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Editorial

Nosso número inicia com uma reflexão sobre tutela do interesse do credor 

e boa-fé objetiva do devedor no adimplemento substancial, elaborada por Ermiro 

Ferreira Neto, tema sempre atual e importante num momento de crise econômica 

que ainda vivenciamos. Há de se buscar mecanismos e alternativas para proteger 

interesses de ambas as partes da relação jurídica, o que torna interessante a 

leitura do trabalho elaborado por Valdervan Santos Oliveira e Diogo de Calasans 

Melo Andrade sobre os efeitos práticos do contrato built to suit, que antecede as 

contribuições no campo da responsabilidade civil selecionadas para este número, 

que incluem referências sobre o dano decorrente da perda de uma chance (Bruno 

Casagrande e Silva e Ricardo Alves de Lima) e ainda sobre a  responsabilidade 

civil do médico diante das cirurgias estéticas e a consequente incidência de dano 

estético e moral, artigo elaborado por Ana Cláudia Pirajá Bandeira e Ana Flávia 

Cardoso Costa.

Para quem atua no campo do direito das famílias e sucessões, importante 

destacar o trabalho de Jéssica de Camargo e Edenilza Gobbo sobre a redistribui-

ção do ônus da prova na ação de alimentos.

Temos que registrar o elevado número de textos enviados para a seção Voz 

Universitária, o que deixa toda a equipe editorial orgulhosa de manter um espaço 

para bons textos desenvolvidos durante a formação inicial de dedicados estudan-

tes, como Jaqueline Leite Costa Azevedo, Fábio Benícios Lemes, Letycia Helou 

Alves e Pamela Eduarda Vieira Duarte que colaboram nesta edição com pesquisas 

sobre mitigação dos danos no direito contratual, a distinção entre dano e mero 

aborrecimento, além da problemática discussão sobre a transmissão dos bens 

digitais.

A interação entre temas clássicos e temas contemporâneos prossegue na 

seção Agendas de Direito Civil Constitucional, que nos brinda com textos sobre 

responsabilidade civil e relacionamento extraconjugal, de Ana Carla Harmatiuk 

Matos e Lígia Ziggiotti de Oliveira, além de uma interessante discussão acerca 

da proteção de dados pessoais na infância e o dever parental de preservação 

da privacidade, de autoria de Luciana Brasileiro e Maria Rita Holanda. Vale ainda 

conferir o artigo de Maria Carla Moutinho Nery, com o interessante título “Se você 

gostou, dê um like”, não sem antes verificar decisões do Superior Tribunal de 

Justiça que compõem a seção Jurisprudência.
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EDITORIAL

Assim fechamos mais um ano da RFDC, buscando estimular o debate ju-

rídico e a discussão de temas relevante ao quotidiano de nossos leitores. Que 

tenhamos uma leitura útil para nossas atividades profissionais e acadêmicas, 

preparando-nos para mais um ano de grandes desafios.

Maceió, 29 de novembro de 2019.

Marcos Ehrhardt Jr.

contato@marcosehrhardt.com.br 

MIOLO_RFDC_22.indd   8 10/12/2019   17:46:58



D
O

U
TR

IN
A

 E
 A

TU
A

LI
D

A
D

E
S

MIOLO_RFDC_22.indd   9 10/12/2019   17:46:58



43R. Fórum de Dir. Civ. – RFDC | Belo Horizonte, ano 8, n. 22, p. 43-68, set./dez. 2019

A (in)existência do dano decorrente da 
perda de uma chance: uma proposta 
para formação de modelo referencial a 
partir de um evento notório

Bruno Casagrande e Silva
Doutorando em Direito pela FADISP. Mestre em Direito pela FADISP (2019). Membro 
Titular do Tribunal de Defesa de Prerrogativas da Seccional de Mato Grosso da Ordem 
dos Advogados do Brasil. Professor, Palestrante, Advogado e Parecerista. 
E-mail: bruno@ccb.adv.br

Ricardo Alves de Lima
Doutorando em Direito pela FADISP. Mestre em Ciências Jurídico-Criminais pela Univer-
sidade de Coimbra/USP (2008). Diretor Acadêmico da EXCELSU Educacional e do INPG 
Business School. Coordenador de cursos de Pós-Graduação lato sensu. Avaliador do 
INEP/MEC. Advogado, Professor, Palestrante e Consultor Jurídico em São Paulo. E-mail: 
ricardo@pedroalvesdelima.com.br

Resumo: A responsabilidade civil é um dos ramos do Direito Civil que vem avançando com muita veloci-
dade. A elevação da dignidade da pessoa humana à condição de fundamento da República, em 1988, 
e o crescente reconhecimento do princípio da solidariedade em matéria de responsabilidade civil, so-
mado à adoção de um sistema de cláusula aberta de dano pelo Código Civil de 2002, contribuem pro-
fundamente para esse panorama, dando origem àquilo que se convencionou chamar de “novos danos 
indenizáveis”. Este trabalho se propõe a buscar a (in)existência de responsabilidade civil nos casos de 
perda de uma chance, a partir do evento notório experimentado pelo maratonista Vanderlei Cordeiro 
de Lima, nas Olimpíadas de Atenas, em 2004, quando foi atacado durante a prova. A proposta que se 
faz é no sentido de formar, diante de um caso concreto, um modelo geral, que seja compatível com 
o atual ordenamento jurídico brasileiro, verificando-se a possibilidade ou não do reconhecimento da 
perda de uma chance como dano autônomo, para que possa ser utilizado em casos semelhantes em 
que ocorra essa modalidade de dano.

Palavras-chave: Direito. Responsabilidade Civil. Novos danos. Perda de uma chance. Dano material. 
Dano moral.

Sumário: Introdução – 1 O dano efetivo como elemento essencial da responsabilidade civil – 2 Dano 
decorrente da perda de uma chance – 3 Uma proposta para abordagem metodológica do dano pela 
perda de uma chance – Conclusão – Referências

Introdução

A evolução experimentada pela humanidade no século XX e no início deste 

século XXI é sem precedentes na história, dando azo a um estilo de vida que, se 
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BRUNO CASAGRANDE E SILVA, RICARDO ALVES DE LIMA

apreciado por um observador há 100 anos talvez fosse inacreditável e digno das 

melhores ficções.

Depois das duas guerras mundiais, a humanidade tomou um rumo que con-

duziu a um novo renascimento, novamente colocando o ser humano no centro das 

atenções, não só em relação ao Estado, mas também em relação aos seus pares. 

Ideais individualistas foram afastados para dar lugar à valorização da dignidade 

da pessoa humana.

Na responsabilidade civil, o movimento não foi diverso, apresentando pro-

fundas mudanças que, de certa maneira, revolucionaram os conceitos plasmados 

no vetusto Código Civil de 1916, substituindo os paradigmas clássicos por ideais 

contemporâneos.

Entre as referidas inovações estão os chamados novos danos, resultantes 

do florescimento de valores sociais que, até então, não se encontravam tutelados 

pelo Direito, agora, diante nos noveis ideais, passam a ter a sua proteção discuti-

da e, por vezes, reconhecida.

