500.000,00 = U$ 125.000,00. 
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 Tradução do autor: seguir a análise do Professor King é considerar uma pessoa como nada mais que uma 

máquina cujo propósito é a produção de riqueza. Caso esta máquina (pessoa) continue funcionando (viva) 
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individuais que cada pessoa deposita na própria vida, que são independentes da quantidade de riqueza que 

criamos enquanto estamos vivos.  
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A primeira inconsistência na fórmula de Saroyan reside na escolha arbitrária do 

multiplicador 0,5 como seu primeiro fator. Em momento algum, o autor justifica por que 

fixou referido fator de multiplicação. Não se pode reputar representativo da realidade o 

resultado de uma fórmula matemática composta por um fator escolhido de forma aleatória.  

O segundo fator da fórmula também representa um entrave à aplicação do método da 

proporcionalidade relativa. Como já explicitado, leva-se em consideração a porcentagem 

de chance perdida relativamente à porcentagem de chance que a vítima tinha inicialmente.  

Desse modo, defende Saroyan que a redução de 1%, relativa a uma chance originária de 

2%, deve ter o mesmo valor que a redução de 49%, relativa a uma chance originária de 

98%, haja vista que, relativamente às chances iniciais, a chance perdida configurará 50%. 

Aqui, o autor abandona a importância da probabilidade de ocorrência do resultado final. É 

evidente, até para quem não é operador da matemática, que uma chance de 98% é muito 

mais substancial do que uma chance de 2%, do mesmo modo que uma chance de 49% 

significa probabilidade muitíssimo maior de ocorrência do resultado pretendido do que 

uma chance de 1%. Não há como atribuir o mesmo valor aos danos decorrentes de duas 

situações completamente distintas, que envolvem probabilidades totalmente diversas.  

Graças à distorção exposta no parágrafo acima, a teoria da proporcionalidade relativa tende 

a conceder reparação muito excessiva à vítima que tinha poucas chances de alcançar 

resultado favorável e que, por exemplo, tiver perdido metade ou a totalidade de referidas 

chances. De outro lado, a vítima que tinha alta probabilidade de alcançar resultado 

favorável e tiver sido ceifada de uma porcentagem não tão expressiva, relativamente à 

chance inicial, se verá desamparada, com indenização insuficiente.
347

 

                                                                                                                                                    
STERN, Rafael, p. 4. Tradução do autor: Nossa abordagem da avaliação dos danos é baseada em obter 

indenização, ou seja, desfazer o dano que foi causado pela conduta danosa. Existem razões válidas pelas 

quais a fixação do valor do dano deve prover mais do que apenas indenização. Por exemplo, a compensação 

pode ser utilizada para desestimular ou punir condutas danosas. Além disso, a indenização desconsidera os 

riscos e os custos de se submeter o litígio às cortes. Pode-se argumentar que estes fatores deveriam ser 

incluídos na compensação. Ainda assim, nós estudamos a avaliação dos danos que estritamente providencie 

indenização. Nós nos posicionamos desta forma por acreditarmos que, para determinar a compensação, o 

magistrado poderá partir da indenização e daí em diante aumentar o valor para alcançar outros objetivos.  
347

 “The multiplier .5, however, is arbitrary. Additionally, it tends to both overcompensate and 

undercompensate a plaintiff. A plaintiff who had few chances of a favorable outcome and lost them all will be 

overcompensated, while a plaintiff who had initially a lot of chance but lost a small percentage relative to his 

initial chance will be undercompensated. For example, under the relative proportionality approach, a 

plaintiff who had 3% chance of survival and lost only 2% of it will recover $333,300, while a plaintiff who 

had a 30% chance of survival and lost 10% of it will only recover $166,650. To this day, no court has 
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Por suas incongruências, a solução proposta por Saoryan é alvo de críticas na doutrina.
348

 

A única vantagem que se vislumbra com a adoção do método da proporcionalidade relativa 

é o efetivo desestímulo à prática de condutas ilícitas, quando a vítima tiver chances 

reduzidíssimas de alcançar resultado favorável – o que não é a função precípua da 

indenização -, mas este desestímulo é originado justamente do erro de premissa do qual 

parte o método e não deve ser motivo suficiente para sua adoção. 

 

4.2.3. O método da quantificação da perda da chance em class actions 

Nos Estados Unidos, grande parte dos casos de perda de uma chance que chegam ao Poder 

Judiciário envolve demandas individuais em que se discute a responsabilidade civil de 

médicos negligentes. Paul Speaker, um professor norte-americano, defende que a aplicação 

da teoria da perda de uma chance nas denominadas class actions
349

 estaria muito mais 

conforme com as bases teóricas do instituto do que a aplicação tradicionalmente adotada 

pelas cortes.
350

 A análise da problemática sob uma ótica diferente ajuda a detectar 

determinadas imprecisões teóricas na aplicação do instituto das chances perdidas em 

demandas individuais, que acabam resultando em erros na fixação da indenização.  

                                                                                                                                                    
endorsed this theory”. FÉROT, Alice, p. 606. Tradução do autor: O multiplicador .5, contudo, é arbitrário. 

Adicionalmente, a fórmula tende tanto a subcompensar quanto a supercompensar a vítima. A vítima que 

tinha poucas chances de alcançar um resultado favorável e tiver perdido todas elas será supercompensada, 

enquanto a vítima que tinha, inicialmente, muitas chances, mas tiver perdido um percentual pequeno 

relativamente à sua chance inicial será subcompensada. Por exemplo, aplicando-se o princípio da 

proporcionalidade relativa, uma vítima que tinha 3% de chance de sobreviver e tiver perdido apenas 2% será 

recompensada com $ 333.300,00, enquanto a vítima que tinha 30% de chance de sobreviver e tiver perdido 

10% de sua chance receberá apenas $ 166.650,00. Até o presente momento, nenhuma corte endossou a teoria. 
348

 Lars Noah inclui a fórmula de Saroyan no rol de equívocos ocorridos na aplicação da teoria da perda de 

uma chance: “Another commentator made an even more serious mistake at the other end of the probabilities 

spectrum, arguing that courts should calculate damages using the relative rather than absolute reductions in 

chance (…). Surely this author did not mean to suggest that a patient for whom the chance of survival after 

malpractice went from 2% (or 14%) to zero has lost 100% chance of survival and that the patient's estate 

should receive full (or even half under his proposed hybrid method) wrongful death damages”. NOAH, Lars, 

p. 402. Tradução do autor: Outro comentador cometeu um erro ainda mais grave na outra ponta do espectro 

das probabilidades, argumentando que as cortes deveriam calcular danos utilizando as reduções relativas das 

chances, ao invés das reduções absolutas [...]. Com certeza este autor não tinha a intenção de sugerir que um 

paciente cuja chance de sobrevivência após a conduta negligente foi de 2% (ou 14%) para zero teria perdido 

100% da chance de sobrevivência e que este paciente deveria receber indenização integral (ou mesmo metade 

da indenização integral, se aplicado o método híbrido proposto pelo autor) pelos danos por morte decorrente 

de negligência.  
349 

A teoria da perda de uma chance havia sido muito pouco utilizada em class actions até o momento em que 

o artigo de Paul Speaker foi escrito, tendo sua aplicação se limitado, basicamente, a alguns casos de 

discriminação na contratação de profissionais, embora as cortes que julgaram as demandas não tivessem 

sequer se referido à perda de uma chance de forma direta. SPEAKER, Paul. The Application of the Loss of a 

Chance Doctrine in Class Actions. The Review of Litigation, v. 21, 2002, p. 354. 
350

 Ibidem, p. 349.  
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O exame de um caso concreto é suficiente para evidenciar as falhas apontadas por Paul 

Speaker. Como já visto, em Herskovits v. Group Health Cooperative of Puget Sound,
351

 a 

negligência de um profissional da saúde foi responsável pela redução da chance de 

sobrevivência de um paciente de 39% para 25%. Na sequência, a vítima veio a falecer. A 

Suprema Corte de Washington considerou esta diminuição, de 14% da chance de 

sobrevivência, uma perda indenizável, mas não chegou a se manifestar sobre a forma de 

quantificação dos danos experimentados pela vítima.  

Posteriormente, em casos similares, jurisprudência e doutrina passaram a calcular o dano 

sofrido por meio da subtração entre a porcentagem inicial de chance de sobrevivência que 

o paciente tinha e a porcentagem final após a ação negligente do médico e da multiplicação 

do resultado desta subtração (a chance perdida) pelo valor dos danos que teriam sido 

sofridos se a ação do médico tivesse sido comprovadamente a causadora direta da morte do 

paciente (o dano final) – o proportional approach.  

Se uma pessoa morreu em momento subsequente à diminuição de suas chances de 

sobrevivência, o simples cálculo mecânico de subtração da chance inicial pela chance final 

trará distorções na quantificação do dano, traduzindo-se em compensação insuficiente para 

a vítima.
352

 Some-se a isto o fato de que as probabilidades relacionadas a danos na área 

médica conferem, antes de mais nada, uma média teórica, uma referência. A tarefa de 

verificar se o paciente lesado estaria de um ou de outro lado da média teórica – vale dizer, 

se o dano foi causado pela negligência do médico ou não – é do julgador.
353

 

Segundo Paul Speaker, a grande vantagem de se recorrer à perda de uma chance em ações 

coletivas é que a corte julgadora não terá de lidar com a questão da causalidade. Basta que 

a corte determine, com um grau razoável de certeza, que membros da classe sofreram um 

certo número de danos finais para que se logre êxito em calcular os danos devidos a toda a 

coletividade e, por consequência, a cada um dos demandantes, sem que se tenha que 

investigar as chances perdidas individualmente, por cada membro da referida classe.
354
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 99 Wn.2d 609, 664 P.2d 474, 1983 Wash. 
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 Ibidem, p. 352.  
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 PETEFFI DA SILVA, Rafael, 2009, p. 148. 
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 SPEAKER, Paul, p. 356: “The Hameed case did not have to deal explicitly with the question of causation 

because it is not a major issue in class action suits. The court was able to determine to a reasonable degree 

of certainty that the members of the class suffered a certain number of types of ultimate injuries. Thus, the 

question of causation with respect to the class as a whole did not have to be muddled with the question of 
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Além disto, a teoria da perda de uma chance teria a capacidade de homogeneizar muitas 

das diferenças entre os indivíduos que resolveram se juntar em determinada ação coletiva. 

Todas as peculiaridades inerentes à situação de cada indivíduo restariam suplantadas, 

porque a classe passaria a ser tratada como um todo unificado. A situação da coletividade 

deveria ser comparada a um determinado patamar para que fosse possível, então, 

quantificar os danos sofridos.
355

  

O caso utilizado como exemplo para explicar a pertinência de se aplicar a perda de uma 

chance em ações coletivas foi Hameed v. International Assn. of Bridge, Structural and 

Ornamental Iron Workers.
356

 Determinado grupo de afro-americanos processou uma 

grande empresa de construção norte-americana, alegando práticas discriminatórias no 

processo de contratação de profissionais para um programa de aprendizagem. A corte 

julgadora reconheceu que, de fato, a empresa deixou de contratar afrodescendentes por 

discriminação racial e condenou a Iron Workers ao pagamento de indenização retroativa a 

que alguns dos demandantes fariam jus se tivessem sido contratados. 

Para determinar e quantificar os danos, a corte seguiu uma interessante linha de raciocínio: 

primeiramente, verificou-se o percentual de candidatos ao programa que foram realmente 

contratados até referido momento e chegou-se a 33,6%. A corte entendeu que este seria, 

também, o percentual médio do total de candidatos afrodescendentes que deveriam ter sido 

contratados, não fosse a prática discriminatória. Entretanto, o real percentual de admissão 

de afrodescendentes até o momento era de apenas 10,9%. A corte considerou, então, que a 

conduta ilícita da empresa foi responsável por reduzir as chances de contratação de 

empregados afro-americanos de 33,6% para 10,9%. Isto significou a não admissão de 45 

afrodescendentes que deveriam ter sido contratados pela Iron Workers entre 1965 e 1973.  

Determinar quais 45 dos 180 demandantes teriam sido realmente contratados não fossem 

as práticas discriminatórias se traduziria em tarefa impossível. A solução encontrada pela 

corte foi calcular o valor total a que os 45 trabalhadores indeterminados fariam jus e dividir 

                                                                                                                                                    
whether there was a chance of causing the ultimate injury of each individual”. Tradução do autor: O Caso 

Hameed não teve que lidar explicitamente com a questão da causalidade, porque esta não é uma questão 

fulcral em demandas de class action. A corte teve êxito em determinar, com um grau razoável de certeza, que 

membros da classe sofreram um certo número de modalidades de danos finais. Assim, a questão da 

causalidade com relação à classe como um todo não teve que ser misturada com a ponderação quanto à 

chance de experimentação do dano final por cada indivíduo. 
355

 Ibidem, p. 368. 
356

 637 F.2d 506 (8th Cir. 1980). 
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pelo número de demandantes da class action, de forma proporcional. Desse modo, cada um 

dos membros da classe recebeu indenização correspondente a 25% do valor retroativo 

devido a um trabalhador que deixou de ser contratado. 

A forma de mensurar o dano proposta pela corte do caso Hameed é diferente da forma 

tradicionalmente utilizada para mensuração do dano decorrente da perda de uma chance 

em demandas individuais, e pode apresentar resultados significativamente diferentes. Se os 

danos no caso Hammed fossem fixados conforme o proportional approach de Joseph 

King, cada um dos cento e oitenta candidatos negros receberia 22,7% do pagamento 

retroativo devido a um candidato que tivesse sido contratado, ao invés dos 25% fixados 

pela corte (33,6% - 10,9% = 22,7%).  

Transpondo o método utilizado no caso Hammed para o caso Herskovits, suponha-se que 

cem pessoas tenham sido vítimas de negligência médica, reduzindo suas chances de 

sobrevivência de 39% para 25%. Isto significa que 25 pessoas sobreviveram, ao invés das 

39 pessoas que teriam sobrevivido não fosse a conduta negligente do médico. Continuando 

a análise, das 75 pessoas que faleceram, 14 delas faleceram em virtude da falha médica, ou 

seja, o médico deveria ser responsabilizado pelo pagamento da integralidade dos danos 

relacionados a essas 14 mortes.  

Se o método tradicional fosse utilizado, as famílias das 75 pessoas mortas fariam jus, cada 

uma, a uma indenização correspondente a 14% do valor de uma morte ocasionada 

diretamente pela falha médica, representando o mencionado percentual a diferença entre as 

chances iniciais havidas e as chances finais após a negligência médica. Sendo assim, o réu 

acabaria condenado ao pagamento de indenização por apenas 10,5 mortes, embora tenha 

sido responsável por 14 mortes.
357

 Em suma, a aplicação do método tradicional 

beneficiaria o réu e traria às famílias das vítimas uma nítida subcompensação equivalente a 

3,5 mortes por negligência que teriam deixado de ser indenizadas.  

Paul Speaker chega à conclusão de que a análise dos números e dos percentuais, 

considerando-se uma classe inteira de lesados e não apenas um indivíduo, leva a um 

resultado muito mais lógico:  
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 0,14 x 75 = 10,5. 
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(…) the calculation that only subtracts the odds ignores other extant 

evidence. It is certain that the plaintiff suffered the ultimate injury, 

although it is not certain whether it was due to the defendant's 

negligence. In the Herskovits case, the chance that the death was caused 

by the defendant's misconduct is not just the subtraction of the before and 

after odds, but it must be normalized to take account of the certainty that 

the plaintiff is one of those who has suffered the actual injury.
 358

 

A aplicação da lógica até agora evidenciada ao caso Herskovits alcançará resultado diverso 

daquele decorrente da simples subtração de porcentagens proposta pelo método da 

proporcionalidade. Levando-se em conta que a chance de morrer do paciente foi de 61% 

para 75%, a chance de a morte ter sido causada pelo médico não é apenas de 14%, mas sim 

de 14% dividido por 75%, que equivale a 18,67%. Reforçando que, no exemplo, o caso foi 

elevado a uma escala coletiva, vale lembrar que, dos cem pacientes (100%), 25 

sobreviveram (25%). Os sobreviventes devem ser excluídos do cálculo, porque não 

sofreram qualquer dano, o que significa diminuir o denominador e, consequentemente, 

aumentar a porcentagem da chance. 

