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RESUMO 

O presente trabalho pretende abordar a teoria da perda de uma chance. A princípio 
tratando de alguns conceitos propedêuticos a responsabilidade civil para 
posteriormente conduzir a uma reflexão quanto ao desenvolvimento da teoria da perda 
de uma chance, com fulcro na concretude e probabilística, utilizando-se do leading 
case “Show do Milhão”.  

Estruturado por meio do método indutivo, com pesquisas jurisprudenciais e 
doutrinárias, pretende-se demonstrar com esse estudo, a aceitação da teoria da perda 
de uma chance, apesar de carecer de previsão legal.  

A questão apresentada trata-se de uma nova vertente da responsabilidade civil: a 
reparação da perda da oportunidade de obter uma futura vantagem ou evitar um 
prejuízo em decorrência de um dano injusto. 
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ABSTRACT 

This paper intends to look at the theory of the loss of a chance. At the first, it deals with 
some propaedeutic concepts of liability and after leads to a reflection on the 
development of the theory of loss of a chance, with the bases in concreteness and 
probabilistic, using the leading case "Million Show". 

Structured through the inductive method, with jurisprudential and doctrinal research, it 
is intended to demonstrate with this study, the acceptance of the theory of loss of a 
chance, despite lacking legal prediction. 

The issue raised is a new aspect of liability: the fixed of the loss of the opportunity to 
obtain a future advantage or avoid injury as a result of unfair damage. 
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INTRODUÇÃO 

No Brasil é notório o desenvolvimento do Direito pátrio influenciado pelo direito 

alienígena, peculiarmente pelo mix entre civil e common law. A Teoria da perda de 

uma chance, explicita essa tendência, mesmo não tendo previsão legal, vem se 

afirmando na doutrina e jurisprudência como resposta a questões sociais atuais.  
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Dessa forma, este trabalho tem como escopo uma reflexão sobre os 

parâmetros de aplicabilidade atual da teoria da perda de uma chance no sistema 

jurídico brasileiro.  

Em face a amplitude da temática, visando um trabalho objetivo e de fácil 

compreensão, a metodologia adotada, corresponde ao método indutivo, com 

pesquisas em fontes doutrinárias e jurisprudenciais. Para isso estruturou o presente 

trabalho, primeiramente, definindo conceitos propedêuticos inerentes a 

responsabilidade civil, por conseguinte o conceito da perda de uma chance e por 

derradeiro os critérios quanto sua aferição.  

RESPONSABILIDADE CIVIL 

A priori, eminente é compreensão o conceito jurídico e alguns elementos da 

responsabilidade civil, para o posterior desenvolvimento da temática, teoria da perda 

de uma chance. A responsabilidade civil é espécie do gênero responsabilidade 

jurídica, essa, segundo Gonçalves (2017, p.20), “só́ se revela quando ocorre infração 

da norma jurídica que acarrete dano ao indivíduo ou à coletividade", aquela, quando 

a transgressão tem caráter de Direito Civil. Consequentemente, “a violação de um 

dever jurídico configura o ilícito, que, quase sempre, acarreta dano para outrem, 

gerando um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o dano”. (FILHO, 2004, p. 23 

apud NADER, 2016, p. 7).  

Quanto aos pressupostos da responsabilidade civil, são elencados por Farias 

(2017, p. 152) “ato ilícito, culpa, dano, nexo causal”. Dentre eles, o dano, é o que 

preponderantemente se relaciona com a teoria da perda de uma chance. Para 

Gagliano (2017, p. 86) dano ou prejuízo constitui a “lesão a um interesse jurídico 

tutelado [...], causado por ação ou omissão do sujeito infrator”. Contudo, como pontua 

Pereira (2018, p. 54), “a doutrina entende que o dano, como elemento da 

responsabilidade civil, há de ser atual e certo”.  

A responsabilidade civil possui previsão constitucional, Art. 5º, V, X CF/88 e 

também é tratada do Código Civil, na Parte Geral nos art. 186, 187 e 188 e na Parte 

Especial o Titulo IX, dos capítulos: "Da obrigação de indenizar" e outro "Da 

indenização", sob o título "Da Responsabilidade Civil". 



Dado um panorama ao que concerne a responsabilidade civil, tomemos a 

análise da Teoria da perda de uma chance. 

TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE  

A perda de uma chance, trata-se de uma construção do direito francês, 

remete-se ao fato quando a “Corte de Cassação francesa aceitara conferir 

indenização a um demandante pela atuação culposa de um oficial ministerial que 

extinguiu todas as possibilidades de a demanda lograr êxito, mediante o seu normal 

procedimento”. (SILVA, 2013, p. 11). Cabe ainda destacar a importante contribuição 

do sistema common law, quanto ao estabelecimento de parâmetros estatísticos que 

possibilitaram auxiliar na fixação da reparação pela perda de uma chance. A exemplo 

do caso inglês “Chaplin v. Hicks, cuja autora era uma das 50 finalistas de um concurso 

de beleza conduzido pelo réu, o qual impediu a autora de participar da fase final do 

concurso que consistia em uma apresentação perante um júri” (SILVA, 2013, p. 11). 