É justamente entre esses “novos danos” que se encontra o dano pela perda 

de uma chance. Apesar de já contar com reconhecimento jurisprudencial, com 

decisões no Superior Tribunal de Justiça, inclusive, e de enunciado próprio das 

jornadas de Direito Civil, a teoria da perda de uma chance ainda padece de signi-

ficativa resistência da doutrina e da jurisprudência.

Diante de tal fato, o presente trabalho foi desenvolvido de forma a analisar o 

dano pela perda de uma chance como elemento nuclear da responsabilidade civil, 

interagindo com os demais pressupostos de responsabilidade civil, com o intuito 

de se buscar concluir se esse dano efetivamente existe ou não.

Para atingir tal desiderato, parte-se na busca do efetivo conteúdo do dano 

para fins de responsabilização civil, bem como a compreensão de sua natureza 

jurídica e proposta conceitual. Em seguida, se investiga a ressarcibilidade do dano 

na perspectiva civil constitucional.

No segundo tópico, busca-se compreender o que é o dano pela perda de 

uma chance, com fulcro na doutrina. Delineadas as suas margens, parte-se para 

discutir a fragilidade da doutrina da perda de uma chance, fruto das incertezas 

doutrinárias, não só em razão do pensamento dos detratores da teoria, mas tam-

bém da contradição dos seus defensores.

Uma vez formada a base científica para a compreensão do dano pela perda 

de uma chance – ainda que superficial – passamos a buscar a formação de um 

modelo geral, respondendo a questionamentos que nascem do atrito doutrinário 

sobre o tema. Para alcançar tal objetivo, propõe-se três critérios a serem aplica-

dos sobre um evento notório e de repercussão internacional, qual seja, o ataque 

lançado pelo ex-padre irlandês Cornelius Horan contra o maratonista brasileiro 

Vanderlei Cordeiro de Lima, durante as Olimpíadas de Atenas, em 2004.
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Não se pretende, com o presente artigo, apresentar uma solução definitiva 

ao conflito doutrinário, mas a reflexão sobre um tema pulsante do Direito Civil de 

forma palatável e factual, assim afastando as comuns elucubrações que nascem 

dos exemplos ficcionais que, por vezes, viciam o resultado da pesquisa, por serem 

formulados – até mesmo inconscientemente – com a finalidade de se conseguir 

determinada resposta já esperada.

1 O dano efetivo como elemento essencial da 
responsabilidade civil

A doutrina e a jurisprudência vacilam sobre quais são os pressupostos es-

senciais da responsabilidade civil extracontratual. Para Carlos Roberto Gonçalves1 

e Silvio Rodrigues,2 os pressupostos da responsabilidade civil são: ação ou omis-

são; culpa ou dolo do agente; relação de causalidade; e, dano. Maria Helena Diniz3 

afirma serem os elementos essenciais: ação comissiva ou omissiva, ocorrência 

de um dano moral ou patrimonial e nexo de causalidade. Sergio Cavalieri Filho4 de-

fende que os elementos são: comportamento culposo ou doloso do agente, nexo 

causal e dano. Farias, Rosenvald e Braga Netto5 adotam a classificação tetrapar-

tida: ato ilícito, culpa, dano e nexo causal. Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona Filho 

apontam como elementos da responsabilidade civil: conduta humana (positiva ou 

negativa), dano ou prejuízo e nexo de causalidade.6

A nosso ver, os pressupostos essenciais da responsabilidade civil são 

a conduta humana, o nexo de causalidade e o efetivo dano ou o prejuízo. No 

que diz respeito à culpa, acreditamos que esta deixou de ser elemento essen-

cial da responsabilidade civil para ser um elemento qualificativo, pois não há 

culpa sem conduta comissiva ou omissiva, porém há responsabilidade civil 

sem culpa, sendo que o próprio parágrafo único do art. 927 do Código Civil 

exclui a responsabilidade civil em determinadas hipóteses,7 bem como o faz 

1  GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade Civil. Vol. 4. 8. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013, p. 52-55.

2  RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Responsabilidade Civil. Vol. 4. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 1985, p. 14-19.
3  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. Vol. 7. 17. ed. São Paulo: Saraiva. 2003, p. 38-39.
4  CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 40.
5  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Curso de Direito Civil: 

Responsabilidade Civil. Vol. 3. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 164.
6  GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil: Responsabilidade Civil. 

Vol. 3. 11. ed. São Paulo: Saraiva. 2013, p. 69.
7  Art. 927. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por 
sua natureza, risco para os direitos de outrem.
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o art. 37, §6º da Constituição Federal8 e os arts. 12 e 14 do Código de Defesa 

do Consumidor.9

Assim, diante de tal raciocínio, os pressupostos da responsabilidade civil 

subjetiva são conduta humana, dolo ou culpa, nexo de causalidade e dano ou pre-

juízo. Por sua vez, na responsabilidade objetiva teremos os seguintes requisitos 

essenciais: conduta humana, nexo de causalidade e dano ou prejuízo.

Não obstante quais requisitos sejam tomados como referência, é pratica-

mente pacífico na doutrina e na jurisprudência que o dano é um requisito essencial 

da responsabilidade civil. Se no passado não se podia cogitar responsabilidade 

civil sem culpa, conforme já vimos, isso já é uma realidade. O nexo de causalidade 

também vem sendo mitigado, pela adequação das suas teorias no sentido de 

busca pela justiça. Diante disso, é lícito afirmarmos que existe responsabilidade 

sem culpa ou até mesmo sem nexo causal, porém inexiste absolutamente a pos-

sibilidade de responsabilidade civil sem dano:

(...) o dano pode ser entendido como um fato que se realiza entre 
a ação praticada por uma pessoa e suas consequências sobre os 
interesses de outra. O dano é ao mesmo tempo a lesão praticada e o 
prejuízo sofrido; a lesão a um bem juridicamente tutelado e o prejuízo 
injustamente causado à esfera de outra pessoa. No entanto, consi-
derada a proeminência da natureza ressarcitória da responsabilidade 
civil, enfatiza-se que a lesão por si só, desacompanhada do prejuízo, 
não enseja o direito à reparação.10

Em qualquer modalidade de responsabilidade civil o dano é, portanto, ele-

mento determinante do dever de indenizar, uma vez que a indenização sem dano 

importaria em enriquecimento sem causa de quem a recebesse e pena para quem 

viesse a pagá-la, violando a noção essencial de que a finalidade da responsabili-

dade civil é de reintegração do patrimônio material e imaterial da vítima ao estado 

anterior ao ato ilícito.11

8  Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

9  Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, indepen-
dentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos 
decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondi-
cionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização 
e riscos. (...) Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem 
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

10  SANTOS, Romualdo Baptista dos. Responsabilidade civil por dano enorme. Curitiba: Juruá, 2018. E-book.
11  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 103-104.
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1.1 Conceito de dano

Aguiar Dias, em sua clássica obra “Responsabilidade Civil”, chegou a afir-

mar que o dano seria um dos elementos da responsabilidade civil que suscita 

menos controvérsia.12 Se isso foi verdade no passado, hoje não poderia estar 

mais longe da realidade.