Paul Speaker sintetiza seu raciocínio na seguinte fórmula matemática:
359

 

X – Y 

      Chance Perdida =  

1 – Y 

X seria equivalente à chance de se evitar o dano final antes da conduta negligente; Y seria 

equivalente à chance de se evitar o dano final depois da conduta negligente; e o 

denominador 1 – Y seria equivalente à probabilidade de se alcançar o dano final depois da 

conduta negligente.  

Em determinados casos, o resultado obtido por meio da aplicação da fórmula de Paul 

Speaker será bastante semelhante ao resultado obtido por meio da aplicação da fórmula 

proposta pelo proportional approach, podendo os resultados ser idênticos nas hipóteses em 

que a conduta do ofensor ceifar a integralidade das chances que a vítima detinha 

inicialmente. Por outro lado, o resultado da fórmula ora apresentada jamais será inferior ao 
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 SPEAKER, Paul, p. 359-360. Tradução do autor: o cálculo que apenas subtrai as probabilidades ignora 

outras provas existentes. É certo que a vítima sofreu o dano final, ainda que não seja certo se o dano final foi 

experimentado por causa da negligência do réu. No caso Herskovits, a chance de a morte ter sido causada por 

uma conduta ilícita do réu não é representada simplesmente pela subtração da probabilidade final da 

probabilidade inicial, mas deve ser normalizada para levar em consideração a certeza de que o autor da 

demanda é realmente um dos sujeitos que realmente sofreu o dano efetivo.  
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 Ibidem, p. 360. 
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resultado da fórmula tradicional e poderá ser bastante superior, quanto maior for a chance 

de se evitar o dano final depois da conduta negligente.
360

 

Paul Speaker dá mais um exemplo de aplicação da teoria da perda de uma chance em class 

actions, para evidenciar quão discrepantes podem ser os resultados obtidos face à aplicação 

de uma ou outra fórmula: uma empresa de fundição de chumbo foi responsável pela 

contaminação de lençóis freáticos das redondezas de uma cidade, com chumbo e outras 

substâncias tóxicas. A população da cidade ficou exposta à água contaminada e, durante o 

período de exposição, dez mil bebês nasceram na comunidade.  

Observou-se que os casos de deficiência congênita se agravaram na nova geração de bebês, 

em números absolutos ainda reduzidos, mas que representavam porcentagens relevantes. 

Após a contaminação, o índice de nascimento de crianças com retardamento mental passou 

de 1% para 1,5%.
361

  

Pelo método aplicado no caso Herskovits, a quantificação do dano passaria pela diferença 

entre a chance inicial de uma criança nascer com deficiência mental (1%) e a chance final, 

após a negligência (1,5%). Desse modo, a indenização a que faria jus cada uma das 

crianças nascidas com deficiência mental seria equivalente a 0,5% da indenização pelo 

dano final, qual seja, o nascimento com retardo mental. Pela aplicação da fórmula de Paul 

Speaker, o valor da indenização devida a cada criança seria de 33,3% da indenização pelo 

dano final,
362

 ou seja, cerca de 66,66 vezes a indenização alcançada pela fórmula clássica.  

A inovadora fórmula, apresentada por Paul Speaker, demonstra ser mais justa do que a 

fórmula tradicionalmente adotada pelo método da proporcionalidade para quantificar o 

dano em casos de perda de uma chance em ações coletivas. Interessante ressaltar que o 
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 Embora aqui se esteja falando em chance de evitar o resultado final após a conduta negligente, é preciso 

deixar claro que a fórmula só poderá ser aplicada se o resultado danoso tiver se concretizado. Do contrário, 

estar-se-á diante da mera criação de riscos, que não se confunde com a perda de uma chance e não deve ser 

reparada até que o risco se concretize em dano, conforme já estudado. 
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 Ibidem, p. 363-366.  
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 0,99 – 0,985 / 1 – 0,985 = 0,33. O mesmo resultado é alcançado seguindo o seguinte raciocínio, que está 

por trás da fórmula: tradicionalmente, a cada dez mil bebês, cem nasciam com atraso mental. Depois da 

contaminação da água, em um universo de dez mil bebês, cento e cinquenta nasceram com atraso mental. O 

dano a ser indenizado pela empresa corresponde à enfermidade de cinquenta recém-nascidos. O valor desta 

indenização deverá ser dividido entre as cento e cinquenta crianças enfermas, representando 33,3% da 

indenização pelo dano final para cada uma delas (50/150 = 1/3).  
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autor termina seu artigo manifestando-se favorável à aplicação da fórmula não só para 

ações coletivas, que são o foco de seu estudo, mas também para demandas individuais.
363

 

Realmente, não há óbice à aplicação da fórmula de Paul Speaker para quantificar danos em 

demandas individuais envolvendo a perda da chance. Como já evidenciado, nos casos 

clássicos de perda da chance, em que a conduta do ofensor for responsável por aniquilar 

todas as chances da vítima de alcançar uma vantagem final esperada, interrompendo 

completamente o processo aleatório, o resultado alcançado com a fórmula de Paul Speaker 

será idêntico ao resultado alcançado por meio da aplicação do proportional approach.
364

  

Já nos casos em que o processo aleatório tiver chegado ao seu final, dentre os quais se 

insere a maioria dos casos de responsabilidade civil médica, em que a chance perdida 

representa apenas uma parcela do dano final, a fórmula de Paul Speaker apresentará 

resultados diversos da simples aplicação do método da proporcionalidade.
365

 

Finalmente, é crucial ressaltar que não se deve admitir a aplicação da fórmula para os casos 

em que o dano ainda não tiver se manifestado, ou seja, quando se estiver diante de hipótese 

de mera criação de riscos futuros. As pretensões dos demandantes que já experimentaram 

um dano concreto e presente são totalmente diversas das pretensões daqueles demandantes 

que apenas viram aumentar a probabilidade de ocorrência de resultado danoso no futuro.
366

 

É importante mencionar que o erro na aplicação indiscriminada do proportional approach, 

apontado por Paul Speaker, vem sendo notado por outros autores.
367

 Ao analisar o caso 

Matsuyama v. Birbaum,
368

 em 2013, Robert J. Rhee verificou a confusão feita pela 
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 “In the individual context, courts would also do well to look at the case before them and extrapolate to 

what the results would be in an action with many plaintiffs in order to get a better grasp of what the proper 

measure of damages would be”. SPEAKER, Paul, p. 373. Tradução do autor: No contexto individual, 

também seria recomendável que as cortes examinassem o caso antes e, posteriormente, extrapolassem, 

conjecturando como seriam os resultados em uma demanda com muitos autores, no intuito de ter uma melhor 

compreensão da quantificação apropriada dos danos. 
364

 Nos casos clássicos de perda de uma chance, o termo “Y” da fórmula de Paul Speaker será igual a zero, de 

modo que a fórmula será reduzida a um único termo, o “X”. Assim, teríamos: (X – 0) / (1 – 0) = X. Lembre-

se que “X” representa as chances que a vítima tinha antes da conduta ilícita, que, totalmente ceifadas, serão 

iguais às chances efetivamente perdidas pela vítima.  
365

 No Brasil, Rafael Peteffi da Silva advoga pela adoção da fórmula de Paul Speaker: “Por outro lado, nos 

casos em que a chance perdida não passasse de uma parcela do dano final, verificada através da utilização da 

causalidade parcial, a fórmula proposta por Paul Speaker seria a mais adequada”. PETEFFI DA SILVA, 

Rafael, 2009, p. 154. 
366

 Uma análise mais detalhada da criação de riscos futuros foi feita no tópico 3.1.  
367

 No próximo tópico, será abordada a teoria do risco atribuído que chega a conclusões muito similares às de 

Paul Speaker, embora por meio de uma construção teórica diversa. 
368

 890 N.E.2d 819 (Mass. 2008). 
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Suprema Corte de Massachusetts, quanto à eleição da classe de referência a partir da qual a 

causalidade probabilística deve ser calculada.
369

  

O autor da demanda sofria de câncer no momento em que se consultou com o réu. Por uma 

conduta negligente do médico, a doença não foi identificada na ocasião e a chance de 

37,5%, que o paciente tinha de sobreviver, foi reduzida para algo entre 0% e 5%. A 

Suprema Corte de Massachusetts considerou que a perda da chance se traduziria na 

simples diferença entre a chance inicial (37,5%) e a chance final (aqui, não fica claro o 

motivo, mas a corte fixou a chance final em 5%), aplicando, assim, o proportional 

approach. Rhee adota a mesma fórmula que Paul Speaker para demonstrar que, na 

verdade, a chance perdida corresponderia a 34,2% e não 32,5% [(37,5% - 5%) / (100% - 

5%) = 34,2%]. 

De forma resumida, Rhee esclarece que a classe de referência que comporá o denominador 

da fórmula deve compreender exclusivamente as pessoas doentes que não sobreviveriam, 

em termos estatísticos, à enfermidade, seja pelo avanço natural da doença, seja pela 

negligência médica. No caso Matsuyama, a classe de referência corresponderia a 95%, 

porque apenas cinco por cento das pessoas que um dia se encontraram em situação similar 

à do autor após ter ele sofrido a negligência médica conseguiram sobreviver. Os 

sobreviventes não teriam direito a qualquer ação, por não terem sofrido dano algum.  

Em casos clássicos de perda da chance, em que a chance inicial é reduzida a zero, a classe 

de referência acaba correspondendo sempre a 100%,
370

 razão pela qual a aplicação da 

fórmula do proportional approach não causa distorções no resultado obtido.  
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 Robert J. Rhee chama a atenção para o fato de que este engano é comumente cometido também por outras 
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Oklahoma, conforme Cahoon v. Cummings, 734 N.E.2d 535, 540-41 (Ind. 2000); Perez v. Las Vegas Med. 

Ctr., 805 P.2d 589, 592 (Nev. 1991); Alberts v. Schultz, 975 P.2d 1279, 1282-83 (N.M. 1999); Roberts v. 
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Inc., 741 P.2d 467, 476-77 (Okla. 1987). RHEE, Robert J. Loss of a Chance, Probabilistic Cause, and 

Damage Calculations: the Error in Matsuyama v. Birnbaum and the Majority Rule of Damages in Many 

Jurisdictions More Generally. 1 Suffolk University Law Review Online, v. 39, 2013, p. 39-40. Disponível 

em: http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/470. 
370

 “The reference class is based on the number of people who died from either the natural ailment condition 

or the malpractice. This constitutes the 100% - another way to say this is that all deaths are explained as 

having been caused by a natural condition or by negligence. The numerator is the number of people who 

died from the negligence, and this fraction calculates the damages based on probabilistic causation”. 

Ibidem, p. 42. Tradução do autor: A classe de referência é baseada no número de pessoas que morreram 

graças à evolução natural da doença ou pela conduta ilícita. Este grupo constitui 100% [quando a chance é 

reduzida a zero] – outra forma de dizer isto é que todas as mortes foram causadas por meio da evolução 
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Desse modo, a pergunta a ser respondida pelos tribunais, para se alcançar a causalidade 

probabilística, deve ser a seguinte: “considerando-se que a morte ocorreu, qual era a 

probabilidade de ter ela resultado da negligência médica?” As cortes que não se preocupam 

com esta construção acabam incorrendo no erro denunciado: 

The error in the mathematical logic arises from the choice of perspective 

on uncertainty. Courts have conceptualized probabilistic causation from 

an ex ante perspective when in theory they should consider probabilities 

from an ex post perspective.
 371 

 

4.2.4. O método do risco atribuído 

Chance é um vocábulo que remete a situações positivas, normalmente à probabilidade de 

se atingir uma posição melhor, uma vantagem.
372

 De outra sorte, normalmente, associa-se 

risco com ameaça, perigo, probabilidade de fracasso, de não chegar à vantagem ou, então, 

de se alcançar resultado negativo.
373

  

Chance e risco são dois fenômenos complementares, inerentemente relacionados à ideia de 

incerteza. Se houver certeza da ocorrência de determinado fato, não haverá chance, de um 

lado, tampouco risco, de outro. No campo das probabilidades, em que não se tem todos os 

elementos necessários para precisar um acontecimento, a chance de se alcançar 

determinado resultado será sempre inversamente proporcional ao risco de não alcança-

lo.
374

 Assim, o paciente, com 60% de chance de sobreviver a determinado procedimento 

                                                                                                                                                    
natural da doença ou pela negligência. O numerador corresponde ao número de pessoas que morreram por 

negligência, e a fração calcula os danos baseada na causalidade probabilística.  
371

 Ibidem, p. 46. Tradução do autor: O erro na lógica matemática provém da escolha de perspectiva sobre a 

incerteza. As cortes têm conceituado a causalidade probabilística por uma perspectiva ex ante quando, em 

teoria, elas deveriam considerar probabilidades a partir de uma perspectiva ex post. 
372

 De acordo com o Dicionário Michaelis, os significados de “chance” são: 1. Acaso favorável. 2. 

Oportunidade; ensejo. In WEISZFLOG, Walter. Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. 

Disponível em: http://michaelis.uol.com.br. O Dicionário Houaiss define o vocábulo como: “1. Possibilidade 

de (alguma coisa que independe de intenção humana ou causa observável) acontecer. 2. Indício que deixa 

presumir que há condições para (um fato favorável a alguém) se produzir”. In HOUAISS, Antônio. Grande 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Disponível para assinantes UOL em http://houaiss.uol.com.br.  
373

 Valiosa a definição de “risco” de De Plácido e Silva: “Do italiano risico, de risicar (arriscar) [...] a ação se 

exprime pelo verbo arriscar: ir sobre o risco ou assumir o risco. Na linguagem jurídica, o vocábulo exprime 

simplesmente o sentido de perigo ou de mal receado: é o perigo de perda ou de prejuízo ou o receio de mal, 

que cause perda, dano ou prejuízo. E, assim, nesta acepção genérica, riscos compreendem-se os eventos 

incertos e futuros, inesperados, mas temidos ou receados, que possam trazer perdas ou danos”. SILVA, De 

Plácido e. Vocabulário Jurídico. v. 4, 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 1386. 
374

 É importante deixar claro que a definição de risco trazida aqui está relacionada à acepção comum da 

palavra. Dentro da Teoria Estatística, o risco advindo de uma decisão é a perda média resultante desta 

escolha e, portanto, no estudo da estatística, não há esta noção de complementariedade entre chance e risco.  
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cirúrgico, corre o risco de 40% de morrer; o participante, com 30% de chances de vencer a 

competição, corre o risco de 70% de não vencê-la; o advogado, que tem 15% de chances 

de obter vitória judicial, corre o risco de 85% de ver seu cliente condenado.  

Neste sentido, Lars Noah, pesquisador da Universidade da Flórida, entende que as cortes 

norte-americanas estariam olhando pelo lado errado do telescópio. Ao invés de questionar 

sobre a perda da chance de sobrevivência, as cortes deveriam observar o problema sob uma 

outra ótica e questionar sobre o aumento no risco de morbidez ou de mortalidade. Para o 

autor, embora chance e risco representem duas faces da mesma moeda, a escolha entre um 

ou outro pode ter importantes consequências para se compreender a evidência estatística 

dos casos levados ao judiciário.
375

  

Em uma situação hipotética em que o paciente tinha, originalmente, 90% de chances de 

sobreviver e o médico, por meio de conduta negligente, tenha reduzido este percentual para 

75%, pelas lentes da perda de uma chance, o paciente teria perdido 15% de chances 

absolutas (90% – 75% = 15%) ou 17% de chances relativas [(90% - 75%) / 90% = 17%]. 