Ainda sem amparo legal, apenas doutrinário e jurisprudencial, resultante do 

desenvolvimento do princípio da concretude e de técnicas e estudos probabilísticos, 

emerge no direito um dano diverso, a perda da vantagem esperada, ou seja, a perda 

da vantagem de se obter aquela vantagem. Segundo Farias (2017, p. 264) “A perda 

de uma chance consiste em uma oportunidade dissipada de obter futura vantagem ou 

evitar um prejuízo em razão da pratica de um dano injusto”. Está caracterizada de 

acordo com Tartuce (2017, p. 462) “quando a pessoa vê frustrada uma expectativa, 

uma oportunidade futura, que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas 

seguissem o seu curso normal”.  

A perda de uma chance baseia-se numa incerteza contra fatual, trata-se da 

“incerteza sobre uma situação hipotética, que teria supostamente se concretizado 

caso um fato – em espécie, o fato imputável ao réu – fosse suprimido do curso causal”. 

(CARNAÚBA, 2013, p. 31). A incerteza, consiste no grande paradigma dessa teoria. 

Quando seria oportuno a tutela de um direito, cuja reparação funda-se em um mero 

dano hipotético?  

Em resposta, salienta Pereira (2018, p. 57), “esta será devida se se 

considerar, dentro na ideia de perda de uma oportunidade e puder situar-se a certeza 

do dano”, “[..] essa chance deve ser séria e real” (TARTUCE, 2017, p. 462), 

características que qualificam a chance e a legitimam como bem jurídico tutelável, 



ainda completa Farias (2017, p. 275), “ a chance – quando seria e concreta – detém 

conteúdo patrimonial que já se encontra na órbita econômica da pessoa. Trata-se de 

um bem imaterial titularizado pelo ofendido ao momento do dano que a suprime”. 

Apontadas as características da chance, é em face do caso concreto que se 

busca o dano resultante da dissipação da oportunidade de obtenção de uma 

vantagem futura, ou seja, “aquela em que o fato jurídico retira de uma pessoa a 

oportunidade de obter uma situação financeira melhor”. (FARIAS, 2017, p. 266). 

 O exemplo mais emblemático sobre a matéria é o referente ao programa 

televisivo do Show do Milhão, em que o Superior Tribunal de Justiça, com base nessa 

teoria, concedeu indenização a participante. No leading case, entendeu o Tribunal que 

“a incorreção da pergunta formulada pelo apresentador, que, a rigor, não poderia ser 

respondida, retirara da concorrente a chance de disputar o prêmio máximo”. (STJ - 

Resp.: 788459 BA 2005/0172410-9, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

Data de Julgamento: 08/11/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 

13/03/2006 p. 334). 

Como critério de aplicação da teoria, ressalta Farias (2017, p. 265) a 

“contribuição da common law ao estabelecer parâmetros estatísticos que possam 

auxiliar na fixação da reparação”[...], “a perda da chance estará caracterizada quando 

a probabilidade da oportunidade for superior a 50% (cinquenta por cento). ” 

(SAVI,2006, p. 33 apud TARTUCE, 2017, p. 462).  

Novamente tomando o leading case supracitado, há impossibilidade de 

categoricamente se afirmar que, se o questionamento fosse formulado dentro dos 

parâmetros regulares, a autora lograria em responder corretamente à pergunta do 

milhão, aduz a falta de pressuposto essencial ao pagamento da integralidade do valor. 

Diante disto, a Corte aplicou o equivalente a um quarto do valor, por ser uma 

probabilidade matemática de acerto de uma questão de múltipla escolha com quatro 

alternativas o que reflete as reais possibilidades de êxito da recorrida. 

CONCLUSÃO 

A teoria da perda de uma chance, apesar da ausência de previsão legal, cada 

vez mais tem espaço no cenário jurídico nacional. Conforme proposto, este trabalho 



teve como objetivo permitir uma reflexão sobre os parâmetros de aplicabilidade atual 

da teoria da perda de uma chance no sistema jurídico brasileiro. 

Por conseguinte, os critérios de aplicabilidade se perfazem quanto a chance 

ser seria e real, que muitas vezes é objeto de divergência doutrinárias e 

jurisprudenciais, buscando ser sanadas a partir da análise do caso concreto. Quanto 

a quantificação da indenização, dar-se-á com base em parâmetros estatísticos, 

considerando uma proporcionalidade ao percentual da oportunidade de chance 

perdida ao se concretizar. 

Por derradeiro, é evidente a importância da teoria da perda de uma chance, 

principalmente quanto ao viés do dano, como forma de tutela aos bens jurídicos 

atinentes a esfera privada. 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Resp.: 788459 BA (2005/0172410-9). 
Recorrente: BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. Recorrido: ANA LÚCIA 
SERBETO DE FREITAS MATOS. Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data 
de Julgamento: 08/11/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 
13/03/2006 p. 334. Disponível em:< 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173792/recurso-especial-resp-788459-ba-
2005-0172410-9/inteiro-teor-12902297>. Acesso em: 07 out. 2018.  

CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a 
álea e a técnica . São Paulo: MÉTODO, 2013. 

FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de direito civil: responsabilidade civil. 4. ed. 
Salvador: JusPodivm, 2017. 

GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: responsabilidade civil . 15. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: responsabilidade civil . 12. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

NADER, Paulo. Curso de direito civil: responsabilidade civil . 6. ed.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil :12. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2018. 

RODRIGUES, Silvio. Direito civil: Responsabilidade civil.  20. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: um a 
análise do direito comparado e brasileiro. 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2013. 

TARTUCE, Flávio. Direito civil: direito das obrigações e responsabil idade civil.  
13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. 