O estado da arte da responsabilidade civil foi orientado pelo direito civil cons-

titucional e seus princípios fundamentais, tais como dignidade da pessoa humana 

e da solidariedade. Se no início do século passado a responsabilidade civil era 

orientada pelo ideal libertário do Código Civil de 1916, com a ressarcibilidade 

limitada aos danos materiais, a responsabilidade civil vem evoluindo no sentido 

de reconhecer a indenizabilidade dos direitos da personalidade, ampliando profun-

damente o universo de danos extrapatrimoniais indenizáveis.

Talvez o epíteto de tal mudança tenha sido a adoção do modelo de cláu-

sula aberta na definição da ressarcibilidade do dano, com a seguinte redação: 

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

a repará-lo”.

A escolha de um modelo aberto pelo legislador não é isenta de ressalvas 

na doutrina. Sergio Cavalieri Filho afirma que o resultado disso é “uma verdadeira 

inundação de danos ressarcíveis nada criteriosa”.13 No mesmo sentido, Anderson 

Schreiber afirma que:

Esta avalanche de novas espécies de dano, se, por um lado, revela a 
maior sensibilidade dos tribunais à tutela de aspectos existenciais da 
personalidade, por outro, faz nascer, em toda parte, um certo temor, 
antecipado por Stefano Rodotà, de que ‘a multiplicação de novas figu-
ras de dano venha a ter como únicos limites a fantasia do intérprete 
e a flexibilidade da jurisprudência’.14

Na acepção vulgar, o “dano-prejuízo” é qualquer prejuízo que a pessoa sofra, 

independentemente se causado por terceiro ou pela própria vítima; já na acepção 

jurídica, necessariamente o dano é o prejuízo experimentado pela vítima, entretan-

to esse prejuízo há de ser resultado de ação de outrem. 

O art. 186 do Código Civil adota conceito vago em relação ao dano, com 

conteúdo impreciso, que deve ser preenchido pela doutrina e pela jurisprudência. 

Transcrevemos pontual lição de Romualdo Baptista dos Santos:

12  DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. V. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1988, p. 792.
13  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 104.
14  SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 

diluição dos danos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2015
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Considerada a perspectiva contemporânea da responsabilidade civil, 
é necessário olhar antes para o dano e a necessidade de sua repa-
ração e, em seguida para o fato causador. O dano é injusto porque 
a pessoa que o sofreu não está obrigada a suportá-lo, uma vez que 
se trata de prejuízo causado por outrem, mediante conduta culposa 
ou atividade de risco. Nessa perspectiva, tanto a conduta culposa 
quanto a atividade de risco comparecem como índices da ilicitude do 
dano, a indicar que a vítima não está obrigada a suportar o prejuízo. 
Nessa ordem de ideias, podemos afirmar que os danos são prejuízos 
qualificados pela ilicitude ou injustiça, no sentido de que a vítima 
não está obrigada a suportá-los. Por isso, nem todo prejuízo constitui 
dano, já que muitas vezes a pessoa sofre perdas que se encontram 
no âmbito daquilo que está obrigada a suportar, em virtude da lei ou 
do contrato.15

É importante apontarmos que, diferentemente do que ocorre nos sistemas 

fechados, como é o caso do artigo 2059 do Codice Civile16 italiano ou do Direito 

Penal, que exigem a taxatividade dos danos indenizáveis, no sistema de cláusulas 

abertas é possível a ampliação dos danos indenizáveis sem atividade legislativa 

específica.

Assim, diante da inexistência de rol fechado de danos, entendemos que, 

para o fim de reparabilidade por meio de responsabilização civil, deve ser conside-

rado dano o valor reconhecido com inerente ao ser humano no momento da lesão.

Rubens Limongi França conceitua dano de maneira sucinta e direta, como 

“a diminuição ou subtração causada por outrem, de um bem jurídico”.17 Já Sergio 

Cavalieri Filho, por sua vez, o faz como sendo uma “lesão a um bem ou interesse 

juridicamente tutelado, qualquer que seja a sua natureza, quer se trate de um bem 

patrimonial, quer se trate de um bem integrante da personalidade da vítima, como 

sua honra, a imagem, a liberdade etc.”.18

A existência efetiva de dano, portanto, não se encontra prevista de plano, 

devendo ser verificada no caso concreto. De maneira antecedente, apenas é pos-

sível propormos modelos gerais referenciais para casos futuros, que deverão ser 

julgados segundo a técnica de ponderação de interesses e diretamente vinculada 

à fórmula constitucional.

15  SANTOS, Romualdo Baptista dos. Op. cit.
16  O art. 2059 do Códice Civile italiano, em tradução livre, tem a seguinte redação: “Dano não patrimonial. 

O dano não patrimonial deve ser indenizado apenas nos casos determinados na lei”. No original: “Danni 
non patrimoniali. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”.

17  FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 875.
18  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 104.
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1.2 A ressarcibilidade do dano

Tradicionalmente, a doutrina divide os danos em material (ou patrimonial) e 

moral (ou extrapatrimonial). Essas duas modalidades de dano encontram expres-

sa previsão constitucional, acompanhados pelo dano à imagem, nos incisos V e X 

do art. 5º da Constituição Federal.

Para compreendermos a ressarcibilidade de um “dano pela perda de uma 

chance”, conforme propomos neste artigo, é preciso analisarmos, ainda que bre-

vemente, a distinção entre gêneros e espécies de danos.

Segundo o “Dicionário Eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa” entende-se 

por “gênero” uma classe com propriedades em comum, passível de subdivisão 

em classes mais restritas. A “espécie”, por sua vez, é qualquer classe de indiví-

duos com propriedades em comum.

Carlos Maximiliano, refletindo sobre a hermenêutica e a aplicação do direito, 

afirma que quando a norma jurídica menciona gênero, presumem-se incluídas to-

das as espécies respectivas.19

A nosso ver, existem dois gêneros essenciais de danos indenizáveis: o dano 

material e o dano moral. Fora esses danos, os demais são apenas espécies 

de danos indenizáveis. Esse modelo está expresso não apenas na Constituição 

Federal, mas também no Código Civil.20 Note-se, por exemplo, que não há na 

Constituição regra assegurando a reparação do lucro cessante ou do dano emer-

gente. O mesmo ocorre no Código Civil, que se socorre de cláusula geral de dano 

para assegurar a reparação das espécies de dano material ou moral quando estas 

ocorrerem. Portanto, o que há na legislação não são as espécies de dano, mas 

tão somente parâmetros que orientam a fixação do quantum de eventual indeniza-

ção, seja ela material ou extrapatrimonial.

O dano material, ou dano patrimonial, é o gênero de danos que atinge di-

retamente o patrimônio material da vítima, qual seja, bens jurídicos passíveis de 

apreciação em pecúnia. Justamente por isso, lembra Flávio Tartuce, que a doutri-

na – quando cuida de danos materiais – prefere a expressão “ressarcimento”.21

Antunes Varela afirma que o dano patrimonial é aquele suscetível de avalia-

ção pecuniária, podendo ser reparado diretamente, mediante restauração natural 

ou reconstituição específica, ou indiretamente, por meio equivalente ou indeniza-

ção pecuniária.22

19  MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 201.
20  PEREIRA, Caio Mario da Silva. Responsabilidade Civil. 12. ed., atualizada por Gustavo Tepedino. Rio de 

Janeiro: Forense, 2018, p. 79.
21  TARTUCE, Flávio. Direito Civil: direito das obrigações e responsabilidade civil. vol. 2. 12. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2017, p. 390.
22  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 105.
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O dano patrimonial divide-se em duas espécies expressamente previstas no 

art. 402 do Código Civil:23 o dano emergente e o lucro cessante. Essas duas es-

pécies levam em consideração as lesões temporalmente possíveis ao patrimônio, 

quais sejam, a lesão pretérita, a atual e a que se procrastina para tempo futuro.