Se o perito passasse a analisar o problema do ponto de vista da criação de riscos, a 

probabilidade de falecimento do paciente saltaria de 10% para 25%, ou seja, haveria um 

aumento no risco de morte de 60% se o risco final fosse comparado ao risco original [(25% 

- 10%) / 25% = 60%]. Lars Noah denominou este método de cálculo, para quantificação do 

risco, attributable risk (risco atribuído).  

O autor alerta para a grande facilidade de os julgadores fazerem confusão envolvendo a 

perda de uma chance, porque as partes podem apresentar as mesmas informações 

estatísticas de formas bastante diversas, levando a resultados totalmente distintos. O 

exemplo a seguir demonstra quantas variações da mesma situação podem ser criadas, 

muitas vezes passando despercebidas pelas cortes julgadoras: 

If, for example, a patient's chances for survival were 40 percent with 

proper treatment and 20 percent after malpractice,... the same facts may 

be expressed in several other ways. It may be said that malpractice 

caused a 50 percent decrease in the patient's prospects for survival or 

that proper treatment would have improved the patient's prospects by 100 

percent. It may also be said that malpractice increased the patient's 

chances of dying from 60 percent to 80 percent, and thus caused a 33 

percent increase in the chance of dying. Proper treatment may also be 
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 NOAH, Lars, p. 395. 
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said to have offered the patient a 25 percent reduction of the chance of 

death.
 376

  

Pode-se extrair a seguinte fórmula genérica a partir da exposição feita por Lars Noah: 

A – B 

 Risco Atribuído =  

A 

Onde A representa o risco final a que foi exposta a vítima depois da conduta ilícita e B 

representa o risco original, antes da ocorrência do evento danoso. A e B serão sempre 

inversamente proporcionais à chance final e à chance original, respectivamente. 

A grande vantagem da aplicação do método do risco atribuído é a possibilidade de 

estabelecimento de uma relação de causalidade que permita a indenização pela chance 

perdida em muitos casos em que as porcentagens envolvidas não satisfariam os critérios de 

causalidade exigidos por determinados estados norte-americanos. Se o critério adotado for 

o more likely than not, dependendo da fórmula adotada e dos percentuais do caso concreto, 

a chance perdida poderá ou não ser considerada suficientemente séria para merecer 

reparação. 

É imperioso fazer uma comparação entre o método do risco atribuído e a proposta de Paul 

Speaker. Embora cada uma das soluções apresentadas se valha de premissas, motivações e 

objetivos diversos, o resultado da aplicação das respectivas fórmulas será sempre idêntico, 

a reforçar a complementaridade das noções de chance e risco. Vejamos um exemplo que 

confirma o que se afirma neste parágrafo: a conduta ilícita de um médico é responsável 

pela redução da chance de recuperação do paciente de 80% para 55%, o que significa o 

aumento do risco de não recuperação de 20% para 45%.  

Aplicando-se a fórmula do risco atribuído, temos o seguinte:  

 

                                                 
376

 Ibidem, p. 397-398. Note-se que os 25% a que Lars Noah se refere na última linha corresponderia ao risco 

atribuído (80 – 60 / 80). Tradução do autor: Se, por exemplo, as chances de um paciente sobreviver fossem 

de 40% com tratamento adequado e 20% depois da conduta negligente... os mesmos fatos podem ser 

expressados de diversas outras maneiras. Pode-se dizer que a negligência tenha causado um decréscimo de 

50% na expectativa de sobrevivência do paciente ou que o tratamento adequado poderia ter melhorado as 

expectativas de sobrevivência em 100%. Também pode-se dizer que a conduta ilícita tenha aumentado as 

chances de morte do paciente de 60% para 80% e, com isto, tenha causado um aumento de 33% na chance de 

falecimento. O tratamento adequado também poderia ser considerado como apto a oferecer ao paciente uma 

redução de 25% da chance de morte.  
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45% – 20% 

                    = 55,5% 

45% 

Aplicando-se a fórmula de Paul Speaker, temos o seguinte: 

80% – 55% 

                 = 55,5% 

100% - 55 

Como bem apontou Lars Noah, os dados estatísticos podem ser apresentados de formas 

diversas e cabe à pessoa responsável por analisá-los ficar extremamente atenta para não se 

deixar confundir. A utilização de cada informação disponibilizada deve sempre se dar de 

forma consciente, de modo a evitar aplicação equivocada de conceitos e distorção de 

resultados. 

Neste ponto, apresentadas as fórmulas matemáticas oferecidas por cada um dos métodos 

abordados até o momento, mostra-se didática a aplicação de cada uma delas a três casos 

hipotéticos distintos, cada qual com uma particularidade, de modo a permitir uma análise 

comparativa acerca dos resultados obtidos.  

Para que se verifique eventuais diferenças na aplicação das quatro fórmulas em casos de 

perda da chance clássica, imagine-se que a conduta negligente de um advogado tenha 

reduzido as chances de vitória judicial de seu cliente de 55% a zero.  

Em uma segunda situação, para que fique evidenciada a diferença dos resultados obtidos 

em casos de perda de uma chance reduzida de se evitar a ocorrência de um resultado 

danoso, suponha-se que a demora no diagnóstico de uma doença tenha reduzido as chances 

do paciente de sobreviver de 6,5% para 3,5% e que, na sequência, a vítima tenha falecido.  

Finalmente, para que se possa comparar a variação dos resultados em casos de perda de 

uma chance mais elevada de se evitar a ocorrência de um resultado danoso, imagine-se que 

a instalação defeituosa de um alarme tenha reduzido a chance de um lojista de evitar um 

assalto ocorrido de 90% para 30%: 
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 Perda da chance 

de vitória judicial 

Perda da chance 

de sobrevivência 

Perda da chance 

de evitar assalto 

Método da proporcionalidade: 

X - Y 

55% 3% 60% 

Método da proporcionalidade relativa: 

0,5 x (X – Y) / X 

50% 26% 33,3% 

Método de Paul Speaker: 

(X-Y) ÷ (1-Y) 

55% 3,11% 85,7% 

Método do risco atribuído: 

(A-B) ÷ A 

55% 3,11% 85,7% 

 

Veja-se que, como já abordado anteriormente, o método da proporcionalidade relativa 

apresenta resultados completamente descolados dos outros métodos. Já o método de Paul 

Speaker e o método do risco atribuído sempre apresentam resultados idênticos entre si e, 

em casos de perda da chance clássica, apresentam resultados também idênticos aos dos 

obtidos pelo método da proporcionalidade.  

Mas, quanto à perda da chance de evitar a concreção de resultado negativo já ocorrido, os 

resultados obtidos por meio dos métodos de Paul Speaker e do risco atribuído destoam 

daqueles alcançados pelo método da proporcionalidade, pelas razões evidenciadas no item 

4.2.3. Quanto mais substancial – em termos percentuais – for a chance perdida, maior será 

a diferença entre os resultados obtidos por meio do método de Paul Speaker e do método 

do risco atribuído, de um lado, e aqueles obtidos através do método da proporcionalidade, 

de outro lado. 

  

4.2.5. O método da discricionariedade 

Em contraposição ao proportional approach, método de quantificação do dano decorrente 

da perda de uma chance mais adotado nos Estados Unidos, parte da doutrina e da 

jurisprudência norte-americanas advoga pela maior pertinência do denominado 

discretionary approach (método da discricionariedade).
377
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 Alguns autores preferem a designação lump sum award (ver CARNEY, Dionne R. Smith v. State of 

Louisiana, Department of Health and Hospitals: Loss Chance of Survival: The Valuation Debate. Louisiana 

Law Review, v. 58:1, Fall, 1997, p. 350.), mas também há referência à expressão valuation approach 

(Delaney v. Cade, 873 P.2d 175, 183 (Kan. 1994)).  
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Para que se possa fazer uma abordagem coerente do método da discricionariedade, é 

preciso deixar clara a diferença entre as lesões decorrentes da perda de uma chance, 

causadas, de forma imediata, pelo ofensor (as denominadas tort injuries), e outras 

atribuíveis a condições preexistentes, sobre as quais o ofensor não teve e não poderia ter 

tido qualquer ingerência (as denominadas underlying injuries). Em casos de perda de uma 

chance na seara médica, as underlying injuries são as lesões decorrentes da enfermidade 

médica que acometeu o paciente antes do contato com o médico e as tort injuries são 

aquelas decorrentes efetivamente da perda de uma chance de se recuperar da doença.
378

 

Para Todd Aagaard: 

[…] the reduced probability of recovering from the preexisting condition 

- the lost chance itself - is not the tort injury. Rather, the tort injury in a 

lost chance case is the set of harms that proximately result from the loss 

of the chance. The lost chance plaintiffs claim to damages for a tort 

injury therefore is contingent not just on her lost chance of survival but 

also on her ability to show damages resulting from the loss of the 

chance.
379

  

 

Segundo o método da discricionariedade, cinco tipos de danos podem estar presentes em 

um caso de perda de uma chance por responsabilidade civil do médico: o dano final – a 

morte ou o agravamento da doença; a perda da chance de evitar a morte ou o agravamento 

da doença; aumento de sofrimento físico e outros danos físicos; danos emocionais; e danos 

consequenciais, tais como custos médicos adicionais. Os entusiastas do método da 

discricionariedade entendem, contudo, que os dois primeiros tipos de danos não são 

indenizáveis.
380

 Desse modo, a indenização pela perda da chance na área médica será 

                                                 
378

 Desde já, faz-se a ressalva de que os autores que defendem a aplicação do método da discricionariedade o 

fazem no contexto da perda de uma chance por negligência médica, razão pela qual os exemplos a seguir 

dados e casos referidos se situarão nesta seara. Isto não significa que não se possa adotar o método para 

qualquer caso de perda de uma chance, conforme será verificado com esta exposição. 
379

 AAGAARD, Todd S., p. 1343. Tradução do autor: [...] a redução na probabilidade de recuperação de uma 

condição preexistente – a chance perdida em si – não é a tort injury. Pelo contrário, a tort injury em um caso 

de perda de uma chance é o conjunto de danos que resultam, de forma imediata, da perda da chance. A 

demanda de casos de perda da chance por danos decorrentes de uma tort injury está condicionada não apenas 

à chance de sobrevivência perdida, mas também à habilidade de o demandante demonstrar a existência de 

danos resultantes da perda da chance.  
380

 “[…] the ultimate harm is not compensable under a loss of chance claim. […] This Note takes the position 

that the lost chance also is not compensable in and of itself; courts should compensate only the identifiable 

loss to the plaintiff caused by the lost chance, rather than the lost chance itself”. Tradução do autor: […] o 

dano final não é indenizável sob a ótica da perda de uma chance. […] Este artigo adota a posição de que a 

chance perdida tampouco é compensável por si só; as cortes deveriam compensar apenas os danos causados 

ao demandante pela perda de uma chance que forem identificáveis ao invés de compensar pela perda da 

chance em si. Ibidem, p. 1344, nota de rodapé 43.  
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relativa a uma ou mais das outras três espécies de danos, a depender se presentes ou não no 

caso concreto e, em caso positivo, se realmente causados pelo médico negligente. 

O discretionary approach dá ao juiz
381

 discricionariedade para calcular o valor dos danos 

baseado no exame cauteloso de todo o conjunto probatório disponível. Assim, o primeiro 

passo a ser dado pelo julgador seria mensurar a magnitude da chance perdida. Em seguida, 

caberia ao juiz determinar o valor global dos danos, de forma subjetiva,
382

 utilizando-se de 

sua experiência e seu bom-senso, dispondo de ampla liberdade para se dedicar ao exame 

individualizado das provas necessárias a configurar a materialidade de cada um dos danos 

efetivamente sofridos pela vítima. 

No caso Smith v. State Department of Health and Hospitals,
383

 a Suprema Corte da 

Louisiana aplicou o método da discricionariedade. Em breve síntese, Benjamin Smith foi 

hospitalizado por cinco dias para se submeter a uma cirurgia no pé, tida como simples. Na 

ocasião, foi realizado um exame rotineiro de raio-X do peito, que identificou uma mancha 

na traqueia direita.  

O hospital, por alguma falha interna, deixou de avisar ao paciente sobre o resultado do 

exame e, consequentemente, de orientá-lo sobre as medidas cabíveis naquele momento. 

Quinze meses depois, Smith retornou ao hospital e realizou novo exame de raio-X do 

peito. O segundo exame revelou que a mancha havia dobrado de tamanho. Na 

oportunidade, o paciente tomou conhecimento do primeiro exame. Exames mais profundos 

identificaram um câncer letal, de rápida ação. Embora tenha se submetido a tratamentos 

agressivos e quimioterapia, Smith não aguentou e faleceu quatro meses depois. 

Em primeira instância, a demanda movida pela viúva e pelos filhos da vítima foi julgada 

improcedente. A corte de julgamento entendeu não ter restado provado que a demora de 

quinze meses para que o tratamento de Smith fosse iniciado teria causado sua morte ou 

teria lhe ceifado uma chance de sobrevivência. A corte de apelação reverteu o resultado, 

reconhecendo a existência da perda da chance de sobrevivência. Para quantificar os danos, 

o tribunal de segunda instância recorreu ao método da proporcionalidade.
384
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 Ressalte-se que, nos Estados Unidos, o papel da quantificação do dano cabe ao júri e não ao juiz. 
382

 CARNEY, Dionne R., p. 350. 
383

 676 So. 2d 543 (La. 1996). 
384

 “[…] it would not be logical or fair to impose full liability on a physician whose act or omission injures a 

patient whose chances of recovery were slim at best; and yet imposing liability proportionate to the patient's 
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A Suprema Corte da Louisiana ratificou o mérito da decisão da corte de apelação, mas 

discordou do método de quantificação dos danos. Entendeu-se que “the loss of a less than 

even chance of survival is a distinct injury compensable as general damages which cannot 

be calculated with mathematical certainty”,
385

 portanto, seu valor deve ser obtido por meio 

da avaliação de todas as provas disponíveis, como em qualquer caso de responsabilidade 

civil.  

Na mesma esteira das ressalvas feitas pela Suprema Corte da Louisiana, a doutrina do 

discretionary approach faz críticas pertinentes ao proportional approach,
386

 diversas e 

complementares àquelas feitas pelos autores que defendem o método do risco atribuído, 

mas não menos interessantes.  

Não se pode assegurar que o valor do dano decorrente da perda da chance seja sempre 

igual a uma porcentagem específica do valor do dano final. A análise cautelosa e detalhada 

do caso concreto poderá demonstrar o contrário. Exemplificando, o valor das despesas 

médicas resultantes da perda de uma chance não deve ser automaticamente igual à 

multiplicação do percentual de chance perdida pelo valor das despesas médicas que seriam 

devidas caso o médico fosse diretamente responsável pelo dano final sofrido pela vítima.  

O ofensor deve ser responsabilizado justamente pelas despesas médicas adicionalmente 

incorridas por conta de sua conduta negligente, o que poderá resultar em valor maior ou 

menor do que o valor das despesas médicas que seriam incorridas em um caso tradicional 

de responsabilidade civil médica. A análise isolada deste dano específico, tal qual proposta 

                                                                                                                                                    
chances is proper to assure the physician exercises reasonable care”. 647 So. 2d 653 -(La. App. 2d. Cir. 

1994). Tradução do autor: [...] não seria lógico ou justo imputar responsabilidade integral a um médico cuja 

ação ou omissão tenha lesado um paciente cujas chances de recuperação eram, quando muito, reduzidas; e, 

ainda, imputar responsabilidade proporcionalmente às chances do paciente é medida apropriada para garantir 

que o médico aja com razoável cautela. 
385

 Tradução do autor: a perda de uma chance de sobrevivência inferior a 50% é um dano distinto, 

indenizável da mesma forma que qualquer outro dano, que não pode ser calculado com certeza matemática. 

