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RESUMO 

 

 

A responsabilidade civil vem sofrendo constante evolução no sentido de aumentar o 
campo de reparação do dano injusto, o que provocou uma ruptura paradigmática em seus 
pressupostos, centrando suas preocupações na indenização à vítima. Nesse contexto, vem 
ganhando relevo a teoria da “perda de uma chance”, consistente na possibilidade de reparar 
o dano causado pela privação da oportunidade de obter um benefício ou de evitar um 
prejuízo. 

Outrora irreparável, por ser considerado um prejuízo meramente hipotético, a chance 
passou a ser reputada, pela jurisprudência, uma entidade própria, substantiva em si mesma, 
e dotada de valor econômico. O Direito modificou a maneira de interagir com a álea, antes, 
repelindo-a, e, agora, absorvendo-a e levando-a em consideração no julgamento. 

O trabalho, uma das maiores fontes de afirmação e expressão da cidadania, também 
merece uma tutela especial, de modo a resguardar os princípios constitucionais da 
“dignidade da pessoa humana”, do “valor social do trabalho” e da “livre iniciativa”. Diante 
disso, não há como o Direito do Trabalho ficar alijado da doutrina das oportunidades 
perdidas, pois ambos os sujeitos da relação capital e trabalho podem sofrer essa 
modalidade de ofensa, cuja reparação se impõe como conquista sintomática da evolução 
social. 

Portanto, a análise da imbricação epistemológica entre esses dois fenômenos – a 
“perda de uma chance” e o “Direito do Trabalho” –, com a explicação dos seus 
condicionamentos, a sistematização das suas relações, o esclarecimento dos seus vínculos, 
e a avaliação dos seus resultados e aplicações, constitui o objeto desse estudo, cuja 
importância se revela, desde logo, a partir do acentuado descompasso entre o atual estado 
de ebulição jurisprudencial que o tema experimenta e a absoluta escassez de material 
doutrinário específico. 

 
 

Palavras-chave: Responsabilidade civil. Perda de uma chance. Direito do Trabalho. Ato 
ilícito. Dano. Nexo causal.  
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ABSTRACT 

 

 

Tort liability has been in constant evolution by way of increasing the field of unfair 
damage recovery, which has caused a paradigmatic breach in its presupposition, 
centralizing on its concern for the indemnity of the victim. In this context, the “loss-of-a-
chance-doctrine” has been gaining importance. This theory consists of the possibility of 
repairing the damage caused by the privation of the opportunity to obtain a benefit or avoid 
a loss. 

Formerly irreparable for being considered merely a hypothetical loss, the chance 
became reputed by jurisprudence, a personal entity, substantive in itself and endowed with 
economic value. The law changed the way of interacting with the alea, formerly repelling 
it, and now, absorbing it and taking it into consideration in the trial. 

The labor, one of the greatest sources of affirmation and expression of the citizen, 
also deserves special defense so as to protect the constitutional principles of the “dignity of 
the human being”, “ the social value  of labor” and “free initiative”. Thus, there is no way 
for the Labor Law to be disabled of the doctrine of  lost opportunities, because both  
subjects of the capital and labor relation can suffer this modality of injury, whose 
reparation instills itself as a symptomatic conquest of the social evolution. 

Therefore, an analysis of the epistemological imbrications between these two 
phenomena –  the “loss-of-a-chance” and the “Labor Law” –,  with the explanation of their  
contingents , and the systemization of their relations,  the enlightenment of their bonds, and 
the evaluation of their results and applications, constitute the objective of this study, whose 
importance is revealed, as of now, from the accentuated disorder between the current state 
of ebullient jurisprudence that the theme has been  undergoing and the absolute scarcity of 
specific doctrinal material. 

 
 

Key words: Tort liability. Loss-of-a-chance. Labor law. Tort. Damage. Causation.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Todo dia é uma chance: De retomar os bons hábitos. De perdoar erros alheios. 
De absolver suas próprias culpas. De derrubar preconceitos. De ampliar seus 
valores. De amar sem pudores. De viver sem rancores. De aliviar tantas dores. 
De esquecer dissabores. De levar conforto a quem sofre. De minimizar misérias 
alheias. De alimentar bocas famintas. De ouvir amigos infelizes. De ajudar 
parentes distantes. De levar alegria abundante. Mais rápido que puder sem 
demora. Para ser mão amiga e bondosa. Que ampara, cura e labora. Para alívio 
do sofrimento de quem chora”1. 