O dano emergente, ou dano positivo, “importa efetiva e imediata diminuição 

no patrimônio da vítima”,24 o que significa, nos termos do art. 402 do Código Civil, 

aquilo que a vítima efetivamente perdeu. Trata-se de um dano já materializado e a 

sua persecução somente se dá após o dano estar concluído.

Em comparação com o lucro cessante, a prova do dano emergente é mais 

singela, sendo apurada em razão do efetivo prejuízo, sem necessidade de falar-se 

em prejuízo hipotético, já que o dano a ser indenizado corresponde ao valor da 

coisa. Por exemplo, se um taxista tem o seu carro destruído, o valor do dano emer-

gente corresponderá efetivamente ao valor real do veículo, não se preocupando, 

em relação ao dano positivo, aquilo que o taxista deixa de faturar até que o veículo 

seja substituído.25 A apuração do dano emergente é, na maior parte dos casos, 

aritmética, sendo possível, todavia, que a prova exija procedimentos mais comple-

xos, como perícias, multiplicidade de orçamentos, análise de complexos balanços 

contábeis etc.26

De outra banda, o lucro cessante, ou dano negativo, corresponde àquilo 

que a vítima razoavelmente deixou de aferir financeiramente. Note-se que o lucro 

cessante é uma lesão que tem seus efeitos se desdobrando em prejuízo do futuro 

financeiro da vítima.

Segundo Sergio Cavalieri Filho, a apuração do lucro cessante deve se dar 

segundo o princípio da razoabilidade, entendendo por razoável tudo aquilo que é 

adequado, necessário e proporcional, ou seja, “aquilo que o bom-senso diz que 

o credor lucraria, apurado segundo um juízo de probabilidade, de acordo com o 

normal desenrolar dos fatos. Não pode ser algo meramente hipotético, imaginário, 

porque tem que ter por base uma situação fática concreta”.27 

Já no que diz respeito ao dano moral, ensina Sergio Cavalieri Filho que “O 

dano moral, à luz da Constituição vigente, nada mais é do que violação do direito 

à dignidade”.28 Justamente por isso, a sua reparação não requer um preço para 

a dor ou sofrimento experimentado, mas um meio de se compensar o prejuízo 

23  Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidos ao credor abran-
gem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

24  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 90.
25  FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson; BRAGA NETTO, Felipe Peixoto. Op. cit., p. 286-287.
26  TARTUCE, Flávio. Direito Civil... Op. cit., p. 387.
27  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 107.
28  CAVALIERI FILHO, Sergio. Op. cit., p. 94.
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imaterial que alvejou a dignidade da vítima, preferindo a doutrina a expressão 

“reparação” quando se cuida da indenizabilidade do dano moral.29

Isto posto, tratando-se de violação de direitos da personalidade, a dor, o 

sofrimento, a tristeza não são requisitos para a sua configuração. Nesse sentido, 

o enunciado 445, aprovado na V Jornada de Direito Civil, é expresso em dizer que 

a configuração dos danos morais dispensa a verificação de sentimentos humanos 

desagradáveis como a dor ou sofrimento.30

1.2.1 Princípio da reparação integral

Nos dias atuais, pode parecer óbvia a ideia da reparação integral (ou, restitutio 

integrum), principalmente, dada a previsão do art. 944 do Código Civil, nos seguin-

tes termos: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”. Essa aparen-

te simplicidade é subjugada quando nos deparamos com os danos imateriais, em 

contraposição com a precisão aritmética exigida nos danos materiais.

Em apertada síntese, o objetivo do princípio da reparação integral é a re-

paração do patrimônio, material ou moral, do lesado à mesma condição anterior 

à lesão. É utópico pensar que os prejuízos suportados podem ser integralmente 

reparados, porém, para a adequada materialização do princípio, deve o aplicador 

do direito esforçar-se ao máximo para atingir o patamar o mais próximo possível 

do status quo:

Os modos de reparação dos prejuízos ligam-se à função primordial da 
responsabilidade civil, que é restabelecer o equilíbrio social rompido 
pelo dano, devendo-se tentar, na medida do possível, recolocar o 
prejudicado, ainda que de forma apenas aproximativa, na situação 
em que se encontraria caso o ato danoso não houvesse ocorrido.31

O princípio da reparação integral tem, portanto, profunda correlação com a 

própria essência da responsabilidade civil, devendo ser apreciado sob o prisma da 

dignidade da pessoa humana.

Novamente, é importante notar que a reparação só pode se dar quando 

houver um valor socialmente aceito. Explicamos: para que algo seja efetivamente 

reparado, é preciso que tenha alguma espécie de valor, material ou moral. Se não 

há reconhecimento de valor, não há que se falar em reparação.

29  TARTUCE, Flávio. Direito Civil... Op. cit., p. 405.
30  Enunciado 445. O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos 

humanos desagradáveis como dor ou sofrimento (BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Enunciado 445. 
V Jornada de Direito Civil. Disponível em: http://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/366. Acesso em: 
12 jun. 2018).

31  SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Princípio da Reparação Integral: Indenização no Código Civil. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 34.
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Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, ao discorrer sobre a reparação integral, 

afirma que a indenização não deve ser fixada de acordo com a conduta do ofensor, 

mas pela extensão do dano por ele causado ao patrimônio moral da vítima. O 

fundamento para a aplicação do princípio está na ideia fundamental de justiça, de-

senvolvida por Aristóteles e, posteriormente, aperfeiçoada por Tomás de Aquino.32

Portanto, o princípio da reparação integral é pedra angular na reparabilidade 

dos danos, material ou moral. É justamente nele que se fundamenta a indenizabi-

lidade dos ditos “novos danos”, dentre os quais se insere o dano pela perda de 

uma chance, cuja reparabilidade seja o seu maior nó górdio. Passemos então a 

analisar a (in)existência do dano pela perda de uma chance e a sua reparabilidade.

2 Dano decorrente da perda de uma chance

O dano pela perda de uma chance encontra a sua gênese no direito alieníge-

na. Segundo Rafael Peteffi da Silva, o exemplo mais antigo de reconhecimento da 

teoria da perda de uma chance ocorreu em 17 de julho de 1889, quando a Corte 

de Cassação francesa concedeu uma indenização a uma vítima que, em razão 

da atuação culposa de um oficial ministerial, viu todas as suas possibilidades de 

lograr êxito em uma demanda ser-lhe subtraída.33

Já no sistema de common law, a primeira decisão sobre o tema foi o caso 

Chaplin v. Hicks que, em 1911, reconheceu a perda de uma chance em favor de 

uma participante de concurso de beleza que chegou à final com outras 49 candi-

datas. Seriam distribuídos 12 prêmios, porém a autora foi impedida de participar 

da fase final do concurso, que consistia em uma apresentação perante um júri. 