Em outro trecho da decisão, lê-se: “Our point of disagreement with the court of appeal's method of 

computing damages for the loss of a chance of survival is its rigid use of a precise mathematical formula, 

based on imprecise percentage chance estimates applied to estimates of general damages that never 

occurred, to arrive at a figure for an item of general damages that this court has long recognized cannot be 

calculated with mathematical precision”. Tradução do autor: Nosso ponto de discordância com o método 

utilizado pela corte de apelação para calcular o valor dos danos pela perda da chance de sobrevivência é o 

uso rígido de uma fórmula matemática precisa, baseada em chances percentuais estimadas aplicadas a 

estimativas de danos extrapatrimoniais que jamais ocorreram, alcançando números para danos 

extrapatrimoniais que esta corte reconheceu há tempos que não podem ser calculados com precisão 

matemática. 
386

 Apenas para rememorar, o proportional approach se limita a multiplicar o percentual de redução das 

chances perdidas pelo valor total do dano final. 
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pelo método da discricionariedade, deve trazer um resultado mais aproximado ao real valor 

do dano sofrido pela vítima.
387

 

Sustenta-se, como mais uma vantagem do discretionary approach, uma maior consistência 

com relação à identificação e à quantificação do dano em casos de responsabilidade civil 

clássica. Uma vez identificados os danos sofridos, cada um deles será apurado com atenção 

aos elementos fáticos e concretos do caso, da mesma forma que se mensura qualquer outra 

espécie de dano.  

Não há, aqui, uma fórmula matemática fixa com a pretensão de englobar todos os tipos de 

danos, de forma a impor uma regra abstrata em uma situação fatual, o que traria um 

resultado, muitas vezes, afastado do real valor do dano sofrido. Embora sob a capa de uma 

fórmula matemática teoricamente imparcial, o proportional approach não escapa da 

subjetividade, haja vista que o cálculo do dano final – sobre o qual incidirá o percentual de 

chance perdida - será sempre repleto de incertezas.  

Como ponto negativo adicional do proportional approach, verifica-se a necessidade de 

efetuar o cálculo trabalhoso e especulativo do valor do dano final, para, depois, multiplicá-

lo pelo percentual da chance perdida, enquanto que a aplicação do discretionary approach 

dispensa essa etapa, pois o julgador só precisa focar nos danos efetivamente causados pelo 

ofensor.
388

  

Ainda quanto às limitações impostas pela adoção de uma equação matemática, as cortes 

que recorrem ao método da proporcionalidade normalmente aplicam-no no cálculo de 

todos os danos experimentados pela vítima, mesmo que determinados danos 

consequenciais – como aumento de sofrimento – sejam resultado direto e integral da 

negligência do ofensor e, portanto, não deveriam ser submetidos a essa regra de 

proporcionalidade.  

Além disso, como ressalta Todd Aagaard, as cortes acabam recorrendo a uma 

simplificação da proposta de Joseph King, porque não levam em consideração vários 

outros possíveis desenlaces para a situação, caso a conduta negligente não tivesse sido 

cometida. Para Aagaard, o correto seria determinar a mudança na probabilidade causada 

pela negligência para cada um desses resultados e, em seguida, multiplicar esses números 
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pelo valor total dos danos associados com cada um dos resultados, para, finalmente, somar 

os valores obtidos.
389

 A aplicação do proportional approach com a sofisticação necessária 

seria tão custosa que acabaria impraticável. 

Como todos os métodos de quantificação do dano, o método da discricionariedade também 

apresenta aspectos questionáveis e criticáveis. A insegurança é o grande problema que 

preocupa os juristas e aplicadores do Direito. Não existem critérios e regras predefinidos, 

ou qualquer tipo de orientação em que o juiz possa se apoiar no momento da avaliação dos 

danos, o que dá margem a um subjetivismo potencialmente exacerbado, que pode desaguar 

em compensações insuficientes, em um extremo, ou exageradas, em outro.
390

  

A falta de sistemática intrínseca ao discretionary approach torna muito difícil a atividade 

de revisão, pelo tribunal de segunda instância, dos valores arbitrados em primeira 

instância. Diante da ausência de metodologia, faltam elementos para que os julgadores 

responsáveis por rever a decisão identifiquem excessos ou carências no quantum 

arbitrado.
391

  

Reconhecendo as limitações e os riscos do recurso ao método da discricionariedade, parte 

da doutrina norte-americana sustenta que sua adoção seria útil e justificável naqueles casos 

em que o estabelecimento de um percentual de chance perdida seja impossível por falta de 

provas e elementos estatísticos.
392
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 AAGAARD, Todd S., p. 1359-1360. 
390

 Neste sentido, a Suprema Corte do Kansas fez críticas sensatas ao discretionary approach no julgamento 

do caso Delaney v. Cade (873 P.2d 175, 183 (Kan. 1994)): “Under this method, the court or jury is left 

without instruction or guidance in ascertaining the appropriate damage figure. Instead, the trier of fact is 

permitted to use its experience, judgment, and common sense in determining the appropriate value for the 

lost chance. Although this method is the simplest because the introduction of statistical evidence is 

unnecessary, the goal of reaching some degree of precision in determining the loss allocation is lacking”. 

Tradução do autor: Por este método, a corte ou o júri carecem de instrução ou orientação para fixação do 

valor apropriado dos danos. Pelo contrário, fica o julgador autorizado a valer-se de sua experiência, de seu 

julgamento e do senso comum para determinar o valor apropriado pela chance perdida. Embora este método 

seja o mais simples, porque o recurso à prova estatística é desnecessário, o objetivo de se alcançar algum 

grau de precisão em determinar a alocação das perdas não é atingido. 
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 CARNEY, Dionne R., p. 361. 
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 BRENNWALD, Stephen F., p. 783. 
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4.2.6. O método bifásico: a forma mais adequada de quantificar o dano  

Neste capítulo, foram apresentados todos os métodos de quantificação do dano decorrente 

da perda de uma chance analisados ao longo da pesquisa que embasou este trabalho. O 

método da proporcionalidade relativa é objeto de críticas merecidas feitas pela doutrina 

especializada, principalmente pelo fato de que os parâmetros fixados pelo seu criador e as 

premissas das quais o método parte contêm grande carga de arbitrariedade. Por isso, a 

utilização deste método tem grande potencialidade de não trazer o melhor resultado para os 

casos práticos e, pelo contrário, muitas vezes, acabará dando margem a indenizações que 

não servem para reparar, adequadamente, o dano criado, em prejuízo ou da vítima – 

subcompensação - ou do ofensor - supercompensação. 

Tampouco é possível confiar que o método da discricionariedade cumpra, sozinho, o papel 

de proporcionar a correta mensuração do valor do dano decorrente das chances perdidas. A 

uma, porque este método sequer considera a chance perdida como um prejuízo indenizável 

em si. A duas, porque este método dá ampla discricionariedade para o juiz decidir, sem se 

prender a qualquer parâmetro predefinido. Valer-se exclusivamente da intuição do 

magistrado gera um subjetivismo deveras exagerado, capaz de trazer forte insegurança 

jurídica. 

 Por outro lado, o método da proporcionalidade não consegue englobar todos os casos de 

perda de uma chance. Como visto, nos casos de perda da chance de evitar um resultado 

danoso já ocorrido, dentre os quais se incluem aqueles de perda de uma chance na seara 

médica, a aplicação pura e simples do proportional approach poderá resultar em 

indenizações inferiores aos danos efetivamente causados pelo ofensor.  

Já a fórmula elaborada por Paul Speaker e a fórmula do risco atribuído – diversas na 

construção, mas que levam a resultados idênticos – contemplam tanto as situações de perda 

de uma chance clássica quanto as de perda da chance de evitar um resultado danoso já 

ocorrido, especialmente quando os percentuais envolvidos tiverem sido obtidos por meio 

do recurso à estatística.  

Dentre os métodos apresentados, estes dois são os mais adequados para se chegar a um 

valor base do dano decorrente das chances perdidas, evitando as distorções presentes no 

método da proporcionalidade relativa e no método da proporcionalidade – aqui, com 

relação à perda da chance de evitar resultado danoso já concretizado. Além disso, a 
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aplicação das fórmulas traz uma maior uniformização à tarefa de quantificação do dano e 

explicita o caminho percorrido pelo juiz, em prol da estabilidade e da segurança jurídica 

das decisões.  

Vislumbra-se, portanto, a adoção de um método bifásico de quantificação do dano 

decorrente da perda de uma chance, cuja primeira etapa consistirá na aplicação da fórmula 

de Paul Speaker ou da fórmula do risco atribuído, expostas, respectivamente, nos itens 

4.2.3. e 4.2.4., que chegarão a resultados idênticos e que corresponderão ao percentual de 

chance efetivamente perdido pela vítima em virtude da conduta ilícita do ofensor:
 
 

                X – Y  
393

  

- Fórmula de Paul Speaker:  Chance Perdida =  

                1 – Y 

 

                               A – B 
394

 

 - Fórmula do risco atribuído:  Risco Atribuído =  

                          A 

Na segunda etapa, o juiz deverá multiplicar o percentual da chance, obtido por meio das 

fórmulas acima, pelo valor do dano final, utilizando-se da fórmula dada pelo método da 

proporcionalidade, exposto no item 4.2.1:  

P x W = Z 
395

 

Quando forem conhecidos todos os dados relativos às porcentagens das chances iniciais e 

das chances finais, bem como o valor do dano final, decorrente da perda da própria 

vantagem que a vítima objetivava alcançar, bastará a tarefa mecânica de executar as 

operações matemáticas, sucessivamente: primeiro a fórmula de Paul Speaker ou a do risco 

atribuído e, na sequência, a fórmula da proporcionalidade. O resultado obtido por meio da 

aplicação das fórmulas representará, de modo espelhado, o valor da chance perdida.  

                                                 
393

 X equivale à chance de se evitar o dano final antes da conduta negligente; Y equivale à chance de se evitar 

o dano final depois da conduta negligente; e o denominador 1 – Y equivale à probabilidade de se alcançar o 

dano final depois da conduta negligente.  
394

 A representa o risco final a que foi exposta a vítima depois da conduta ilícita e B representa o risco 

original, antes da ocorrência do evento danoso. A e B serão sempre inversamente proporcionais à chance 

final e à chance original, respectivamente. 
395

 P é o resultado das fórmulas de Paul Speaker e do risco atribuído, que representa a probabilidade que a 

vítima tinha de alcançar o resultado final, ou seja, a própria chance perdida; W representa o valor do 

resultado final pretendido pela vítima; e Z significa o valor da chance perdida.  
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Dessa forma, por exemplo, a indenização pela perda da chance de vencer uma rifa, que 

pagaria prêmio de R$ 10.000,00, com mais 4 participantes, por culpa do organizador do 

sorteio, que esqueceu de colocar o número escolhido pela vítima no pote de onde seria 

retirado o número vencedor, será equivalente a 20% do valor do prêmio, ou seja, 

equivalerá a R$ 2.000,00. Nada mais precisará ser mensurado.
396

 

Mas, como já verificado, não existe uma fórmula mágica, que garanta, de forma universal e 

automática, que se chegue sempre ao quantum perfeito, que representa de modo 

absolutamente fidedigno o dano sofrido pela vítima. Dito de outra forma, mesmo com a 

adoção da fórmula de Paul Speaker ou da sugerida pelo método do risco atribuído, pode ser 

que continue espinhosa a tarefa de aferição do valor da indenização, em situações mais 

complexas ou quando houver insuficiência de dados matemáticos, essenciais ao cálculo.  

É por isso que as fórmulas devem servir como instrumento para a verificação do valor do 

dano, mas não se deve excluir de plano uma análise qualitativa das provas dos autos, 

pautada, sobretudo, nos princípios norteadores do Direito, nas normas legais e na 

experiência do julgador, levando em consideração, também, as particularidades do caso 

concreto.  

Assim, quando necessário, a discricionariedade do juiz poderá ser utilizada como um 

modulador das fórmulas aplicadas, responsável por amoldar os números alcançados 

friamente por meio da matemática estanque à realidade fática, ou até mesmo para 

estabelecer um ou mais fatores faltantes para possibilitar a realização das referidas 

operações matemáticas. Haverá, então, nos casos mais intrincados, uma conjugação entre 

os métodos quantitativos e qualitativos de quantificação do dano.  

A análise cautelosa de todos os elementos do caso concreto será ainda mais essencial nas 

hipóteses em que o estabelecimento do valor do dano final – que serve como base para o 

cálculo do dano decorrente da perda da chance - não for tarefa tão óbvia quanto no 

exemplo da rifa dado nas linhas anteriores. Nas situações mais complexas, será necessário 

que, antes de partir para a segunda etapa – aplicação da fórmula da proporcionalidade -, o 
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 Caso similar já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. O acórdão foi analisado no item 4.2.1. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 1.196.957-DF, julgado em 10 de abril de 2012. Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti. 
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julgador faça uma análise rigorosa das condições particulares do caso concreto, a fim de 

verificar qual seria o quantum do dano final.
397

  

Evidentemente, ao longo de toda a tarefa de quantificação do dano decorrente da perda de 

uma chance, o magistrado deverá tomar o cuidado de registrar todos os passos de seu 

raciocínio, de forma suficientemente fundamentada, para combater os efeitos temidos pela 

doutrina quanto à aplicação pura e simples do método da discricionariedade. 

E, na ausência de informações e provas suficientes para que o magistrado recorra às 

fórmulas matemáticas, estará, então, autorizado a fazer uma análise equitativa do valor do 

dano decorrente da chance perdida, conforme será melhor explorado no próximo item.  

Finalmente, é preciso repetir que o dano decorrente da perda de uma chance é autônomo e 

independente do dano final e de outros danos que, muitas vezes, são originados da mesma 

conduta antijurídica. O mesmo evento danoso pode dar azo a dano decorrente da perda de 

uma chance e, simultaneamente, a outras espécies de danos emergentes, lucros cessantes e 

danos extrapatrimoniais. Cada espécie de dano deverá ser identificada, individualizada e 

quantificada de forma própria. A aplicação das fórmulas trazidas nesta dissertação deve 

ficar limitada, única e exclusivamente, ao dano decorrente das chances perdidas. 

 

4.3. Subsidiariamente: o recurso à equidade 

Em certas situações, pode restar impossível determinar, com qualquer grau de 

razoabilidade, o valor efetivo da chance perdida. Para fazê-lo, é preciso que, pelo menos, 

alguns elementos estejam presentes e, caso algum ou alguns deles sejam desconhecidos, a 

tarefa pode se tornar inviável. A ausência de informações quanto às chances iniciais ou às 

chances finais depois da conduta ilícita ou a falta de dados estatísticos que contribuam para 

a fixação da chance séria e real deixam não solucionada qualquer das fórmulas que se 

                                                 
397

 Para o arbitramento do valor do dano final nos casos envolvendo danos extrapatrimoniais, recomenda-se a 

adoção do método bifásico, ao qual o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça pátrios têm 

recorrido com cada vez mais frequência. Neste sentido, confira-se os seguintes julgados que expõem, de 

forma profunda, o referido método e, inclusive, podem servir de guia passo-a-passo para se arbitrar o 

quantum da indenização devida a título de danos extrapatrimoniais: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial nº 1.152.541-RS, julgado em 13 de setembro de 2011. Relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino; RIO DE JANEIRO. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Apelação nº 0020027-

26.2005.8.19.0001, julgada em 22 de novembro de 2017. Relator o Desembargador Alcides da Fonseca Neto. 
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pretenda adotar para o cálculo do dano sofrido pela vítima. Até mesmo o valor do dano 

final, que servirá de base para o cálculo do dano da chance perdida, pode ser desconhecido 

no caso concreto.  