 

A idílica visão transcrita no poema acima revela como a vida cotidiana é pródiga em 

oportunidades de empreender mudanças ou simplesmente manter a ordem das coisas. 

Aliás, em nossa cultura judaico-cristã, predomina a ideia de livre arbítrio, referindo-

se principalmente às ações e à vontade humana, e com o significado de que o homem é 

dotado do poder de, em determinadas circunstâncias, agir sem motivos ou finalidades 

diferentes da própria ação2, ou seja, a vida não segue um curso predeterminado justamente 

porque o ser humano detém o poder da escolha. A ideia de chance ou oportunidade está, 

em certo modo, ligada à possibilidade de decidir a própria sorte.  

Conta o Livro Sagrado das religiões abraâmicas que Adão e Eva viviam de um modo 

puramente extrativista no Jardim do Éden, tendo o primeiro, todavia, recebido um 

comando divinamente emanado, nos seguintes termos: “Coma livremente de qualquer 

árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no 

dia em que dela comer, certamente você morrerá”3.  

Portanto, dentro da concepção libertária, na qual está culturalmente inserido o 

homem desde a criação, Adão e Eva optaram por violar o mandamento que lhes fora 

imposto, e, com isso, toda a humanidade “perdeu a chance” da vida eterna no paraíso, haja 

                                            
1FITTIPALDI, Conceição. Chances. Disponível em <http://poemasencantos.blogspot.com/ 
2007/07/chances.html>. Acesso em: 8 set. 2010. 
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Eletrônico Versão 5.0. Correspondente à 3 
ed. 1ª. impressão da Editora Positivo, rev. e atual. do Aurélio Século XXI, O Dicionário da Língua 
Portuguesa, 2004. 1 CD-ROM. 
3 GÊNESIS, 1, 16/17. In: Bíblia Sagrada: nova versão internacional. Trad. Sociedade Bíblica Internacional. 
São Paulo: Vida, 2000, p. 2. 
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vista uma das sanções aplicadas ter sido, justamente, a expulsão do Jardim do Éden, 

impossibilitando a ingestão do fruto da vida4.  

Sob o prisma filosófico do existencialismo ateu, Sartre também foi veemente ao 

afirmar que a liberdade é condição ontológica do ser humano, ao asserir que: “assim, não 

teremos nem atrás de nós, nem na nossa frente, no reino luminoso dos valores, nenhuma 

justificativa e nenhuma desculpa. Estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar 

dizendo que o homem está condenado a ser livre”5. 

Transpondo tal questão para o mundo jurídico, despido de molduras quiméricas ou, 

ainda, evidentemente, de conteúdo teísta – até porque incompatível com um trabalho 

científico, elaborado sob a concepção laica de Estado (CF, art. 19, I)6 –, são diversas as 

situações da vida em que alguém, “em razão de ato ilícito praticado por outrem, pode ficar 

privado da oportunidade de obter determinada vantagem ou então, de evitar um prejuízo”7.  

Isabelle Vacarie observa que paralelamente à integração da chance no campo jurídico 

houve uma retração do papel da “vontade” no direito das obrigações, por conta da 

antinomia entre os conceitos de “chance” e “vontade”: a “chance” exclui a “vontade”, e a 

“vontade” marca a fronteira da “chance”8.  

É exatamente aí que o direito atua no campo da responsabilidade civil: quando a 

atuação omissiva ou comissiva de alguém nos impede de bem cumprir nossa “sentença de 

liberdade”, privando-nos de usufruir nossas escolhas, impedindo-nos de fazê-las9 ou, até 

mesmo, contrariando as que foram feitas.  