Um dos juízes de apelação entendeu que, diante da doutrina das probabilidades, 

a autora teria 25% de chances de ganhar um dos prêmios.34

Segundo Nuno Santos Rocha, “A ‘perda de uma chance’ consubstancia a 

perda da possibilidade de obter um resultado favorável ou de evitar um resul-

tado desfavorável. Em função do contexto em que esse dano se possa a vir a 

produzir, são várias as áreas em que se pode destacar a importância da ‘perda 

de uma chance’”.35 Muito semelhante, porém mais objetivo e palatável, é o con-

ceito proposto por Flávio Tartuce, que afirma estar caracterizada a perda de uma 

chance quando a vítima “vê frustrada uma expectativa, uma oportunidade futura, 

32  SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Op. cit., p. 48-57.
33  SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: uma análise do direito compa-

rado e brasileiro. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2013. E-book.
34  SILVA, Rafael Peteffi da. Op. cit.
35  ROCHA, Nuno Santos. A “perda de uma chance” como uma nova espécie de dano. Coimbra: Almedina, 

2017 (reimpressão), p. 19.
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que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o seu curso 

normal”.36

É necessário ressaltar que a perda de uma chance é uma criação essencial-

mente pretoriana, sem se apoiar em texto de lei, sendo uma solução audaciosa 

criada pelos tribunais franceses para oferecer uma resposta sob medida aos ca-

sos de lesão a interesses sobre eventos aleatórios.37 E, justamente por se tratar 

de uma construção dos tribunais, a perda de uma chance vem encontrando terre-

no fértil no direito brasileiro, em função da evolução da noção geral de dignidade 

da pessoa humana, do princípio da solidariedade na responsabilidade civil e do 

sistema de cláusulas abertas adotado pelo Código Civil.

Não obstante, a jurisprudência produzida no Brasil não tem colaborado para 

a consolidação da teoria, uma vez que ela não é aplicada de forma consistente e 

sistematizada. Conforme já mencionamos, o sistema brasileiro não possui um rol 

expresso de danos, cabendo ao magistrado, no caso concreto, a aplicação do di-

reito, tomando por referência modelos gerais. Os tribunais, por vezes, empregam 

mal a nomenclatura da perda da uma chance, não se adequando perfeitamente 

àquilo proposto pela doutrina e pelo direito comparado, bem como por vezes apli-

cam a doutrina da perda de uma chance sem atribuir a ela diretamente a ratio 

decidendi.38

2.1 Fragilidades relacionadas à doutrina da perda de  
uma chance

Uma das dificuldades mais evidentes em relação à aplicação da teoria da 

perda de uma chance é justamente a incerteza absoluta de que o resultado se pro-

duziria ou não sem interferência humana. A certeza que se tem é de que a vítima 

tinha uma oportunidade – em maior ou menor escala – no entanto, foi impedida 

de atingir o seu objetivo por ato culposo de terceiro.

Essa situação cria um conflito abstrato sem precedentes no sistema da 

responsabilidade civil, pois, conforme já vimos, não há responsabilidade civil sem 

dano e, na perda de uma chance, o dano não é certo, mas é muito provável. Rafael 

Peteffi da Silva, contundente advogado da teoria, afirma que: 

A teoria da perda de uma chance encontra o seu limite no caráter 
de certeza que deve apresentar o dano reparável. Assim, para que 
a demanda do réu seja digna de procedência, a chance por este 

36  TARTUCE, Flávio. Manual de Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 501.
37  CARNAÚBA, Daniel Amaral. Responsabilidade civil pela perda de uma chance: a álea e a técnica. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2013, p. 11.
38  SILVA, Rafael Peteffi da. Op. cit.
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perdida deve representar muito mais do que uma simples esperança 
subjetiva. [...] A teoria da perda de uma chance encontra o seu limite 
no caráter de certeza que deve apresentar o dano reparável.39 (des-
taque nosso)

Veja-se que, para aplicar a perda de uma chance, segundo a doutrina mais 

abalizada em sua defesa, é preciso que haja certeza de que o dano ocorreu, 

cabendo o ônus da prova da certeza à vítima, inclusive. Por outro lado, é preciso 

apontar também que autores de cabedal defendem um percentual mínimo de 

probabilidade como prova de certeza do dano.

Outro ponto controverso diz respeito à natureza jurídica da indenização de-

vida pela perda de uma chance. Significativa parcela da doutrina defende que a 

indenização do dano se dê a título de dano moral, enquanto outros nomes de 

relevo defendem que a indenização pode se dar a título de dano material. Tal 

dissenso conduziu até a aprovação de um enunciado na V Jornada de Direito Civil 

que tentou, sem sucesso, superar essa questão.

Toda essa incerteza não colabora com a consolidação do dano, contribuindo 

negativamente com a cristalização da doutrina e da jurisprudência, não permitindo 

que o Direito ofereça uma solução segura em relação ao dano pela perda de uma 

chance.

3 Uma proposta para abordagem metodológica do dano pela 
perda de uma chance

Havendo profundo dissenso na doutrina e na jurisprudência sobre a perda 

de uma chance, com todas as vênias, pretendemos, a partir de agora, apresentar 

uma proposta metodológica para a formalização de um modelo indenizatório para 

a perda de uma chance.

Para isso, tomemos o já mencionado exemplo do maratonista Vanderlei 

Cordeiro de Lima, que, estando em primeiro lugar na maratona das Olimpíadas de 

2004, foi agarrado por um homem nos instantes finais da prova, fazendo-o perder 

tempo precioso e concluindo a prova em terceiro lugar.

É obvio que se pode argumentar que em outros casos práticos a solução 

poderia ser diferente, porém, o que ora se propõe é um modelo geral que per-

mita que o julgador extrapole o caso referencial e individualize o julgamento 

casuisticamente.

39  SILVA, Rafael Peteffi da. Op. cit.
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Assim, abordaremos o exemplo seguindo os seguintes critérios ora propostos: 

a) a perda de uma chance como valor jurídico; b) a certeza do dano; e c) as espécies 

de responsabilidade civil pela perda de uma chance.

3.1 A perda de uma chance como valor jurídico

O primeiro ponto que consideramos relevante abordar diz respeito à perda 

de uma chance ser ou não um valor jurídico tutelado pelo Direito. Isso se faz 

necessário porque não havendo um rol legal, o preenchimento do conteúdo dos 

danos indenizáveis dar-se-á conforme o reconhecimento social da eventual lesão 

experimentada pela vítima.