No direito italiano, para resolver o impasse, defende-se o recurso à equidade como solução 

secundária nesses casos de impossibilidade de quantificação da oportunidade perdida.
398

 

Assim, a Corte di Cassazione tem adotado dois procedimentos para calcular o valor da 

indenização. Em regra e quando se tem todos os elementos necessários, aplica-se um 

coeficiente de redução ao montante do dano tido como final, de forma a refletir o dano 

decorrente da perda da chance. De forma subsidiária, diante das grandes dificuldades que 

podem advir de se alcançar um valor numérico para a chance perdida e o procedimento 

principal não puder ser adotado, a corte se socorre da liquidação equitativa prevista no 

artigo 1226
399

 do Código Civil italiano.
400

  

O recurso à equidade não significa, contudo, que os italianos estejam abrindo mão da prova 

da verificação da chance perdida. Esta medida vale apenas para a determinação da medida 

do dano decorrente da perda da chance, cuja existência deve ter sido anteriormente 

comprovada, de forma inconteste.
401

 Vale dizer, a equidade só deve ser vista como opção 

para a fixação do quantum indenizatório quando, pela via normal, não for possível 

determinar o dano em seu montante preciso. Nesse caso, o juiz deverá levar em conta as 

peculiaridades do caso concreto e poderá até fazer uso de presunções.
402
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 “A respeito da noção de equidade é correto afirmar que ela relaciona-se com a aplicação justa da lei. O 

resultado da aplicação da lei deve ser sempre equitativo e, para que seja possível obtê-lo, a norma jurídica 

genérica há de ser individualizada segundo as circunstâncias do caso concreto. Somente desta forma será 

viável a conciliação do primado da justiça com o da segurança jurídica, sem sacrificarem-se outros interesses 

merecedores de tutela não considerados por lei. (...) A equidade é adotada em vários ordenamentos jurídicos 

modernos do mundo todo, especialmente como método de aplicação de normas jurídicas ou de 

individualização do direito objetivo, com vista no fim maior de justiça do caso particular. Sempre que a lei 

autorize sua aplicação”. CARVALHO FILHO, Milton Paulo de. Indenização por Equidade no Novo Código 

Civil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 113-114.  
399

 “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione 

equitativa”. Tradução do autor: Se o dano não puder ser provado em sua quantidade precisa, será liquidado 

pelo juiz por meio de avaliação equitativa. 
400

 PEDRO, Rute Teixeira, p. 231. 
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 “Ocorre evidenziare che, la difficoltà di provare la chance, non consente di ricorrere ad um giudizio 

equitativo ex. art. 1226 c.c. < atteso che l’applicazione di tale norma richiede che risulti provata o 

comunque incontestata l’esistenza di un damno risarcible”. CHINDEMI, Domenico. Il Danno da Perdita di 

Chance. 2. ed. Milão: Giuffrè Editore, 2010, p. 212. Tradução do autor: Vale ressaltar que a dificuldade de 

provar a chance não permite a adoção de julgamento equitativo ex. art. 1226 c.c. < espera-se que a aplicação 

desta regra exige que se prove ou reste incontestável a existência de um dano ressarcível. No direito lusitano, 

Nuno Santos Rocha também defende o recurso subsidiário à equidade. ROCHA, Nuno Santos, p. 67. 
402

 Ibidem, p. 216-217. 
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A alternativa adotada pela jurisprudência italiana encontra guarida no direito brasileiro. 

Não parece haver problema na aplicação da equidade nos casos em que for extremamente 

difícil, ou até mesmo impossível, fixar com exatidão o quantum do dano decorrente da 

perda de uma chance.   

O recurso à equidade na apuração e na fixação do quantum indenizatório ganhou muita 

força com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, notadamente nas seguintes 

hipóteses explicitamente expressas no referido diploma legal
403

: (i) arbitramento dos danos 

causados pelo incapaz; (ii) quando houver desproporção entre a gravidade da culpa e o 

dano; (iii) se a vítima tiver concorrido para o evento danoso; e (iv) quando a vítima de 

injúria ou de ofensa à liberdade pessoal não puder provar o prejuízo material sofrido. 

Exatamente por isso que o legislador do atual Código Civil conferiu ao juiz a possibilidade 

de recorrer à equidade para que, com seu poder discricionário, estabeleça a indenização 

que entender mais justa e adequada, diante das particularidades do caso concreto.
404

  

Assim, na busca pela concessão de indenização mais justa e equilibrada, o legislador 

estabeleceu novos parâmetros para a sua fixação, ficando o magistrado autorizado a 

recorrer à equidade, de modo que o valor da indenização não será sempre ligado 

exclusivamente ao montante do prejuízo sofrido pela vítima. A depender do caso, deve-se 

levar em conta, também, a gravidade da culpa do ofensor e outras condições objetivas e 

subjetivas do caso concreto.
405

  

No campo do dano moral, sua própria natureza extremamente subjetiva dificulta 

sobremaneira o estabelecimento de parâmetros e valores prévios para a fixação do 

montante pecuniário da indenização. Essa dificuldade se fará presente todas as vezes em 

que se estiver diante da perda da chance de obtenção de vantagem de caráter 

eminentemente moral, situação em que o próprio dano decorrente da chance perdida 

também será de ordem moral.
406

  

Não à toa a equidade é frequentemente invocada pelos magistrados na determinação do 

quantum indenizatório de danos extrapatrimoniais. Embora não haja expressa previsão 
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 É o que dispõem, respectivamente, os artigos 928, § único; 944, § único; 945; 953, § único; e 954, todos 

do Código Civil.  
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 Ibidem, p. 91. 
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 CARVALHO FILHO, Milton Paulo de, p. 91, 93. 
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 Conforme exposto no tópico 2.4.2.2. 
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legal no sentido de autorizar o recurso à equidade para arbitrar o valor da indenização em 

todos os casos envolvendo danos extrapatrimoniais, a jurisprudência pátria vem aplicando, 

por analogia, o disposto no parágrafo único do artigo 953 do Código Civil, que prevê que, 

nos casos de indenização por injúria, difamação ou calúnia, “se o ofendido não puder 

provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na 

conformidade das circunstâncias do caso”.
407

 

O recurso à equidade, neste caso, não deve ser visto como uma outorga ao juiz de um 

poder arbitrário e discricionário, pois a indenização deverá, necessariamente, ser fixada 

com base na razoabilidade, por meio de decisão devidamente fundamentada, com 

indicação dos critérios utilizados pelo julgador.
408

 É importante reforçar novamente a 

importância de se observar o postulado da razoabilidade no momento do arbitramento 

equitativo do quantum do dano moral, de modo que o juiz encontre valor econômico para a 

agressão a um bem jurídico de natureza não econômica.
409

 

No contexto da responsabilidade civil no ordenamento jurídico pátrio atual, portanto, 

parece ser plenamente admissível o recurso subsidiário à equidade nas situações em que o 

magistrado não tiver os elementos necessários para a quantificação do dano decorrente da 

perda de uma chance, especialmente nos casos envolvendo bens jurídicos de cunho 
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 Neste sentido, vale reproduzir trecho de um emblemático julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o 

estabelecimento de parâmetros de quantificação do dano moral: “No Brasil, embora não se tenha norma geral 

para o arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial semelhante ao art. 496, n. 3, do CC português, 

tem-se a regra específica do art. 953, parágrafo único, do CC/2002, já referida, que, no caso de ofensas contra 

a honra, não sendo possível provar prejuízo material, confere poderes ao juiz para “fixar, equitativamente, o 

valor da indenização na conformidade das circunstâncias do caso” Na falta de norma expressa, essa regra 

pode ser estendida, por analogia, às demais hipóteses de prejuízos sem conteúdo econômico (LICC, art. 4º). 

Menezes Direito e Cavalieri Filho, a partir desse preceito legal, manifestam sua concordância com a 

orientação traçada pelo Min. Ruy Rosado de que “a equidade é o parâmetro que o novo Código Civil, no seu 

artigo 953, forneceu ao juiz para a fixação dessa indenização” (DIREITO, Carlos Alberto Menezes; 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Comentários ao novo Código Civil: da responsabilidade civil, das preferência e 

privilégios creditórios. Rio de Janeiro: Forense, 2004. v. 13, p. 348)”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

Recurso Especial nº 1.152.541-RS, julgado em 13 de setembro de 2011. Relator o Ministro Paulo de Tarso 

Sanseverino. 
408

 Ibidem. 
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 “A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a 

lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja 

adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; 

que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma 

quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, 

a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do 

dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. CAVALIERI 

FILHO, Sergio, p. 98.  
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extrapatrimonial.
410

 Nesse sentido, vale destacar o entendimento de Miguel Reale, para 

quem o legislador quis proibir que o magistrado julgasse exclusivamente por equidade, 

mas o autorizou a fazer uso desse recurso, desde que a decisão não contrarie norma 

expressa.
411

 

Especificamente na seara das chances perdidas, já no julgamento do paradigmático caso do 

“Show do Milhão”, o Ministro Fernando Gonçalves fez uma aproximação com as 

hipóteses de indenização por dano moral, para sustentar a possibilidade de se recorrer às 

normas da equidade no momento da quantificação do dano: 

“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”.
412

 

Não é demais ressaltar que não se está advogando, aqui, pelo uso irrestrito da equidade nas 

demandas envolvendo a perda de uma chance, mas tão somente vislumbra-se a 

possibilidade de o magistrado se valer deste recurso, de forma subsidiária, exclusivamente 

para o arbitramento de valor pecuniário à chance perdida, apenas nos casos em que for 

impossível chegar ao montante da indenização por qualquer dos outros métodos à 
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 Este é, também, o entendimento de Flávio Higa, que dedicou um tópico de sua dissertação de mestrado 

para analisar a viabilidade do uso da equidade como forma subsidiária de quantificação do dano decorrente 

da perda da chance: “É, pois, dentro desse encadeamento de ideias que se propõe a utilização da equidade, na 

acepção aristotélica de epiqueia, nunca como espécie de legiferação anômala por parte do magistrado (que 

exige expressa autorização legal); mas, conforme critérios estabelecidos por Limongi França, que o juiz, 

diante da inexistência de um texto inflexível; encontrando omissão ou acentuado rigor ou generalidade na lei; 

após apelar para as formas complementares de expressão do direito e, sem sentimentalismos ou 

arbitrariedades, elabore uma construção científica, em harmonia com o espírito que rege o sistema, e que 

venha a colmatar a lacuna ou complementar a generalidade da lei, fazendo o seu ajuste fino às 

particularidades do caso”. 
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 Neste sentido é a lição de Miguel Reale: “Reconhece-se, hoje em dia, que a equidade, além de ser 

essencial ao suprimento das lacunas da legislação, constitui sempre critério requerido para a justa 

interpretação das leis em vigor, de tal sorte que, em consonância com a Carta Magna de 1988, o juiz deve ser 

considerado sempre autorizado a decidir por equidade, desde que não contrarie norma legal expressa. Deve-

se, pois, entender o citado art. 127 [do antigo Código de Processo Civil, cujo teor foi reproduzido no 

parágrafo único do artigo 140 do atual diploma processual civil] tão-somente no sentido de negar-se ao juiz o 

poder-dever de julgar ‘exclusivamente por equidade’, salvo lei que para tanto autorize”. REALE, Miguel. 

Questões de Direito Público. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 79. 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 788.459-BA, julgado em 8 de novembro de 

2005. Relator o Ministro Fernando Gonçalves.  

Outros julgados brasileiros também já fizeram menção expressa ao uso da equidade no momento da 

quantificação do dano oriundo da chance perdida. Confira-se, por exemplo: “Assim, demonstrada a perda da 

chance da autora em ver-se ressarcida judicialmente pelos seus créditos trabalhistas, resta apenas quantifica-

los. Nesse ponto, tem-se que o cotejo realizado com a ação movida pela testemunha Melania permite que se 

chegue a uma quantia aproximada do que receberia efetivamente a autora, técnica permitida pela aplicação da 

equidade ao caso”. RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Recurso Cível nº 

71001196195, julgado em 12 de julho de 2007. Relator o Desembargador Ricardo Torres Hermann. 
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disposição do juiz. E, ainda nestas situações, todas as fases que antecedem a quantificação 

do dano, incluindo-se a análise acerca da seriedade da chance perdida, deverão ser 

decididas com base estrita na legislação pertinente e nas provas dos autos.
413

  

Finalmente, é importante destacar que o juiz deve sempre explicitar o caminho lógico por 

meio do qual proferiu uma determinação equitativa do dano, levando em consideração os 

elementos do caso concreto e justificando o motivo da impossibilidade na determinação do 

montante exato da indenização pela via ordinária. 
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 É exatamente por isso que, nas situações excepcionais ora referenciadas, a fixação do quantum 

indenizatório não violará o disposto no parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil, que 

preceitua: “O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei”. Diante de todo o exposto neste item, 

ainda que se valha do arbitramento equitativo, o juiz jamais terá deixado de decidir com base na lei, mas, 

pelo contrário, terá terá cumprido seu dever legal previsto no caput do mesmo dispositivo do diploma 

processual civil (“O juiz não se exime de decidir sob a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento 
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5. TÉCNICAS CONTRIBUTIVAS PARA UMA MELHOR 

APLICAÇÃO DO INSTITUTO 

Ao longo desta dissertação, procurou-se traçar regras gerais para verificação da seriedade 

das chances perdidas, bem como fórmulas matemáticas para fixação do valor da 

indenização devida à vítima. O objetivo fulcral do trabalho é contribuir para uma aplicação 

mais apurada do instituto da perda de uma chance, de forma que as decisões que versarem 

sobre o tema sejam mais calcadas na técnica e menos na aleatoriedade, reduzindo, assim, a 

grande carga de subjetivismo casuístico que se verifica na maioria dos desfechos para as 

demandas até hoje propostas no Brasil.  

Admite-se, contudo, que todo o esforço pela sistematização do instituto não evitará a 

necessidade de o julgador atentar para diversos elementos do caso concreto quando se 

deparar com um conflito envolvendo chances perdidas. Elementos esses que, inclusive, 

variarão de caso para caso.  

Em linhas gerais, já se verificou que a seriedade da chance perdida não deve ficar adstrita a 

limites percentuais aprioristicamente definidos. Pode ser que, em determinada situação, 

uma chance equivalente a um percentual qualquer seja considerada suficientemente séria e 

real e, portanto, merecedora de reparação e, em situação totalmente diversa, outra chance, 

equivalente ao mesmo percentual da primeira, seja vista como meramente eventual e 

demasiadamente hipotética, carecedora de qualquer reparação. Na seara da quantificação 

dos danos, tampouco se pode considerar apenas as soluções probabilísticas propostas ao 

longo deste trabalho, sem que se verifique a real situação da vítima fora do campo 

meramente estatístico. 

Quanto mais elementos do caso concreto forem levados ao conhecimento do julgador, 

menor será a nebulosidade que, em um primeiro momento, gira em torno da seriedade das 

chances e, no momento seguinte, permeia a quantificação do dano.  

Neste sentido, ao longo da pesquisa realizada para a elaboração desta dissertação, este 

autor deparou-se com certos estudos técnico-científicos já realizados sobre temas 

específicos, cujo aproveitamento tem a potencialidade de facilitar as difíceis tarefas objeto 

deste trabalho, ao menos com relação às situações abordadas nos referidos estudos.  
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A seguir, serão feitas breves considerações sobre estas técnicas bastante úteis para casos 

específicos envolvendo a perda de uma chance, que já foram desenvolvidas com certa 

minúcia por estudos concentrados.  

Com o crescente aprofundamento do exame mais rigoroso da teoria da perda de uma 

chance, espera-se que surjam novas análises dirigidas para situações que envolvem maiores 

dificuldades na mensuração das chances perdidas e na quantificação do dano, tais como 

nas hipóteses de perda da chance na seara médica ou de perda da chance no campo 

empresarial, por exemplo.  

 

5.1. Perda da chance de ascender na carreira 

As cortes judiciais francesas já se depararam, diversas vezes, com demandas envolvendo a 

perda de uma chance de crescimento profissional. Como exemplo, cita-se decisão proferida 

em 1970, pela qual a Corte de Cassação endossou os termos do acórdão que havia 

concedido indenização a uma viúva, pela perda da chance de alcançar uma posição social 

mais elevada em razão da morte de seu marido.  

