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RESUMO: O presente estudo tem por objetivo descrever a origem histórica do instituto jurídico da 

responsabilidade civil, além de descrever a sua natureza, partindo da perspectiva adotada por autores civilistas que 

apresentam a possível solução de casos em que surgem a probabilidade do surgimento de um dano, a partir da 

perda de uma chance. Outra vertente analisada foi a aplicação da probabilidade em um caso concreto, considerando 

uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Pautou-se na pesquisa exploratória de caráter qualitativo e da revisão 

da literatura, a fim de percorrer a origem e a evolução histórica do instituto jurídico da responsabilidade civil no 

direito, além do conceito e a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto. A pesquisa desenvolveu-

se a partir do método científico dedutivo, pois, através de premissas históricas e conceituais foi possível aferir a 

aplicabilidade desta teoria nas decisões judiciais. Por fim, concluiu-se que a teoria ora apresentada se desenvolveu 

a partir de sua evolução na sociedade, bem como de sua construção em reiteradas decisões judiciais ao longo do 

tempo, fato que exigiu do Poder Judiciário uma aplicação racional, lógica e jurídica das probabilidades 

apresentadas com a perda de uma chance. 
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INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas do século XIX, a caracterização da responsabilidade civil passou 

por uma inovação consequente da ruptura com o individualismo típico dos códigos liberais que 

antecederam a época. Naquele período, foi se reconhecendo que não era sempre possível atingir 

uma certeza absoluta sobre a culpa do sujeito que causou o dano e que, com isso, a vítima 

acabava tendo de suportar um prejuízo somente porque o judiciário não conseguia traçar um 

nexo de causalidade certeiro que obrigasse o pagamento da indenização.  

Este cenário propiciou o surgimento da teoria da perda de uma chance, através da qual 

é possível analisar e indenizar um dano que poderia não ter ocorrido se não fosse o ato 

antijurídico do ofensor. Tal instituto surgiu na França e constituiu importante objeto de estudo 

para o Direito daquele país, bem como para os italianos, passando a ser aplicado no Brasil pela 

atividade judicial diante das demandas concretas, ainda sem disposição legal e amplo estudo 

doutrinário. Por essa razão, cumpre destacar alguns pontos sobre a evolução da 
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responsabilidade civil que levaram à admissão da probabilidade como meio de aferir a 

responsabilidade e os aspectos relevantes de sua aplicação e pela perda de uma chance. 

 

METODOLOGIA 

 

Por meio de pesquisa exploratória de caráter qualitativo e da revisão da literatura, 

analisa-se a origem e a evolução histórica do instituto jurídico da responsabilidade civil no 

direito, além do conceito e a aplicação da teoria da perda de uma chance no caso concreto.  

Considerando que o método científico dedutivo, parte da apresentação de argumentos 

lógicos e racionais para, posteriormente, estabelecer conclusões formais. Esta pesquisa 

desenvolveu-se a partir deste método, pois, através das premissas históricas e conceituais foi 

possível aferir a aplicabilidade da teoria da perda de uma chance nas decisões judiciais, logo, 

conclui-se pela sua existência, o seu desenvolvimento histórico e, a forma de sua aplicação 

através da decisão judicial apresentada. 

 

ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 

A partir da Revolução Industrial, uma nova visão passou a ajustar o foco para a 

reparação efetiva à vítima, desenvolvendo uma concepção mais objetiva da responsabilidade 

civil. A dinamicidade da vida moderna fez com que novos fatos, de causas inclusive intangíveis 

e emocionais, pudessem ser plenamente reparáveis. Esta modificação invocou a possibilidade 

de reparação solidária e, ao mesmo tempo, fez com que a culpa se tornasse relativa, de forma 

que evoluíram os outros requisitos da responsabilidade civil, especialmente em relação ao nexo 

de causalidade e ao conceito de dano reparável (SILVA, 2013, p. 06-07). 

Justamente neste contexto que surgiu a teoria da perda de uma chance, ou originalmente 

perte d’une chance, aplicada pela primeira vez pela Corte de Cassação Francesa que, em 1889, 

deferiu um pedido de indenização pela atuação culposa de um oficial ministerial que, agindo 

de má-fé, esgotou todas as chances da ação lograr êxito pelo progresso normal (SILVA, 2013, 

p. 11). 

Em seguida, outras aplicações foram dadas à perda de uma chance, incialmente mais 

restrita aos casos de responsabilidade por profissionais liberais, como médicos e advogados. 

Contudo, com o tempo, o seu campo de utilização se expandiu, sobretudo pela atuação 

jurisdicional, até chegarmos à aplicação mais atual do conceito tratado a seguir. 

 



 

 

CONCEITO DE PERDA DE UMA CHANCE 

 

O escopo da teoria da perda de uma chance, em geral, é viabilizar a indenização por 

danos decorrentes da perda de uma oportunidade. À medida que decorria o processo 

mencionado, admitiu-se que é impossível garantir, com indubitável certeza, que se aquele ato 

ofensor em volta do qual gira a discussão sobre a responsabilidade civil não existisse, a 

vantagem seria de fato obtida, ou o prejuízo seria de fato evitado. Daí surge a necessidade de 

se analisar as incertezas e probabilidades como meio de buscar uma reparação mais justa para 

quem sofre aquele ônus. 