Miguel Reale, ao elaborar a sua teoria tridimensional, juntamente com o fato 

e a norma, insere o valor como um tertium genus de objeto essencial da consti-

tuição do Direito.40 Assim, o Direito, ou mais especificamente, a norma jurídica, 

são os valores que eventualmente passaram a ser dotados de uma dimensão 

material. Preceitua Mario Luiz Delgado:

As normas jurídicas, sejam regras ou princípios, veiculam valores. 
Todo ‘dever ser’ representa a realização de um valor, que constitui o 
seu fundamento. O nascimento da norma é precedido de uma deci-
são, fundamentada em valores. Positivar é sempre decidir, levando 
em conta juízos de valor. Uma lei somente é editada quando julgada 
necessária ou relevante para uma dada comunidade, vale dizer, quan-
do portadora de ‘valores positivos’. Do contrário, jamais deveria ser 
editada.41

É preciso anotar, todavia, que os valores sociais flutuam com o tempo e os 

grupos populacionais, a formação dos valores jurídicos não é uniforme em todo o 

mundo. Afirma Carlos Alberto Bittar Filho:

A coletividade – ou comunidade – é ‘um conglomerado de pessoas 
que vivem num determinado território, unidas por fatores comuns’, 
ou, ainda, ‘uma sociedade localizada no espaço, cujos membros co-
operam entre si (com divisão de trabalho), seja utilitaristicamente 
(para obter melhores, mais eficientes resultados práticos, reais), seja 
eticamente (tendo em vista valores humanos – familiais, sociais, ju-
rídicos, religiosos etc.)’. Dessas definições – máxime da segunda 
– exsurgem os fios mais importantes na composição do tecido da 

40  REALE, Miguel. Teoria tridimensional do Direito. São Paulo: Saraiva, 1968, p. 75-79.
41  DELGADO, Mário Luiz. Novo direito intertemporal brasileiro: da retroatividade das leis civis: problemas do 

direito intertemporal no Código Civil – doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 213-214.
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coletividade: os valores. Resultam eles, em última instância, da am-
plificação, por assim dizer, dos valores dos indivíduos componentes 
da coletividade.42

O jurista italiano Pier Giuseppe Monateri afirma que a responsabilidade civil, 

enquanto Direito Vivente, está em constante evolução, sendo orientada pelos sen-

timentos e valores compartilhados em dado período histórico. Tais valores devem 

se servir desses critérios para reconhecer a viabilidade de compensação em de-

terminados casos, sendo as Cortes órgãos representativos da opinião pública.43

Destarte, considerando que o Direito propriamente dito se efetiva como um 

ideário compartilhado, sendo aperfeiçoado conforme o valor coletivamente reco-

nhecido, é lícito dizer que a perda de uma chance é um valor jurídico indenizável.

Adequando o critério ao caso do citado maratonista, efetivamente o ataque 

do irlandês Cornelius Horan atingiu não apenas o corredor, mas todo o mundo, 

vendo-se indignação quase geral em razão dos fatos. Tal reação deixa transparen-

te que a chance perdida corresponde a um valor social coletivo.

Se tal valor não fosse reconhecido, não haveria motivos para o maratonista 

ser agraciado com a Medalha Pierre de Coubertin, a mais alta honraria concedida 

pelo Comitê Olímpico Internacional a atletas e pessoas envolvidas com o esporte 

que demonstrem alto grau de esportividade e espírito olímpico durante a disputa 

dos Jogos.44

Todavia, o simples reconhecimento de tal fato não é bastante para assegu-

rar a reparabilidade do dano, sendo imperioso que sigamos para o próximo ponto, 

a certeza do dano necessária para se indenizar pela perda de uma chance.

3.2 A certeza da chance perdida

Outro ponto que divide profundamente a doutrina e a jurisprudência com 

relação à perda de uma chance diz respeito à certeza da chance perdida.

Apesar de o nome referir-se a “chance”, algo associado a uma possibilidade 

eventual, o dano pela perda de uma chance exige que esta seja extremamente 

42  BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Disponível 
em: http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf. Acesso em: 06 dez. 
2018.

43  MONATERI, Pier Giuseppe. Natureza e finalidades da responsabilidade civil. Revista de Direito do Consumi-
dor, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 26, n. 112, jul./ago. 2017, p. 59-91. Tradução de Flávio Tartuce e 
Giuliana Giannessi. Disponível em: http://www.academia.edu/36556677/Natureza_e_finalidades_da_res-
ponsabilidade_civil._Artigo_de_Pier_Giuseppe_Monateri._Tradu%C3%A7%C3%A3o_e_montagem_do_texto_
por_Fl%C3%A1vio_Tartuce_e_Giuliana_Giannessi. Acesso em: 18 maio 2018.

44  A Medalha Pierre de Coubertin foi conferida pela primeira vez em 1964. Na oportunidade em que foi con-
ferida a Vanderlei Cordeiro de Lima, em 2004, apenas 9 pessoas haviam recebido a honraria em, então, 
40 anos de existência. 
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provável. Sergio Savi defende que o termo “chance”, utilizado pelos franceses 

significa, em sentido jurídico, a probabilidade de obter um lucro e evitar uma 

perda. Convém notar, outrossim, que a doutrina se desenvolveu sob a rubrica da 

“perda de uma chance”, porém o mais adequando seria a expressão “perda de 

uma oportunidade”.45

Judith Martins-Costa, ao cuidar dos critérios para o reconhecimento da perda 

de uma chance afirma que “a chance perdida deve representar ‘muito mais do que 

uma simples esperança subjetiva’, cabendo ao réu a sua prova e ao juiz o dever de 

averiguar quão foi efetivamente perdida a chance com base na ciência estatística, 

recorrendo ao auxílio de perícia técnica”.46

Por sua vez, Sergio Savi, apoiando-se na doutrina italiana, entende que para 

que ocorra a perda de uma chance, a probabilidade de sucesso da vítima deve ser 

igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), como prova de certeza do dano.47

Por outra volta, Rafael Peteffi da Silva48 e Nuno Santos Rocha,49 defendem 

não haver percentual mínimo para o reconhecimento do dano pela perda de uma 

chance. No mesmo sentido é o Enunciado 444 da V Jornada de Direito Civil.

Com as mais profundas vênias, discordamos de que a chance deve ser apu-

rada por meio de critérios estatísticos ou que uma quota mínima de probabilidade 

deve ser preenchida. Entendemos que caberá ao magistrado, no caso concreto, 

verificar se efetivamente houve a perda de uma chance. Não se pode exigir preci-

são matemática daquilo que não é exato. A vida é cheia de incertezas, elas não 

podem servir, todavia, de escudo para que o agente causador da perda da chance 

deixe de indenizar a vítima, pois é certo que uma chance se perdeu efetivamente.

Novamente, no caso do fundista paranaense, o ataque perpetrado pelo ex- 

padre contribuiu diretamente para o resultado da prova. Vanderlei tinha uma van-

tagem de 20 a 30 segundos em relação ao segundo colocado, porém terminou 

a prova em terceiro lugar. A vitória era provável, porém não faltam no esporte, 

exemplos de virada no último minuto.

Depois das Olimpíadas de Atenas, em 2004, no ano seguinte, em Helsinque, 

o atleta sequer conseguiu completar a prova no Campeonato Mundial de Atletismo. 

Nos mundiais de 2006, em Amsterdã, e 2007, em Tóquio, teve como melhor de-

sempenho ficar entre os seis primeiros colocados, porém não subiu ao podium. 

Nos jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, novamente não conseguiu 

completar a prova, aposentando-se em 2009 após disputar a Maratona de Paris.

45  SAVI, Sérgio. Responsabilidade civil por perda de uma chance. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2012. E-book.
46  MARTINS-COSTA, Judith. Apresentação. In: SILVA, Rafael Peteffi da. Op. cit.
47  SAVI, Sérgio. Op. cit.
48  SILVA, Rafael Peteffi da. Op. cit.
49  ROCHA, Nuno Santos. Op. cit., p. 59-60.
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O ataque do irlandês que lhe custou o primeiro lugar na maratona de Atenas, 

alçou-o da condição de mero medalhista de ouro, como tantos outros desconhe-

cidos no Brasil e no mundo, à posição de herói mundial. Conforme já vimos, 

Vanderlei foi agraciado com a maior honraria do Comitê Olímpico Internacional, 

bem como o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, que é a maior honraria concedida 

pelo Comitê Olímpico Brasileiro, bem como foi o atleta escolhido para acender a 

pira olímpica durante a cerimônia dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016.