Na época em que foi morto, o esposo da demandante era médico residente de cirurgia de 

um hospital de Paris, tido como brilhante, razão pela qual a Corte considerou concreta a 

chance de que seus rendimentos fossem bastante elevados ao longo dos anos, não fosse a 

conduta ilícita do réu. Em 1995, a Corte de Cassação concedeu reparação pela perda de 

uma chance de promoção profissional a um empregado que teve sua capacidade laboral 

reduzida graças a um acidente de trabalho.
414

  

É impossível tentar observar um padrão nos casos de perda da chance de progredir na 

carreira profissional, de forma a mensurar, com exatidão, o valor da indenização a que fará 

jus a vítima. São muitas as variáveis que podem ou não estar presentes em certa situação, o 

que a tornará extremamente singular em relação a qualquer outra. É preciso verificar, 

primeiramente, se a vítima restou completamente impossibilitada de exercer sua profissão 

ou se sua capacidade produtiva foi apenas reduzida. Depois, há outros elementos que 

devem ser observados, como o estágio da carreira em que a vítima se encontrava, o 

mercado de trabalho em que estava inserida, bem como suas condições pessoais.  
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No Canadá, G. A. Westcott notou a dificuldade de juízes e advogados para quantificar os 

danos decorrentes da perda de uma chance de evolução na carreira. Como solução para 

diminuir esta carga especulativa, o advogado propôs, em 1983, a aplicação de uma técnica 

desenvolvida por Elliott Jaques e bastante utilizada à época por especialistas em gestão de 

recursos humanos nas searas empresarial e industrial, denominada Earnings Progression 

Curve Analysis (Análise da Curva de Progressão de Ganhos).
415

 

Esta técnica é capaz de fornecer uma avaliação completa do potencial da vítima de 

desenvolvimento na carreira em dois momentos: (i) antes da conduta ilícita que tirou ou 

diminuiu suas chances; e (ii) depois de sua ocorrência. Além disto, por meio de gráficos, é 

possível verificar uma projeção comparativa destes dois potenciais para o futuro e, 

finalmente, realizar um cálculo, em termos monetários, da diferença entre eles. Este 

método envolve cinco elementos necessários à projeção estimativa.
416

 

Como primeiro elemento, tem-se uma planilha matemática em que são inseridos vários 

fatores, de forma que se possa realizar: análises organizacionais e de faixas salariais, 

medições de classes e níveis de trabalhos, estudos sobre a capacidade individual da vítima 

e da progressão na sua carreira, bem como análises envolvendo mão de obra, planejamento 

e desenvolvimento no mercado de trabalho. 

Em seguida, por meio de curvas inseridas na planilha matemática, tem-se a representação 

de padrões de progressão salarial ao longo dos anos, com base nos rendimentos históricos 

de um grande grupo de trabalhadores inseridos na mesma carreira da vítima.  

A análise conjunta de planilhas com informações de diversas espécies de carreiras 

demonstra que profissões menos intelectuais, que envolvem grande carga de trabalhos 

físicos ou manuais são muito afetadas pelo processo de envelhecimento, de modo que uma 

redução das habilidades físicas ou manuais do profissional ao longo do tempo implica uma 
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 WESTCOTT, G. A. Calculating Loss of Opportunity for Career Advancement: Clearing the Clouds in the 

Crystal Ball. The Advocates’ Quarterly, v. 4:3, Ontario, p. 268, 1983. Ao longo do artigo, parece haver uma 

confusão entre as noções de perda de uma chance e lucros cessantes. Embora o autor deixe claro que está 

tratando da perda de oportunidade de avançar na carreira - inclusive por meio da expressão loss of oportunity 

for career advancement (perda de oportunidade de avançar na carreira) -, também faz menção a loss of future 

earnings (perda de ganhos futuros) quando trata do dano decorrente da chance perdida. Na verdade, não se 

trata de perda de ganhos futuros, que remete à ideia de lucros cessantes, mas sim da perda da oportunidade de 

fazer jus a ganhos futuros, já que não se pode dizer com absoluta certeza que a vítima efetivamente faria jus 

aos rendimentos futuros caso não sofresse a perda ou a redução de sua capacidade laboral.  
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 Recomenda-se a análise de planilhas exemplificativas trazidas por Westcott em seu artigo. WESTCOTT, 

G. A., p. 271-275.  
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diminuição proporcional de seus rendimentos. De outro lado, quando se analisa carreiras 

que envolvem grande carga de intelectualidade, os rendimentos não diminuem ao longo do 

tempo, mas, a partir de determinado ponto, passam a aumentar de forma mais morosa em 

comparação aos anos pretéritos.  

Duas conclusões podem ser tiradas do exposto acima: (i) habilidades intelectuais se 

deterioram muito menos do que habilidades físicas com o avanço da idade e, (ii) em 

profissões que envolvem esforço mental intermediário ou alto, a curva salarial de um 

empregado mais velho continua a gerar ganhos reais, o que significa que empregados com 

nível acentuado de senioridade tendem a receber mais do que trabalhadores mais jovens e 

menos experientes.
417

  

Na década de 1980, os estudos demonstravam que a capacidade e os talentos valorizados 

pelas carreiras normalmente já teriam sido revelados quando o trabalhador completasse 30 

anos de idade.
418

 A partir da análise destes atributos, a projeção da progressão na carreira 

pode ser traçada com mais segurança, levando-se em conta, principalmente, dois fatores: 

time span of discretion
419

 e organization rank.
420

  

O quarto elemento a ser examinado é a remuneração recebida pelo empregado ao longo do 

tempo, desconsiderando-se a inflação do período, para que as bases comparativas se 

tornem mais sólidas e os rendimentos anuais possam ser confrontados de forma consistente 

e não distorcida. A curva representando os rendimentos na planilha demonstrará se houve 

efetivo aumento nas entradas do indivíduo, se os ganhos se mantiveram estáveis ou, até, se 

houve decréscimo.  
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 Ibidem, p. 272. 
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 Atualmente, existem carreiras cuja progressão costuma ser bastante meteórica, como, por exemplo, a de 

agentes do mercado financeiro, ou de técnicos em tecnologia, que, não raras vezes, atingem picos de 

rendimentos em idades muito próximas dos 30 anos. As características especiais de cada carreira devem 

sempre ser levadas em alta consideração no momento de realização de projeções e estimativas.  
419

 Time span of discretion é o lapso temporal necessário para que um objetivo seja alcançado a partir do 

momento em que o trabalhador tomou a decisão de alcança-lo. Quanto menor for o cargo dentro da estrutura 

de uma empresa, menor será o time span of discretion, porque menos complexas serão as tarefas e mais 

simples de alcançar serão os objetivos. As tarefas delegadas a um estagiário, normalmente, são para 

cumprimento imediato, enquanto as decisões tomadas pelos diretores e presidentes de empresas podem 

demorar meses para surtir os resultados desejados, envolvendo planejamento, estratégia e execução 

continuada. 
420

 Organization rank é a classificação do negócio de acordo com sua complexidade e com seu tamanho. Em 

uma escala de 1 a 7, um empreendimento ocuparia a posição 1 se fosse familiar, composto por um dono e 

poucos empregados, sem divisão definida de tarefas. Um negócio situado na sétima posição deve ter o porte 

de uma empresa multinacional, com diferentes níveis de organização estrutural, com vias a uma eficiente 

gestão empresarial.  
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Por fim, a projeção para o futuro passa, necessariamente, pelo histórico da carreira até o 

momento em que a análise estiver sendo realizada. Vários elementos são considerados 

quando o empregador avalia o empregado para fins de seleção ou promoção. Dentre eles, 

G.A. Westcott ressalta: (i) treinamento acadêmico; (ii) avaliações de performance já 

realizadas pelos superiores do empregado; (iii) histórico de promoções e progressão na 

carreira; (iv) valor do salário atual e crescimento até o momento.
421

 A performance 

pretérita do empregado é um indicador muito confiável e bastante preciso para se projetar a 

performance futura. Assim, um empregado com histórico positivo tem maior probabilidade 

de prosperar no futuro do que um empregado que não tenha se destacado ou cujas 

avaliações tenham sido sucessivamente negativas. 

Permita-se acrescentar, como mais um elemento a ser levado em conta, um estudo rigoroso 

da fatia do mercado de trabalho em que o empregado estiver inserido, para se obter, em 

bases estatísticas, a probabilidade de prosperidade na carreira e uma estimativa do tempo 

necessário para atingir seu auge.  

Na verdade, entende-se que a verificação acerca da seriedade da chance de evolução na 

carreira e da quantificação do dano dela decorrente deve partir, primeiramente, da análise 

deste novo elemento proposto. Fixada a probabilidade estatística de prosperar na carreira, 

aí sim será pertinente apurar as condições individuais da vítima, a partir da análise dos 

cinco elementos trazidos por G.A. Westcott, para se certificar de que o lesado faria parte 

do grupo que, provavelmente, prosperaria na carreira, não fosse a conduta lesiva do 

ofensor.  

De posse de todos estes dados, fica viável fazer uma projeção de como poderia ter se 

desenvolvido a carreira da vítima, não fosse a conduta lesiva do ofensor que tenha 

diminuído ou eliminado sua capacidade laborativa, bem como a probabilidade de que isto 

efetivamente teria acontecido neste cenário virtual.
422

 

Caso a capacidade laborativa da vítima tenha sido completamente ceifada pela conduta do 

ofensor, a indenização deve consistir no valor estimado pela projeção realizada, 

multiplicado pela probabilidade de alcançá-lo, de acordo com as estatísticas. Se, entretanto, 

o lesante tiver apenas diminuído a capacidade laborativa da vítima, será necessário fazer 
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 WESTCOTT, G. A., p. 274. 
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 A Earning Progression Curve Analysis foi aceita pelo juiz canadense do caso McTaggart-Cowan v. Air 

Canada, julgado em 11 de abril de 1983, sumarizado em 19 A.C.W.S. (2d) 196-7.  
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duas projeções: a primeira compreenderá o avanço na carreira, não fosse o evento danoso e 

a segunda compreenderá o avanço na carreira considerando-se as novas condições 

individuais da vítima, consequências do evento danoso. Em seguida, deve-se calcular a 

diferença entre elas e, finalmente, aplicar a probabilidade estatística de prosperar na 

carreira. 

 

5.2. Jurimetria e a negligência do advogado 

Há poucos anos, no Brasil, começou-se a falar em jurimetria, uma forma inovadora de se 

estudar os fenômenos jurídicos, por meio da aplicação de métodos estatísticos e 

probabilísticos, importados do campo das ciências exatas ao campo do direito. O primeiro 

autor a fazer uso do termo foi o norte-americano Lee Loevinger, em 1949. Nas palavras do 

advogado, “the next step forward in the long path of man's progress must be from 

jurisprudence (which is mere speculation about law) to jurimetrics - which is the scientific 

investigation of legal problems”.
423

  

Nos Estados Unidos, a jurimetria cuida, entre outros assuntos, da análise quantitativa de 

comportamentos judiciais, do uso da lógica matemática no direito, da recuperação de dados 

jurídicos em sistemas eletrônicos e da formulação de cálculos com a finalidade de trazer 

previsibilidade às decisões. No Brasil, como mencionado, a proposta é ainda bastante 

incipiente. O tema já foi objeto de poucas dissertações de mestrado e teses de doutorado, 

bem como de alguns artigos cujo principal fim é introduzir e sistematizar o estudo.  

Em 2011, foi criada a ABJ - Associação Brasileira de Jurimetria, que divulga e incentiva o 

recurso à jurimetria. Segundo seu presidente, Marcelo Guedes Nunes:  

A jurimetria utiliza modelos estatísticos e probabilísticos para 

compreender processos jurídicos de decisão, sejam eles processos 

judiciais, arbitrais, legislativos ou negociais. Diferentemente dos 

dispositivos de lei geral, as normas concretas se agrupam em populações 

numerosas, cujos indivíduos apresentam características variáveis. A 

estatística e probabilidade são ferramentas matemáticas concebidas para 

mensurar essa variabilidade, descrever as características desses grupos e 

mostrar como de fato o direito é produzido e aplicado, permitindo uma 
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 LOEVINGER, Lee. Jurimetrics: The Next Step Forward. Minesotta Law Review Journal of the State Bar 

Association, v. 33, 1949, p. 483. Tradução do autor: o próximo passo a ser dado no longo caminho do 

progresso da humanidade deve partir da jurisprudência (que é mera especulação sobre o direito) para a 

jurimetria – que é a investigação científica de problemas jurídicos.  
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melhor administração da justiça, seja através da gestão dos tribunais, da 

elaboração de leis mais aderentes a realidade ou do desenvolvimento de 

estratégias advocatícias mais eficazes.
 424

  

  

A jurimetria é capaz de trazer melhorias e benefícios nos diversos segmentos que 

compõem o sistema jurídico. A análise técnica de informações disponibilizadas em bancos 

de dados públicos, bem como o exame quantitativo de diversos casos levados ao judiciário 

podem contribuir e fornecer elementos para que o Poder Legislativo elabore e edite normas 

mais coerentes, efetivas e, principalmente, conectadas à realidade social do país.  

No âmbito do processo judicial, a jurimetria pode facilitar a tarefa decisória do juiz nos 

casos mais difíceis, por meio da realização de estudos jurisprudenciais capazes de mostrar 

como demandas semelhantes foram decididas no passado, além de levantamento de outros 

dados processuais que eventualmente ajudem o julgador na tomada da decisão.
425

  

Também há vantagens concretas para os advogados e seus clientes. Por meio do 

mapeamento e do diagnóstico quantitativo e qualitativo de um grande número de demandas 

que versam, essencialmente, sobre a mesma matéria, passa a ser viável, com o recurso à 

estatística, mensurar as probabilidades aproximadas de êxito ou derrota em demandas 

futuras com o conteúdo semelhante ao do grupo de demandas objeto do estudo jurimétrico. 

Se houver expressiva uniformidade nas decisões analisadas, torna-se possível, inclusive, 

fazer previsões com razoável certeza, sobre o desfecho de eventuais novas causas.  

Um dos casos mais clássicos de perda de uma chance é aquele do sujeito que, por 

negligência profissional de seu advogado, se vê privado da chance de sagrar-se vencedor 

em demanda judicial. O último atributo da jurimetria tratado acima é muito valioso para a 

ponderação acerca da seriedade da chance ceifada pelo causídico e para a quantificação do 

dano decorrente desta lesão. Somente calcada em um estudo estatístico do resultado de 

processos com mérito muito parecido com o da demanda em que tiver havido erro do 
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 NUNES, Marcelo Guedes. Palavras do Presidente. Disponível em: http://abjur.org.br/quem-somos-

palavra-do-presidente.php. 
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 Filipe Jaeger Zabala e Fabiano Feijó Silveira entendem que “o ferramental jurimétrico funciona portanto 

como um processador inteligente de dados, fornecendo uma análise apurada como suporte ao juiz”. 

SILVEIRA, Fabiano Feijó; ZABALA, Filipe Jaeger. Jurimetria: Estatística Aplicada ao Direito. Revista 

Direito e Liberdade, v. 16:1, janeiro/abril, 2014, p. 79. 

A gestão dos precedentes vem ganhando cada vez mais destaque no cenário nacional. O Superior Tribunal de 

Justiça criou, em 2016, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP, e o Núcleo de Análise de 

Recursos Repetitivos (NARER). A Corte Superior objetiva, com este novo projeto, uma gestão mais racional 

do grande volume de precedentes, de modo a possibilitar a maior uniformização da jurisprudência, de um 

lado, e aumentar a celeridade da prolação de decisões, de outro. Com a iniciativa, vários tribunais estaduais 

também estão instituindo núcleos de análise de precedentes.  
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advogado é que a vítima poderá processá-lo a fim de receber reparação pela oportunidade 

perdida.
426

  

É evidente que o estudo jurimétrico deverá ter a cautela de abarcar apenas casos cujos 

cernes apresentem muita relação entre si, levando em consideração não apenas questões de 

ordem material, mas, também, aquelas de cunho processual. Ademais, devem ser 

levantadas as chances de êxito na instância em que a demanda se encontrava quando o erro 

foi cometido, bem como a probabilidade de confirmação ou reforma da decisão pelos 

tribunais de graus de jurisdição superiores.  