Para tanto, Savi (2006, p. 3) parte da conceituação do que pode ser considerado uma 

chance perdida: 

[...] é possível visualizar um dano independente do resultado final. Se, por um lado, a 

indenização do dano consistente na vitória perdida (na causa judicial, por exemplo) é 

inadmissível, ante a incerteza que lhe é inerente, por outro lado, não há como negar a 

existência de uma possibilidade de vitória, antes da ocorrência do fato danoso. Em 

relação à exclusão da possibilidade de vitória poderá, frise-se, dependendo do caso 

concreto, existir um dano jurídico certo e passível de indenização. 
 

Com este significado, é possível imaginar situações em que é dada a uma pessoa a 

oportunidade de obter algo benéfico no futuro. Nesse sentido, Martins-Costa (2003, p. 360) 

também descreve o conceito da teoria da perda de uma chance de forma que, “na 

responsabilidade pela perda de uma chance, o que é indenizado é justamente a chance de não 

alcançar determinado resultado, ou de auferir certo benefício, chance que foi perdida pela 

vítima em razão de ato culposo do lesante”. Considerando as premissas apresentadas, torna-se 

imperioso a demonstração de seu reconhecimento pelos tribunais. 

 

APLICAÇÃO DA PROBABILIDADE 

 

No Brasil, a teoria da perda de uma chance ainda não recebeu a devida dedicação 

legislativa, visto que não há disposição expressa no Código Civil. Deste modo, coube aos 

tribunais avançar nesse sentido, com base na influência das teorias hermenêuticas apresentadas 

por diversos autores civilistas. É o que reforça Gondim (2010, p. 50), “no ordenamento jurídico 

brasileiro, a teoria teve sua aplicação tardia e, timidamente, vem ocupando relevante papel nas 

decisões judiciais que versam sobre o tema da responsabilidade civil”. 

Em 2005, o Superior Tribunal do Justiça (STJ) aplicou a teoria da perda de uma chance 

no julgamento caso do “show do milhão” (STJ - REsp 788.459/BA), programa de televisão em 



 

 

que o participante respondia a questões de múltiplas escolhas e progredia a cada acerto, 

acumulando um prêmio em dinheiro. Assim, no fim do programa, lhe eram dadas as seguintes 

alternativas de: a) encerrar o jogo e levar o valor acumulado (até R$ 500.000,00); ou, b) de 

responder à última pergunta valendo R$ 1.000.000,00, sob o risco do “tudo ou nada”. 

O que aconteceu, em suma, é que a participante do programa, autora da ação, chegou 

até a última etapa, mas, por um erro na elaboração da questão, acabou desistindo de oferecer 

resposta e deixou o programa com o valor até então acumulado – R$ 500.000,00. Todavia, a 

organização do programa apontou como certa determinada alternativa e, mais tarde, restou 

comprovado que nenhuma das opções dadas seria correta. 

Por este motivo, a jogadora ingressou com ação indenizatória e pleiteou o incremento 

do valor total do prêmio, argumentando lhe ter sido privada a chance de conquistar o “milhão” 

em razão da má formulação da pergunta. 

Em primeira e segunda instâncias, o réu foi condenado a pagar os R$ 500.000,00 totais. 

No entanto, o STJ entendeu por decisão unânime que a questão merecia solução matemática 

aplicada da seguinte forma: caso a pergunta tivesse sido corretamente formulada, e, 

considerando que possuía quatro alternativas, a chance de acerto seria de 25%. Logo, sendo o 

prêmio total um milhão de reais, a condenação deveria ser reduzida à porcentagem equivalente 

à chance de acerto (25%), isto é, R$ 125.000,00. Vejamos: 

 

RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇAO. IMPROPRIEDADE DE PERGUNTA 

FORMULADA EM PROGRAMA DE TELEVISAO. PERDA DA 

OPORTUNIDADE.  
1. O questionamento, em programa de perguntas e respostas, pela televisão, sem 

viabilidade lógica, uma vez que a Constituição Federal não indica percentual relativo 

às terras reservadas aos índios, acarreta, como decidido pelas instâncias ordinárias, a 

impossibilidade da prestação por culpa do devedor, impondo o dever de ressarcir o 

participante pelo que razoavelmente haja deixado de lucrar, pela perda da 

oportunidade. 2. Recurso conhecido e, em parte, provido. 

(REsp 788.459/BA, Recorrente: BF Utilidades Domésticas Ltda., Recorrido: Ana 

Lúcia Serbeto de Freitas Matos, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 

08/11/2005.) 
 

O caso exemplifica com muita clareza a premissa de aplicação da teoria de que a 

incerteza e a falta de garantia sobre o acerto da questão tornam inexigível a condenação do réu 

ao pagamento do valor total do que foi perdido. Nesse ínterim, a indenização não se dá por 

causa do resultado final, mas sim, porque reconhecido que o prejuízo pela perda da 

oportunidade de ganhar o prêmio máximo foi provocado pela má elaboração da questão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

 

 

A partir destes exemplos e conceitos, é possível descrever como a responsabilidade civil 

e teoria da perda da chance evoluem com a sociedade, exigindo do Poder Judiciário uma 

aplicação que bem diferencie o que é improvável do que é quase certo, afinal, as consequências 

atribuídas a tais fatos devem se dar por uma perda real de possibilidade. E, assim, por carecer 

de uma limitação legislada, começam a surgir decisões mais esparsas na jurisprudência 

brasileira que tem levado a teoria a ser admitida em diferentes ramos do direito. Nesse viés, 

resta claro, que a teoria se baseia na probabilidade que a chance seja realizada e na certeza de 

que a vantagem perdida resultou prejuízo, não cabendo nas classificações de dano emergente 

ou lucro cessante. 
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