Desse modo, cumpre-nos questionar: Vanderlei efetivamente sofreu um 

dano? Factualmente houve uma chance perdida de vencer em primeiro lugar. No 

entanto, para que a perda de uma chance se materialize, não é preciso que haja 

cabalmente um prejuízo experimentado pela vítima. A verdadeira questão é saber 

se essa chance perdida era indenizável e a que título ela o seria, o que abordare-

mos no próximo tópico.

3.3 Situações em que pode haver a responsabilidade civil 
pela perda de uma chance

A definição das situações em que pode ocorrer a responsabilidade civil de-

corrente do dano pela perda de uma chance, conforme já afirmamos, é objeto 

de profundas discussões. Na tentativa de superar essa discussão, o Conselho 

de Justiça Federal, por oportunidade da V Jornada de Direito Civil, aprovou o 

Enunciado 444 com a seguinte redação:

A responsabilidade civil pela perda de chance não se limita à catego-
ria 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 fican-
do adstrita a percentuais apriorísticos.

Fica claro que o enunciado reconhece ser possível não apenas a indeniza-

bilidade da perda de uma chance como dano moral, mas também como dano 

material. Nesse sentido, é a doutrina de Nuno Rocha Santos50 e Daniel Amaral 

Carnaúba,51 que defendem que a chance perdida não se limita a eventual lucro 

cessante, mas efetivo dano emergente:

(...) o prejuízo é assim aferido com base na depreciação efetiva do sta-
tus quo ante. A chance é tratada como um bem, material ou imaterial, 
pertencente à vítima, e que foi destruído em razão do fato imputável 
ao réu. Por meio da técnica, a chance passa a ser considerada um 

50  ROCHA, Nuno Santos. Op. cit., p. 72-74.
51  CARNAÚBA, Daniel Amaral. Op. cit., p. 165-172.
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‘patrimônio anterior’ do interessado. Disso conclui-se que a chance 
perdida é um dano emergente. (...) Por fim, observe-se que, em alguns 
casos de perda de chance, é possível que a vítima venha a sofrer 
outros danos de cunho moral, além da lesão ao interesse aleatório. É 
que a perda da oportunidade pode ofender também outros interesses 
da vítima, como a sua honra, sua dignidade ou mesmo provocar frus-
trações e dores de cunho psicológico, configurando assim um dano 
moral autônomo, a ser reparado ao lado da chance perdida.52

Apesar dos apaixonados debates sobre o tema, o reconhecimento da perda 

de uma chance na categoria de dano material encontra um limite que, a nosso ver, 

parece intransponível: o nexo de causalidade.

No começo deste trabalho apontamos os elementos essenciais da respon-

sabilidade civil e essa essencialidade deriva justamente da sua relação siste-

mática. Para que haja o dever de indenizar é preciso que estejam presentes a 

conduta humana – culposa ou não, a depender da responsabilidade ser objetiva 

ou subjetiva –, o nexo de causalidade e o dano.

O nexo de causalidade é o liame jurídico que vincula a conduta humana e o 

resultado danoso. Se a chance perdida é um valor jurídico indenizável, é facilmen-

te possível vinculá-la à conduta humana para a indenização de um dano moral, 

porém o mesmo não ocorre com o dano material.

Segundo entende a maioria da doutrina, o Código Civil adotou a teoria da 

causalidade adequada para fins de responsabilidade civil. Outros nomes de escol, 

ainda que em menor número, defendem que o Código Civil teria adotado a teoria 

do dano direto e imediato. Independentemente de qual teoria se tente aplicar, não 

é possível verificar a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente 

e um efetivo dano material, seja ele lucro cessante ou dano emergente.

Pablo Malheiros da Cunha Frota nos apresenta um “roteiro” para a aplicação 

da teoria da causalidade adequada:

Ressalta-se que o estabelecimento da prognose retrospectiva do 
evento, chamada na common law de forseability test, para saber se 
ele regularmente produz determinados efeitos danosos, depende de 
um juízo de probabilidades qualificadas de ocorrência do dano, por 
meio das seguintes características: a) o intérprete, colocando-se no 
momento da ação ou da omissão à época do fato, objetiva resgatar 
o passado de maneira mais fiel possível; b) após tal análise, o in-
térprete formula o cálculo de probabilidade de maneira abstrata, de 
acordo com o que ocorre usualmente, lastreado em uma perspectiva 
não somente da experiência do julgador, mas também na consciên-
cia do lesante sobre os eventos e sob a bitola do ser humano médio 

52  CARNAÚBA, Daniel Amaral. Op. cit., p. 168-172.

MIOLO_RFDC_22.indd   59 10/12/2019   17:47:00



60 R. Fórum de Dir. Civ. – RFDC | Belo Horizonte, ano 8, n. 22, p. 43-68, set./dez. 2019

BRUNO CASAGRANDE E SILVA, RICARDO ALVES DE LIMA

(...); c) ultrapassados esses dois momentos, deve-se catalogar uma 
pluralidade de casos, ‘porque de no ser así no responderia a un crité-
rio de experiência sino de mera especulación’ (...).

Diante disso, a existência de causalidade adequada é comprovada 
por um nexo fático, a gerar a indagação sobre as consequências 
danosas reparáveis, por meio da causalidade jurídica comprovada 
com a verificação da referida probabilidade abstrata, apontando se 
o dano, com a ausência do fato, teria se mantido (ou não), tendo 
em vista a necessidade de ocorrência da eficácia causal. Somente a 
causalidade que seja adequada é que possibilitará a imputação de 
responsabilidade ao causador direto do dano ou ao responsável pela 
reparação. Além disso, a teoria não ignora as condições necessárias 
cronologicamente anteriores, porém o exame da causalidade não é 
temporal, mas lógico, entre o fato danoso e o dano, isto é, eventos 
ocorridos em um espaço temporal distante podem ser adequados, 
desde que haja a conexão lógica e teleológica para a verificação da 
causação do dano (...).53

Os arts. 186 e 403 do Código Civil54 exigem uma certeza de dano que é im-

possível de se alcançar quando se tenta aplicar a teoria da causalidade adequada 

à chance perdida. 

Já o dano moral, conforme já afirmamos, é perfeitamente indenizável por si 

próprio. Para o reconhecimento do dano moral, já há algum tempo, não se exige 

mais aferir dor ou sofrimento para a sua configuração, nos termos do Enunciado 

445 da V Jornada de Direito Civil. Assim, o dano moral decorrente da perda de 

uma chance é perfeitamente indenizável, não devendo, porém, ser tido por espé-

cie autônoma de dano moral.

Novamente, voltando à hipótese do maratonista paranaense, é possível ima-

ginar que caso fosse vencedor, Vanderlei poderia ver aumentados os seus patro-

cínios. Também é possível que, talvez, fosse convidado para estrelar campanhas 

publicitárias. Ambos os casos acarretariam aumento patrimonial, visto que a sua 

imagem de vencedor seria valorizada.