                                            
4 “Então disse o SENHOR Deus: ‘Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. 
Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre.’ 
Por isso o SENHOR Deus o mandou embora do Jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. 
Depois de expulsar o homem, colocou a leste do Jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se 
movia, guardando o caminho para a árvore da vida”. (Idem, 3, 22/24, p. 3) 
5 SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo: a imaginação - questão de método. Seleção de 
textos de José Américo Motta Pessanha. Trad. Rita Correia Gudes e Luiz Roberto Salinas Forte. 3. ed. São 
Paulo: Nova Cultura, 1987, p. 9. 
6 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 16. ed. São Paulo: RT, 
2011. 
7MELO, Raimundo Simão de. Indenização pela perda de uma chance. Disponível em: < 
http://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/texto.asp?id=1785>. Acesso em: 28 out. 2010. 
8 No original: “Et on observe parallèlement à l’integration de la chance dans le champ juridique un 
rétrécissement du role de la volonté dans le droit des obligations. Ce mouvement contraire s’explique par 
l’antinomie de chance et de la volonté: la chance exclut la volonté, la volonté marque la frontière de la 
chance. Les solutions juridiques traduisent cette opposition”. (VACARIE, Isabelle. La perte d’une chance. 
Revue de la recherche juridique. Droit Prospective, Paris, vol. 3, p. 904-932, 1987, p. 906-907)   
9 Aqui muito bem se encaixaria, dentro da classificação proposta por Fernando Noronha, o que ele denomina 
de “perda de uma chance por falta de informação”: “A segunda modalidade relativa a danos presentes, em 
que falaremos em perda de uma chance por falta de informação, diz respeito à frustração da oportunidade de 
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Na proposição trazida à baila, a pessoa fica tolhida de alternativa de otimização das 

suas possibilidades – realizando vantagens ou evitando prejuízos10 –, seja porque o curso 

natural dos acontecimentos foi interrompido por fator externo, alheio à sua vontade, 

impossibilitando a verificação do evento vantajoso em seu favor; ou, ainda, porque deixou 

de ser interrompido quando havia uma possibilidade de fazê-lo antes de consumado o 

evento danoso.  

A esse fenômeno, a doutrina pátria atribuiu o nome de “perda de uma chance”, 

fortemente influenciada pelo instituto francês de idêntica nomenclatura (“perte d’une 

chance”), que, há bastante tempo, vem sendo debatido em domínios alienígenas, mas que, 

somente nas duas últimas décadas, passou a ser enfrentado no Brasil11. Hodiernamente, o 

tema encontra-se em estágio de verdadeira efervescência. 

A toda evidência, o mundo do trabalho, onde as pessoas passam a maior parte do seu 

tempo, não teria como ficar alijado da ocorrência de privações de oportunidades e de suas 

consequentes repercussões na seara da responsabilidade civil12.  

Reforçando esta convicção, Geneviève Viney, já em 1982, foi categórica ao afirmar 

que, na França, os julgados relacionados à questão profissional eram os mais numerosos, e 

ainda incluiu outras hipóteses dentro da relação de trabalho lato sensu, que podiam ensejar 

a aplicação da teoria:  

                                                                                                                                    

tomar uma decisão esclarecida, devido a ter havido a quebra de um dever de informar, que recaía sobre outra 
pessoa. Acontece quando alguém sofre um determinado dano por não ter tomado a melhor decisão, que 
estaria ao seu alcance se outra pessoa tivesse cumprido o dever, que incidia sobre ela, de informar ou 
aconselhar. São casos em que uma decisão mais esclarecida, a ser tomada pelo próprio lesado, poderia 
eliminar o risco de este sofrer o dano, ou pelo menos poderia reduzi-lo”. (NORONHA, Fernando. 
Responsabilidade por perda de chances. Revista de Direito Privado, São Paulo, v. 6, n. 23, p. 29-46, jul./set. 
2005, p. 32) 
10 Silvia Mota fornece um conceito mais restrito de chance, ligando-a somente à possibilidade de obter um 
ganho futuro: “A chance é a possibilidade de um benefício futuro provável integrada nas faculdades de 
atuação do sujeito, considerando um dano ainda quando possa resultar dificultoso estimar seu alcance. Nesta 
concorrência de fatores passados e futuros, necessários e contingentes, existe uma consequência atual e 
certa”. (MOTA, Sílvia. Responsabilidade civil decorrente das manipulações genéticas: novo paradigma 
jurídico ao fulgor do biodireito. 2005. Tese (Doutorado) - Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2005) 
11 De acordo com Rafael Peteffi da Silva, o precursor na aplicação da teoria foi o Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, com alguns julgados da lavra do então desembargador Ruy Rosado de Aguiar Júnior. 
(SILVA, Rafael Pateffi da. Responsabilidade Civil Pela Perda de Uma Chance. 2. ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2009, p. 194)    
12 Da doutrina especializada colhe-se: “Sendo certo que o padrão da jornada de trabalho do brasileiro é de 
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais e que se recomenda que os adultos durmam oito horas por dia, 
devendo as últimas oito horas ser utilizadas para as mais diversas atividades como deslocamento, refeições, 
lazer e asseio pessoal, resta inquestionável que o que consome a maior parte da vida de um adulto é a sua 
atividade profissional. É natural, portanto, que inúmeros danos sejam ocasionados no contexto das relações 
de trabalho”. (BOUCINHAS FILHO, Jorge Cavalcanti. Aplicação da Teoria da Responsabilidade Civil por 
Perda de uma Chance às Relações de Trabalho. Revista Justiça do Trabalho, Porto Alegre, ano 27, n. 318, 
p. 25-33, jun. 2010, p. 26) 
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Mais c’est certainement à propos de la perte d’une chance de réussite 