Além da aplicação da jurimetria para a hipótese específica da perda da chance em casos de 

responsabilidade civil do advogado, recomenda-se um estudo jurimétrico mais geral da 

teoria, para que se vislumbre como o instituto vem se desenvolvendo no direito brasileiro 

e, principalmente, como vem sendo tratado pelo Poder Judiciário. O exame de diversos 

casos poderá identificar erros na aplicação do instituto, tendências quanto à análise da 

seriedade das chances e métodos para quantificação do dano utilizados pelos tribunais. 

Enfim, a jurimetria pode contribuir muito para uma melhor sistematização da teoria da 

perda de uma chance no Brasil e para esclarecer e corrigir equívocos que vêm se repetindo 

ao longo dos anos.  

 

5.3. Perda da chance no seguro: aplicação em prol do responsável por indenizar 

A teoria da perda de uma chance surgiu e desenvolveu-se com o intuito fundamental de 

corrigir a injustiça de deixar desamparada a vítima de um dano notadamente concreto, 

decorrente da perda da oportunidade de se alcançar uma posição jurídica mais vantajosa ou 

de evitar o deslocamento para uma posição jurídica menos vantajosa.  
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 Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, acertadamente, que: “Em caso de 

responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto 

relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma 

chance" devem ser solucionadas a partir de uma detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do 

processo, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico. Vale dizer, não é o só fato de o 

advogado ter perdido o prazo para a contestação, como no caso em apreço, ou para a interposição de 

recursos, que enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance. É 

absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se 

sagrar vitoriosa”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.190.180/RS, julgado em 16 

de novembro de 2010. Relator o Ministro Luis Felipe Salomão. 
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Em essência, desde a sua aceitação como instituto da responsabilidade civil, a perda de 

uma chance sempre foi utilizada em favor da vítima. Muito recentemente, contudo, em 

situações bastante específicas, os responsáveis pela indenização começaram a recorrer à 

teoria para minorar o quantum indenizatório. Trata-se de inovação adotada pelas 

companhias de seguro no âmbito da regulação de sinistros, especialmente de uma 

modalidade securitária relativamente nova no Brasil. 

O contrato de seguro tem sua definição mais trivial dada pelo artigo 757 do Código Civil. 

Nos termos do dispositivo, “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o 

pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a 

coisa, contra riscos predeterminados”. Assim, com a celebração desse negócio jurídico, o 

segurado transfere o risco ao segurador, que passa a responder pela sua concretização. Para 

tanto, como prestação, o primeiro paga ao segundo um prêmio, que nada mais é do que o 

preço para eximir-se das consequências daquele risco.
427

 

Da definição básica trazida pelo Código Civil, podem-se extrair cinco elementos 

essenciais: garantia, interesse, risco, prêmio e empresarialidade.
428

 A prestação principal do 

contrato de seguro é a própria garantia, que tem como objeto o legítimo interesse do 

segurado. O interesse, como objeto mediato do contrato, deve ser lícito, possível e 

determinável para que o contrato seja válido.  

Referido interesse legítimo deve estar submetido a um risco, ou seja, deve existir a 

possibilidade de ocorrência de um evento predeterminado que seja apto a lesar o interesse 

garantido. A contraprestação pela garantia é o prêmio, tido como prestação essencial do 

segurado ou do tomador do seguro. Finalmente, há exigência legal de que o segurador seja 

uma entidade legalmente autorizada para funcionar como tal, inserida no sistema nacional 

de seguros e sujeita a um amplo e rígido arcabouço normativo e regulatório.
429
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 ALVIM, Pedro. O Contrato de Seguro. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 113-114. 
428
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Tzirulnik, Flávio Cavalcanti e Ayrton Pimentel. Ibidem, p. 45-61. 
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O seguro é comumente classificado como contrato bilateral, oneroso, aleatório, consensual, 

nominado, de boa-fé e de adesão.
430

 Bilateral, ou sinalagmático, porque as partes se 

obrigam mutuamente uma para com a outra, ou seja, o prêmio pago pelo segurado 

contrapõe-se à promessa de garantia e a sua efetiva prestação pelo segurador, caso o risco 

se concretize. Oneroso, porque traz vantagens para o segurado, que fica garantido quanto à 

eventual ocorrência do risco, e para o segurador, que recebe o prêmio. Aleatório, porque 

tem por objetivo um risco, que poderá se concretizar ou vir a faltar e, nesta segunda 

hipótese, jamais será exigível a contraprestação do segurador.
431

 Consensual, porque 

dispensa a prática de atos solenes para que se aperfeiçoe, embora seja obrigatória a forma 

escrita.
432

 Nominado, porque a espécie do contrato de seguro é designada e disciplinada 

por lei – principalmente nos artigos 757 a 802 do Código Civil.  

Diz-se que o seguro é um contrato de boa-fé. Não que as demais modalidades contratuais 

prescindam deste elemento, mas o contrato de seguro exige um grau ainda maior de 

comprometimento das partes com a verdade, com a fidelidade de informações, de modo 

que devem estar elas despidas de qualquer grau mínimo de dolo ou malícia, de um lado, e 

dotadas da mais sincera lealdade. Todas as bases contratuais fundam-se nas informações 

prestadas pelo segurado sobre o objeto do seguro e outros detalhes relevantes, as quais o 

segurador presume verdadeiras para mensurar os riscos e os outros aspectos envolvidos 

naquele caso específico e, finalmente, decidir pela emissão ou não da apólice de seguro. 

Trata-se do que a doutrina convencionou chamar de uberrimae bonae fidei.
433
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 Para Orlando Gomes, “o contrato de seguro é bilateral, simplesmente consensual, aleatório e de adesão”. 

GOMES, Orlando. Contratos. 26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 505. 
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 Ernesto Tzirulnik, Flávio Cavalcanti e Ayrton Pimentel discordam da classificação do seguro como 

contrato aleatório. Para os autores, a prestação do segurador não se restringiria ao eventual pagamento da 
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(contraprestação)”. TZIRULNIK, Ernesto; CAVALCANTI, Flávio de Queiroz B.; PIMENTEL, Ayrton, p. 
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segurador faz meticulosa análise do risco, muitas vezes valendo-se de cálculos atuariais, estatísticos e 

probabilísticos, além de deixar provisionado o valor que eventualmente será convertido em indenização ao 

beneficiário do seguro. Por outro lado, ainda que não ocorra o evento danoso que daria ensejo à indenização 

securitária, o segurado terá para si a vantagem de estar protegido, o que é, inclusive, pressuposto legal e/ou 

contratual para a celebração de outros negócios jurídicos, com terceiros.  
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 GOMES, Orlando, p. 505. Uma parte da doutrina tende a agrupar o seguro dentre os contratos solenes, 

justamente pela necessidade de emissão de apólice. Pedro Alvim elucida que referida formalidade decorre do 
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Pedro, p. 128.  
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Finalmente, o seguro é considerado contrato de adesão, porque a apólice é sempre 

elaborada previamente pela seguradora e simplesmente oferecida ao segurado, 

praticamente já pronta para assinatura, com grau muito reduzido para negociação. Quanto 

às condições gerais da apólice, ao segurado, basicamente, são dadas duas opções: aderir ou 

não aderir.
434

  

Há dois grandes grupos de seguros, cuja distinção encontra-se na natureza do risco, que 

acaba por influenciar substancialmente no conteúdo do contrato, sobremaneira nas 

obrigações do segurador. De um lado, tem-se os seguros de dano, regulados pelos artigos 

778 a 788 do Código Civil, e, de outro lado, tem-se os seguros de pessoa, regulados pelos 

artigos 789 a 802 do referido diploma legal. A diferença mais marcante entre os dois 

grupos encontra-se na existência de indenização pela reparação de um dano nos seguros de 

danos, elemento ausente nos seguros de pessoas.
 435

 

Os seguros de pessoas dividem-se, essencialmente, nos seguros de vida e nos seguros de 

acidentes pessoais. Pelos primeiros, o segurador fica obrigado a pagar ao segurado a 

quantia avençada pelas partes, mediante a ocorrência do evento previsto no contrato, que 

pode ser a morte do segurado ou sua sobrevivência. Pelos segundos, há, em regra, 

transferência de do risco dos danos causados a terceiros à integridade física do segurado ou 

do beneficiário do seguro.
436

 

O seguro de danos engloba várias espécies de seguros que protegem o indivíduo dos 

prejuízos havidos em seu patrimônio, de modo que a obrigação principal do segurador é o 

pagamento de uma indenização na ocorrência do dano. Dentre os mais comuns, destacam-

se aqueles que cobrem riscos de incêndios, transportes, crédito e obrigações contratuais. 

Há também o seguro de responsabilidade, pelo qual o segurador assume o risco de 

indenizar o segurado por danos que o segundo venha a sofrer em razão de uma falta 

praticada por um terceiro, ou de determinada obrigação de reparar imposta por lei.
437
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 No Brasil, as seguradoras devem observar uma série de normas da Superintendência Nacional de Seguros 

Privados - SUSEP e adequar o clausulado das apólices a todo este arcabouço regulatório, submetendo o texto 
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 GOMES, Orlando, p. 506-507. 
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Para a presente dissertação, interessa um setor específico do segmento dos seguros de 

responsabilidade civil, o denominado RC Profissional.
438

 No mundo pós-moderno, em que 

impera a cultura internacional da reparação de danos, as atividades profissionais tem sido 

cada vez mais vistas como mera prestação de serviços remunerados. Outrora, determinadas 

classes de profissionais liberais gozavam de intenso prestígio e respeito e suas eventuais 

falhas profissionais raramente eram questionadas.  

Hoje em dia, contudo, os profissionais respondem pela qualidade de sua performance e 

passam por rigorosa avaliação do contratante dos serviços.
439

 A realidade atual exige que o 

profissional seja cada vez mais capacitado e as novas tecnologias à disposição de todos dão 

ao consumidor o poder de fiscalização contundente, de modo que os erros profissionais não 

mais passam incólumes.
440

 

No Brasil, são cada vez mais comuns processos judiciais movidos por clientes em face de 

médicos, advogados, engenheiros, contadores, dentre outros profissionais liberais e 

empresas prestadoras de serviços. Assim, nos últimos anos, o RC Profissional tem ganhado 

espaço no mercado securitário nacional, embora de forma extremamente incipiente se 

comparado com a expansão dessa modalidade securitária em diversos outros países, como 

os Estados Unidos. 

O seguro de RC Profissional garante ao profissional indenização pelos prejuízos causados 

a terceiros, decorrentes de seus erros e falhas no exercício do ofício. Em outras palavras, o 

segurado fará jus à cobertura securitária, até o limite da apólice contratada, para os valores 

pelos quais acabe sendo civilmente responsável a pagar por danos causados a seus clientes 

ou terceiros, oriundos de ações ou omissões involuntárias do profissional.
441

 O segurado 
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 O RC Profissional – nome comercial para o seguro de responsabilidade civil profissional - é 

internacionalmente conhecido pela sigla E&O, que abrevia a expressão Errors and Omissions (Erros e 

Omissões). 
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não terá direito à indenização por danos causados a si mesmo, de modo que o gatilho da 

apólice geralmente será a citação do segurado para responder a uma ação judicial movida 

pelo terceiro em face dele, para cobrar os valores reputados devidos pela negligência, 

imperícia ou imprudência profissional.  

Uma vez comunicado o sinistro pelo segurado à seguradora, tem início o processo de 

regulação do sinistro, conduzido por esta última, com a participação do primeiro, que, 

normalmente, oferece documentos e informações para que a seguradora tenha mais 

elementos para verificar a ocorrência da falha e do dano, o nexo de causalidade entre a 

conduta do profissional e o prejuízo do terceiro e, finalmente, a quantificação do dano. 

Examinadas todas estas questões, bem como os requisitos legais e contratuais, a seguradora 

conclui pelo pagamento da indenização securitária ou não. 

Em tese, bastaria, então, a coexistência de três elementos básicos para a concessão de 

indenização securitária: (i) a pratica de uma conduta antijurídica pelo segurado, capaz de 

ocasionar prejuízo a um terceiro; (ii) a reclamação do terceiro em virtude dos prejuízos 

ocasionados pelo ato negligente do profissional; e (iii) a existência de relação de causa e 

efeito apta a estabelecer um “elo de subsunção dos fatos à cobertura securitária”.
442

  

Desse modo, reunidas todas estas condições, tradicionalmente, a tendência era que as 

seguradoras efetuassem o pagamento da indenização securitária ao segurado no exato valor 

pleiteado pelo terceiro. Por exemplo, se um advogado segurado perdesse um prazo 

processual em demanda judicial cujo valor econômico envolvido fosse de R$ 1.000.000,00 

e o seu cliente, indignado, se voltasse contra o causídico, uma vez acionado o seguro e 

presentes os elementos acima mencionados, a seguradora provavelmente indenizaria o 

segurado em R$ 1.000.000,00. 

Nos últimos anos, contudo, com a maior consolidação do instituto da perda de uma chance 

no direito pátrio e com sua maior disseminação entre todos os profissionais do Direito e de 

áreas correlatas, muitas seguradoras começaram a implementar os preceitos da teoria na 

regulação do sinistro. 

                                                                                                                                                    
Projetos de Engenharia. A constatação do erro de projeto, durante a execução da obra, pode determinar o 

sinistro coberto, garantindo-se todas as despesas decorrentes com a demolição da obra, até aquele estágio no 

qual ela se encontrava, além das perdas patrimoniais em si, em relação ao material de construção que havia 

sido empreendido pela empresa que comprou o referido projeto defeituoso”. Ibidem. 
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Na situação ilustrativa acima, portanto, a seguradora que recorresse às chances perdidas 

apuraria qual seria a probabilidade efetiva de êxito do recurso que o advogado deixou de 

interpor e, posteriormente, faria a adequada quantificação do dano, com base em todos os 

parâmetros estudados ao longo desta dissertação, de modo que alcançaria o real prejuízo 

experimentado pelo cliente com a falha do profissional. Assim, a indenização securitária 

limitar-se-ia a este valor encontrado, correspondente à perda da chance de vitória judicial, 

e não mais ao valor total da vantagem final pretendida pelo cliente. 

Há tantas outras situações que podem levar o segurador a adotar a teoria das chances 

perdidas para definir o quantum da indenização securitária. Assim, o médico que, por 

negligência, diminuir as chances de sobrevivência ou de recuperação do paciente, não fará 

jus à indenização securitária pelo dano final experimentado pela vítima, mas apenas ao 

valor condizente com a chance perdida.  

O mesmo raciocínio pode ser empregado para o caso do profissional contratado para 

auxiliar determinada empresa a cumprir os requisitos necessários para participar de uma 

licitação, que, por um erro na execução do trabalho, deixa de orientar seu cliente a 

preencher determinada exigência constante no edital, de modo que a companhia acabe 

excluída da concorrência. Uma vez acionado o seguro de RC Profissional, caberá à 

seguradora averiguar as reais chances que a empresa detinha de, uma vez atendidas todas 

as condições formais, sagrar-se vencedora na licitação. Mais uma vez, aplicando-se o 

instituto da perda da chance, a indenização securitária não seria equivalente ao lucro da 

empresa em caso de vitória no procedimento licitatório, mas sim à oportunidade 

efetivamente perdida, feita a correta mensuração do dano. 

É bem verdade que, em maior ou menor grau, há um sentimento dos segurados de que, em 

boa parte das situações, as seguradoras fazem o possível para negar o pagamento de 

indenização securitária, agarrando-se a motivos reputados nem tão relevantes para 

escusarem-se de seu dever legal e contratual de indenizar. Verdadeiras ou não estas 

afirmações, fato é que o recurso à perda de uma chance não pode ser visto como uma 

tentativa da seguradora de se furtar a pagar a indenização ou de ao menos amortizar seu 

prejuízo com a diminuição proporcional do montante indenizatório. 