Porém, se lançarmos tais fatos à luz fria, sem paixões, não é possível supe-

rar essas incertezas, podendo o medalhista ser mais um, entre tantos atletas des-

conhecidos. Não é possível vincular à conduta do algoz de Vanderlei prejuízo certo, 

passível de indenização. Ainda que Vanderlei tivesse um contrato assegurando-lhe 

determinado patrocínio caso fosse o vencedor, não seria possível se ter certeza 

53  FROTA, Pablo Malheiros da Cunha. A imputação sem nexo causal e a responsabilidade por dano. Tese 
(Doutorado em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2013, p. 74-75.

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

 Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 
efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.
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que Vanderlei seria efetivamente o vencedor e, portando, não se pode sequer falar 

em lucros cessantes.

Conclusão

Ao longo do presente trabalho abordamos os contornos gerais da responsa-

bilidade civil permeando os elementos essenciais visando à análise pragmática de 

um eventual dano pela perda de uma chance.

Foram constatados os elementos essenciais da responsabilidade civil, bem 

como a sua reparabilidade, sempre vocacionados pela aplicação do Direito Civil 

Constitucional, observando não apenas a cláusula geral de danos, mas lendo-a a 

partir da dignidade da pessoa humana e do princípio da solidariedade.

O estudo abstrato dos elementos da responsabilidade civil é árido quando 

contrastado com uma teoria tão sedutora quanto é a perda de uma chance. A 

atratividade dessa teoria é compreensível se considerarmos que se trata de uma 

criação pretoriana, todavia, a sua formação se deu justamente com o intuito de 

contornar entraves legislativos que não existem no modelo brasileiro.

Como vimos de ver, a partir de um evento notório, buscou-se aplicar a teoria 

analisando a sua adequação ao atual sistema legal, fixado pelo Código Civil de 

2002 para confrontar as diversas e dissonantes manifestações doutrinárias sobre 

o tema, que causam deveras inseguranças, não apenas por parte dos magistra-

dos, mas também por parte das vítimas. 

Os eventos envolvendo Vanderlei Cordeiro de Lima não ocorreram no Brasil, 

porém, a sua repercussão mundial e a possibilidade de materialização em qual-

quer prova, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, inclusive, afastam o “e 

se” da discussão. Trata-se de um caso concreto, perfeitamente ajuizável e com 

desdobramentos públicos suficientes para alimentar a reflexão sobre o tema.

Posta a questão, partiu-se de 3 critérios sobre os quais há profunda disso-

nância doutrinária: a) a perda de uma chance como valor jurídico; b) a certeza do 

dano; e c) as espécies de responsabilidade civil pela perda de uma chance.

Verificamos que, considerando o estado atual da sociedade e o ordenamen-

to jurídico vigente, é perfeitamente possível que a chance seja tida como um valor 

jurídico indenizável. A conclusão que se chega é que na perda de uma chance 

o bem jurídico efetivamente tutelado é a dignidade humana. Assim, caberá ao 

magistrado – no caso concreto – avaliar se a chance perdida foi efetivamente 

significativa a ponto de abalar o núcleo dos direitos da personalidade da vítima.

O segundo ponto que propusemos é a certeza relativa à chance perdida, que 

está intimamente ligada ao terceiro ponto, que diz respeito às possíveis espécies 

de indenização pela perda de uma chance.
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A chance perdida é, portanto, perfeitamente reconhecível. Ela não deve ser 

uma chance qualquer, sob pena de não preencher o primeiro requisito, cabendo 

ao magistrado o filtro de relevância, conforme já afirmamos. Superado esse filtro, 

porém, caberá ao magistrado verificar se há ou não uma chance perdida, indepen-

dentemente de qualquer percentual apriorístico.

A partir do reconhecimento de que uma chance foi perdida, propusemos 

analisar quais espécies de responsabilidade civil se adequariam ao caso para con-

cluirmos que não é possível a indenização material da chance perdida. A chance 

não apenas não possui valor certo como também não goza de certeza suficiente 

para permitir a formação do nexo de causalidade entre a conduta e o possível (ou 

provável) resultado, que – em verdade – não se concretizou. Não é possível prever 

o futuro.

Nas hipóteses em que, supostamente, se reconheceu a perda de uma chan-

ce, o que ocorreu foi o reconhecimento de efetivo dano material, mascarado sob o 

manto equivocado da perda de uma chance, servindo os “percentuais de certeza” 

como critérios para a fixação do quantum indenizatório daqueles danos, o que é 

perfeitamente compatível com o princípio da reparação integral, inclusive.

A expressão “efetiva probabilidade de sucesso” é, portanto, eufemismo para 

“certeza de sucesso” e a indenização se dá, então, a título dos danos materiais 

clássicos.

Situação diversa, todavia, ocorre como dano moral. Se a chance perdida for 

suficiente para atingir os direitos da personalidade da vítima, conforme já vimos, 

estar-se-á diante de um valor jurídico reconhecido, devendo ser indenizada. O que 

não se admite, porém, é a autonomia do dano pela perda de uma chance. Trata-se 

de clássico exemplo de dano moral.

Caminhando para o fim, cabe uma ressalva também. O magistrado deve 

analisar o potencial lesivo da chance em relação ao dano experimentado pela 

vítima. O Código Civil é claro ao dizer que a indenização se mede de acordo com 

a extensão do dano e se o dano experimentado for de monta, deve o magistrado 

fixar indenização suficiente.

Por mais difícil que seja, até mesmo em razão da sensação de injustiça, a 

perda de uma chance não preenche os requisitos para existir como dano material 

indenizável. O caso Vanderlei é prova de que o injusto pode tomar proporções mun-

diais, porém isso não nos permite agir ao arrepio do Direito na busca da Justiça.

Como nota final, cumpre afirmar que não entendemos ser impossível o reco-

nhecimento da perda de uma chance como dano material indenizável, porém isso 

deverá ocorrer por meio de inovação legislativa específica que permita a indeniza-

ção do “dano provável”, com técnicas precisas e seguras para a sua apuração e 

reparação, sempre na busca do justo.
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The (in)existence of the damage arised in the loss of a chance: a proposal for setting a referential 
model built over a notorious event

Abstract: Tort liability is one of the most blooming branches of the Civil Law nowadays. The setting of 
the human dignity to the as a foundation of the Brazilian Republic in 1988 and the growing acceptance 
of the solidarity principle in tort liability added with the adoption of an open-ended injury clause in the 
2002 Brazilian Civil Code has contributed profoundly to this panorama, giving rise to what has been 
called “new indemnable damages”. This study aims to seek (in) existence of liability in case of loss of 
a chance from the notorious facts experienced by marathon runner Vanderlei Cordeiro de Lima at the 
Athens Olympics in 2004, when he was attacked during the race. The proposal is to buid a general 
model from a concrete case, being this model compatible with the current Brazilian legal system and 
also verifying the possibility or not of the recognition of the loss of a chance as autonomous damage, 
so this model can be used in similar cases where there is a loss of a chance.

Keywords: Tort liability. New damages. Loss of a chance. Damages. Pain and suffering.
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