professionnelle que les arrêts sont les plus nombreux. Les tribunaux ont 

en effet eu l’occasion d’affirmer que la perte de la possibilité de se 

présenter à un examen ou à un concours est un dommage susceptible de 

réparation ainsi que la perte de l’espoir d’entreprendre une activité 

rémunérée ou d’embrasser une carrière déterminée. Et de très 

nombreuses décisions ont admis qu’en cas d’accident la perte d’un 

espoir de promotion professionnelle ou de la possibilité de prendre un 

emploi plus lucratif ou d’entendre l’exploitation existante doit entrer 

dans le calcul de l’indemnisation due à la victime. 

Dans la même ligne, on peut encore signaler que la perte de l’espoir de 

conclure un ou plusiers contrats dont la victime attendait un profit ou un 

avantage quelconque a été considérée comme susceptible de fonder une 

action en responsabilité de même que la perte de l’espoir de voir se 

poursuivre l’exécution d’un contrat lucratif ou de profiter d’un avantage 

que, par suite d’une fausse information donnée au cours de la période 

précontractuelle, l’une des parties croyait avoir acquis13. 

 

A partir de tais considerações é que se concebe o escopo do presente trabalho: 

entrelaçar esses dois fenômenos – a “perda de uma chance” e a “Direito do Trabalho”, 

imbricados por questões epistemológicas –, tendo em vista a necessidade de explicar os 

seus condicionamentos, sistematizar as suas relações, esclarecer os seus vínculos, e avaliar 

os seus resultados e aplicações. 

Há, indubitavelmente, terreno fecundo para que essa semente germine. A doutrina 

civilista pátria, por meio de precursores como Sérgio Novais Dias, Sérgio Savi e Rafael 

Peteffi da Silva, entre outros, vem moldando o arcabouço dogmático do qual têm se 

servido as Cortes ao prestar a tutela jurisdicional. Por sua vez, a jurisprudência trabalhista, 

ainda que de modo tímido, tem fornecido pistas dos matizes em que a teoria será acolhida 

no Brasil, mais especificamente no âmbito desta Justiça Especializada. 

Assim, num processo contínuo de retroalimentação, a teoria vai sendo dialeticamente 

revista a partir de julgados que, por seu turno, constroem diretrizes decisórias segundo 

sólidas bases doutrinárias que são sopesadas à luz das particularidades dos casos concretos, 
                                            
13 VINEY, Gineviève. Traité de Droit Civil. Sous la direction de Jacques Ghestin. Les obligations. La 
responsabilité: conditions. Paris : LGDJ, 1982, p. 343-345. 
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pois “se a jurisprudência é o canteiro de obras da responsabilidade civil, a doutrina é a 

arquiteta dessa construção. Tão inócua quanto uma doutrina divorciada do direito vivo 

tecido pelos Tribunais é aquela cingida à utilização dos julgados como ‘enfeite’, que, não 

raro, servem só para engordar o volume dos livros 14”.  

Ter-se-á, pois, o que Gustavo Tepedino denominou ser “[...] a rara confluência, da 

doutrina com a jurisprudência, para a construção do direito civil contemporâneo15”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            
14 MARTINS-COSTA, Judith. Apresentação. In: SILVA, Rafael Peteffi da. Responsabilidade Civil pela 
Perda de uma Chance. 2 ed. São Paulo: 2009, Editora Atlas, p. XV. 
15 TEPEDINO, Gustavo. O tão esperado (e fugaz?) encontro da doutrina com a jurisprudência. Revista 
trimestral de Direito Civil, Rio de Janeiro, v. 3, 2000, p. 4. 
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CONCLUSÃO 

 

 O estudo teve por intento traçar um esboço sobre a teoria da “perda de uma chance”, 

fenômeno que ocorre quando alguém, por força de ato praticado por outrem, fica tolhido da 

oportunidade de obter um benefício ou de evitar um malefício. Já na apresentação da obra, 

procurou-se demonstrar que a subtração da oportunidade oblitera a possibilidade de fazer 

escolhas ou seguir em frente nelas, algo ontologicamente intrínseco à condição humana, 

conforme se tentou justificar por argumentos culturais e filosóficos. 