Ora, este trabalho foi integralmente dedicado a reafirmar a importância do instituto da 

perda de uma chance e a fixar critérios e regras para que se alcance a máxima justiça 

quando da reparação pelo dano decorrente de chances perdidas. Compelir a seguradora a 
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arcar com valores superiores ao dano efetivamente concretizado não seria dar a solução 

mais justa à situação posta.  

Por outro lado, não se pode ignorar que, como qualquer instituto do Direito, a teoria da 

perda de uma chance pode acabar sendo utilizada de forma abusiva, o que não pode ser 

jamais admitido, por dois motivos: em uma ponta, haveria o cometimento de injustiças no 

caso concreto e, na outra, o desprestígio do instituto das chances perdidas, que já sofreu 

tanta resistência para ser finalmente aceito, de modo que sua aplicação de forma pouco 

ortodoxa, para simplesmente desonerar as seguradoras, além de ilícito, significaria 

desnecessário retrocesso.
443

 

Assim, embora seja legítimo que as seguradoras se valham da teoria da reparação pela 

perda de uma chance, não podem fazê-lo de forma desvirtuada, afastada da boa técnica. É 

essencial que se faça a correta valoração da seriedade das chances perdidas e a detalhada 

quantificação do dano, explicitando e justificando o racional por trás do valor da 

indenização ao segurado, para que ele entenda e possa, do mesmo modo, fazer seu cliente 

entender, a razão de aquela indenização ser a mais justa e expressar a real medida do dano 

ocasionado pelo profissional ao contratante de seus serviços.  

Não se pode esquecer um dos primordiais motivos pelos quais o profissional procura a 

seguradora e dela contrata o seguro de RC Profissional. Além de evitar o dispêndio de 

quantias que podem atingir patamares muito expressivos, o profissional busca também uma 

garantia para o próprio cliente – de que em caso de falha na prestação do serviço, não 

ficará à míngua e será prontamente indenizado -, de forma que o seguro serve igualmente 

para preservar a relação entre o segurado e seu cliente.  

Nesse contexto, se o cliente entender não ser o caso de aplicação da perda de uma chance – 

por desconhecimento ou por pura discordância -, a depender da importância da 

manutenção da relação contratual para o profissional, pode ser que este último opte por 

indeniza-lo pela própria vantagem final, ainda no cenário negocial, evitando a 

judicialização do conflito, para não se indispor e não perder o cliente. Haverá, então, um 
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 Possamai denuncia que “o que se tem visto é a adoção da teoria da perda de uma chance vinculada a um 

incompreensível cálculo de probabilidades – como pressuposto inafastável para reconhecer a cobertura 

securitária e chegar a eventual prejuízo indenizável. Assim, mesmo quando o segurado comprova a 

ocorrência da indesejada falha profissional e do dano advindo de tal conduta, ou seja, conjuga os elementos 

previstos na apólice para obter o direito à indenização securitária, algumas seguradoras têm conduzido as 

regulações de sinistros estribando suas conclusões exclusivamente à teoria da perda de uma chance e, não 

raro, sem quaisquer critérios probabilísticos aceitáveis”. POSSAMAI, Fábio José, p. 2. 
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descompasso entre o valor pago pela seguradora ao profissional e o valor pago por este ao 

cliente. Situações como esta podem tornar a contratação do seguro menos interessante para 

o profissional, de modo que este é outro fator a ser considerado pelas seguradoras quando 

da aplicação da teoria da perda de uma chance. 

Por outro lado, caso o cliente e o profissional segurado não atinjam bom termo no âmbito 

extrajudicial, muito provavelmente, o conflito será levado ao Poder Judiciário. Neste 

sentido, há a possibilidade de o segurado ser condenado pelo valor do próprio resultado 

danoso causado ao cliente pela negligência profissional e não apenas pela perda da chance.  

Nessa situação, mesmo que a seguradora entenda que deveria indenizar o profissional 

somente pela chance que ele retirou da vítima, ainda assim surgirá ao segurado a pretensão 

de receber indenização securitária – seja na denunciação da lide, se ela tiver sido realizada, 

seja por meio de ação indenizatória posteriormente movida pelo segurado em face da 

seguradora – pelo dano final a que ele tiver sido condenado judicialmente.  

Em outras palavras, o recurso à teoria da perda de uma chance pela seguradora traduz-se 

em tentativa de ser responsabilizada somente pelos danos efetivamente causados pelo 

segurado a terceiros, mas em situações em que houver decisão judicial transitada em 

julgado em sentido contrário – ainda que em demanda envolvendo exclusivamente a vítima 

e o segurado -, a seguradora acabará tendo de arcar, também, com a diferença entre os 

valores do dano decorrente da perda da chance e do dano final experimentado pelo cliente 

do profissional segurado. 

  



 

 
193 

 

CONCLUSÃO 

As chances perdidas são indenizáveis. Esta é uma afirmação tranquila de se fazer na 

atualidade. A teoria da perda de uma chance, cujas primeiras referências foram feitas há 

cerca de um século na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos, já está suficientemente 

madura para que os estudiosos deixem de se preocupar com as justificativas para que as 

cortes de justiça ao redor do mundo reconheçam a possibilidade de conferir indenização 

pelo dano decorrente das chances perdidas, e passem a centrar os esforços na identificação 

dos problemas práticos decorrentes da aplicação do instituto e na busca por soluções que 

melhorem o seu uso. 

Buscar contribuir com o aprimoramento da aplicação da perda de uma chance sempre foi o 

objetivo da presente dissertação, mais especificamente quanto aos dois aspectos mais 

nebulosos do instituto: a seriedade da chance perdida e a quantificação do dano. 

Mas, ainda que, de certa forma, de modo preambular às grandes discussões travadas neste 

estudo, foram alcançadas algumas conclusões importantes. Foi visto que há duas 

modalidades de perda da chance: (i) a clássica, que engloba os casos de perda da chance de 

alcançar uma vantagem pretendida no futuro; e (ii) a de evitar a ocorrência de um resultado 

danoso já concretizado, que engloba, dentre outros, os casos de perda da chance na área 

médica. Quanto ao primeiro tipo, nunca houve divergências doutrinárias, mas, quanto à 

segunda modalidade, ainda há bastante dissenso entre os estudiosos do tema.  

De todas as correntes existentes, a teoria unitária é a que melhor resolve o problema. 

Assim como nos casos clássicos, nas situações de perda da chance de evitar um dano já 

ocorrido, está-se diante de um dano autônomo em relação ao dano final. No caso de perda 

da chance médica, por exemplo, não se busca indenizar parcialmente pela morte, mas sim 

integralmente pela perda da chance de sobrevivência, que é um interesse jurídico diverso 

da própria vida. A relação de causalidade entre a conduta lesiva e o dano final é 

impossível, mas estabelecer o liame causal entre o ato danoso e o dano da perda da chance 

é perfeitamente factível. 

Também há certa polêmica quanto à natureza jurídica do dano da perda de uma chance. 

Polêmica esta que não deveria existir, pois é completamente inviável equiparar a chance 

perdida ao lucro cessante, em razão da incerteza de ocorrência do resultado final 
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pretendido nos casos de perda de uma chance, enquanto que nas hipóteses de lucros 

cessantes, a ocorrência do resultado final é certo, só não se conhece sua exata extensão.  

É evidente que a perda e uma chance, tratando-se de dano material, deve ser enquadrada 

como dano emergente, em razão de a chance ser um bem integrante do patrimônio da 

vítima, revestido de valor econômico. A eliminação da chance é, repita-se, um dano 

independente do dano final, consistente na eliminação da própria vantagem pretendida.  

Há quem defenda que a chance perdida deveria ser alçada a uma nova categoria de dano, 

ao lado do lucro cessante e do dano emergente, mas tal providência não é necessária, uma 

vez que é plenamente viável enquadrar a chance perdida como dano emergente, ainda que 

algumas características suas destoem da definição mais clássica desta modalidade de dano.  

O dano decorrente da perda de uma chance também pode ter natureza extrapatrimonial. A 

questão é simples: a natureza da chance perdida será a mesma da do dano final. Se a 

vantagem pretendida ou o resultado que se queria evitar tinham caráter patrimonial, 

também o terá a chance perdida respectiva. Se, ao contrário, o dano final é 

extrapatrimonial, também o será o dano decorrente da chance perdida. 

Ressalvada sua relevância , os pontos discutidos no segundo capítulo servem como suporte 

necessário para a correta compreensão dos dois capítulos centrais deste trabalho, que 

tratam, respectivamente, da seriedade das chances perdidas e da quantificação do dano 

delas decorrente. 

Duas são as questões principais que se propôs a responder: (i) o que são chances 

sérias e reais? e (ii) como quantificar o dano decorrente das chances perdidas?  

A primeira resposta passa pela distinção entre a perda de uma chance e a criação de riscos. 

A mera criação de riscos de ocorrência de um resultado danoso no futuro não pode gerar 

dever de indenizar. Somente com a eventual concretização do dano representado pelo risco 

é que a vítima terá uma pretensão reparatória em face do criador do risco e, 

consequentemente, do prejuízo indenizável.  

Para ser indenizada, a chance perdida deve ter sido séria e real. Esta frase ecoa em todos os 

livros, artigos e trabalhos acadêmicos que abordam a perda de uma chance e em todos os 

julgados que decidem sobre casos envolvendo chances perdidas. A chance indenizável não 
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será aquela que se traduzir em mera possibilidade hipotética, mas tão somente aquela que 

significar uma probabilidade concreta de se alcançar o resultado final.  

Surge, então, a natural pergunta acerca da existência de um percentual mínimo para que 

uma chance seja séria e real. A resposta deve ser negativa. O estabelecimento de uma linha 

divisória estática entre os casos que devem merecer reparação e aqueles nos quais as 

vítimas se verão desamparadas contribui para a criação de injustiças. O magistrado deverá 

sempre analisar o caso concreto para verificar se a oportunidade perdida era ou não idônea, 

não se prendendo a percentuais apriorísticos, embora possa se valer das provas estatísticas 

para chegar à sua convicção. 

Outra afirmação repetida à exaustão é a de que, para ser indenizada, a chance deve ter sido 

perdida de forma definitiva. Vale dizer, a conduta antijurídica do ofensor deve ter sido 

responsável por ceifar completamente a probabilidade de a vantagem pretendida ser 

alcançada ou de o resultado danoso ser evitado, de modo que surja o dano final. Haverá 

casos, contudo, em que a destruição de uma chance individualizada não importará na perda 

definitiva da vantagem almejada, de modo que o ofensor não poderá, então, ser condenado. 

 Por outro lado, ainda que destruída a chance, pode ser que, no futuro, em outro contexto, 

surja nova oportunidade, mas que não tenha o mesmo valor que a chance originalmente 

destruída. Assim, o caráter de definitividade não deve ser avaliado de forma abstrata, mas 

sempre levando em consideração o cenário que se concretizou, bem como a importância 

que aquela chance perdida representava para a vítima, naquele momento específico. 

Igualmente importante será observar o lapso temporal entre o evento tido como danoso e o 

momento em que a vantagem almejada poderia vir a ser alcançada pela vítima. Quanto 

maior for este decurso de tempo, menor será a seriedade da chance perdida, em virtude do 

aumento da possibilidade de que outros fatores tenham influenciado na não obtenção do 

resultado pretendido, dificultando o estabelecimento do nexo de causalidade. 

O recurso à estatística é uma ferramenta crucial para a mensuração da seriedade das 

chances perdidas, mas não se pode confiar cegamente nos dados estatísticos. Sempre que 

possível, será preciso transformar uma chance estatística em uma chance pessoal, por meio 

do exame das particularidades do caso concreto, incluindo as características pessoais da 

vítima, nas situações em que elas puderem influir de alguma maneira.  
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Os elementos de cada caso servirão para confirmar, potencializar, enfraquecer ou 

desmistificar os dados estatísticos apontados. Por um lado, quando a estatística for a única 

ferramenta disponível, não se deve simplesmente descartar este meio de prova. Por outro 

lado, a estatística não pode ser considerada irrefutável diante da existência de outros 

elementos probatórios. 

Ainda no tocante à seriedade da chance perdida, embora seja plenamente admissível que 

não se tenha certeza quanto à realização do resultado final pretendido – aliás, esta é uma 

premissa para aplicação da perda de uma chance -, deve haver certeza quanto à existência 

da própria chance. Exatamente por isso, não se pode admitir a combinação de 

probabilidades de primeira e segunda ordens, nem tampouco a aplicação do princípio da 

conjunção no momento de estabelecimento do nexo causal entre a conduta tida como 

danosa e o dano decorrente da perda da chance. 

A resposta à segunda questão, ou seja, encontrar o modo mais adequado de atribuição de 

valor à indenização pelo dano oriundo da chance perdida é tarefa, ao mesmo tempo, muito 

relevante e igualmente difícil. Deve-se partir da máxima de que o valor do dano 

consistente na perda da chance sempre será menor do que o valor do dano final.  

Embora o método de quantificação do dano denominado proportional approach seja o 

mais adotado em todos os ordenamentos jurídicos estudados, ele não será o mais justo nos 

casos de perda da chance de evitar um dano já ocorrido. A fórmula elaborada por Paul 

Speaker e o método do risco atribuído, por outro lado, logram êxito em chegar a um 

resultado satisfatório, tanto nos casos clássicos, quanto nas hipóteses de perda da chance de 

evitar um resultado negativo. 

Assim, a forma mais adequada de quantificação do dano decorrente da perda de uma 

chance passa pela observação de um sistema bifásico, que abrange duas etapas: (i) 

primeiro, afere-se o percentual das chances perdidas por meio da fórmula de Paul Speaker 

ou da fórmula do risco atribuído e; na sequência, (ii) multiplica-se este percentual pelo 

valor da própria vantagem definitiva que a vítima objetivava alcançar.   

Mas a quantificação do dano não deve se resumir à aplicação cega de fórmulas 

matemáticas estáticas. Não se pode virar as costas para as particularidades do caso 

concreto, especialmente nos casos mais complexos, em que não se tem à disposição todos 

os fatores necessários para a aplicação das fórmulas matemáticas, de modo que o juiz 
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deverá fazer uso da sua discricionariedade, para, apoiado nos princípios gerais do Direito, 

nas normas legais aplicáveis ao caso, nas condições individualizadas da situação concreta e 

na sua experiência como julgador, alcançar o quantum indenizatório mais justo na situação 

concreta.  

Quando não houver informações e provas suficientes para uma quantificação técnica do 

dano, então o magistrado poderá recorrer, subsidiariamente, à avaliação equitativa do dano, 

desde que seu raciocínio seja meticulosamente fundamentado na decisão. 

Estas foram as principais conclusões alcançadas ao longo desta dissertação. Buscou-se 

estabelecer o maior número de critérios e parâmetros auxiliadores na árdua incumbência de 

se verificar a seriedade da chance perdida e proceder à mais justa quantificação do dano.  

Como já alertado, estes dois aspectos, tão relevantes para uma correta aplicação do 

instituto da perda de uma chance, não podem ser negligenciados pelas decisões judiciais. 

Na generalidade dos casos, as sentenças e acórdãos são fundamentados em lições 

doutrinárias valiosas, mas que raramente são efetivamente aplicadas quando da 

mensuração da idoneidade da chance perdida e da aferição do valor da indenização. No 

mais das vezes, estas duas etapas são resolvidas de forma superficial, como acontece 

também, por vezes, nos casos de atribuição de valor aos danos extrapatrimoniais. 

A esperança é que, com um debate doutrinário acalentado sobre os pontos mais delicados 

da teoria da perda de uma chance e com o estabelecimento de definições, bases, critérios e 

limites envolvendo a seriedade das chances perdidas e a quantificação do dano, o Poder 

Judiciário tenha mais parâmetros e elementos para chegar a resultados mais justos e 

adequadamente fundamentados nas decisões envolvendo o tema. O incentivo da doutrina já 

exerceu papel fundamental na aceitação do instituto das chances perdidas pelos tribunais 

pátrios e, felizmente, o mesmo acontecerá quanto à sua aplicação mais técnica. 
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