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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. 



 

 
13 

 

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. 
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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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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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