Ainda no prelúdio, afirmou-se a origem doutrinariamente francesa do instituto, que se 

consolidou através da expressão “perte d’une chance”, fazendo-se remissões às primeiras 

manifestações, em apertada síntese.  

Finalizando a parte introdutória, sustentou-se a imbricação epistemológica entre a 

perda de uma chance e a relação de trabalho, com a proposta de desenvolvimento do 

estudo mediante a explicação dos seus condicionamentos, a sistematização das suas 

relações, o esclarecimento dos seus vínculos e a avaliação dos seus resultados e aplicações. 

No espaço destinado ao escorço histórico (capítulo 1), concluiu-se pelo equívoco da 

doutrina francesa ao asseverar que, naquele país, a Corte de Cassação admitira a reparação 

das chances desde o final do século XIX, demonstrando-se, a partir da análise dos julgados 

mencionados, que a Suprema Corte Francesa, até a década de 1930, era refratária ao 

reconhecimento da indenização das chances perdidas. Em relação à França, provou-se, 

outrossim, o desacerto de uma parte da doutrina brasileira ao afirmar que o primeiro 

julgamento de perda de uma chance ocorrera na década de 1960. 

Aludiu-se ao caso Chaplin v. Hicks, de 1911, na Inglaterra, como o precedente mais 

antigo por nós encontrado sobre o tema. Falou-se, ainda, sobre o início do reconhecimento 

jurisprudencial do instituto na Itália e no Brasil, baseando-se em fontes indiretas. 

Na sequência, discutiram-se, com o necessário rigor científico, as noções 

propedêuticas sobre o tema (capítulo 2), iniciando-se pela questão terminológica, haja 

vista algum dissenso doutrinário e jurisprudencial na aplicação das expressões “chance” e 

“oportunidade”. A partir do contraste da nomenclatura adotada pelo direito estrangeiro 

com a do direito pátrio, aliado a uma reflexão filológica, entendeu-se que a expressão 

consagrada – perda de uma chance – preserva o casticismo vernacular, a par de contemplar 
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a vantagem de ser auto-explicativa, de fácil assimilação e representar o nomem juris mais 

utilizado. 

Posteriormente, problematizou-se sobre a refutação e a consolidação da teoria, 

recuperando-se, historicamente, o argumento repelente, no sentido de que a sua ocorrência 

provocaria apenas a perda de uma possibilidade, mera chance aleatória e impossível de ser 

indenizada, em face do caráter incerto do dano.  

Procurou-se, incontinente, demonstrar o equívoco na metodologia cronológica de 

análise da teoria, cujo fulcro da investigação sobre a propalada “certeza” do prejuízo estava 

em mirar o futuro hipotético (incerto), quando se deveria operar um deslocamento 

temporal para o passado (certo), no qual constava uma chance, que já compunha a esfera 

de bens da “vítima” – patrimoniais ou extrapatrimoniais –, e que poderia ser valorada, 

sendo, portanto, passível de indenização. 

Sustentou-se, mediante exemplos comezinhos, como o do bilhete de loteria, que a 

chance, em si mesma, já possui um valor intrínseco. 

Acenou-se com a existência de um aparente paradoxo na figura da perda de uma 

chance, consistente na “certeza do incerto”, pois, nela, as duas categorias (certeza e 

incerteza) convivem de modo harmônico, além de comporem sua essência, já que a 

ressarcibilidade da chance repousava na certeza da existência da própria chance, entidade 

tutelada juridicamente e passível de valoração econômica, e na incerteza sobre a sua 

concretização. Destarte, a perda de uma chance assenta-se na certeza da probabilidade. 

Investigaram-se, na continuidade do trabalho, as diferenças entre a perda de uma 

chance e as figuras mais aproximadas, eleitas pelo critério de um ou mais pontos de 

contato que pudessem gerar uma espécie de “zona cinzenta” na demarcação dos traços 

distintivos. 

Dentro desse objetivo, perquiriu-se a diferença entre a perda de uma chance e os 

lucros cessantes, opondo-se, de maneira ferrenha, à corrente doutrinária que apregoa que a 

distinção reside no fato de que na primeira (perda de uma chance) existe incerteza em 

relação ao resultado final e no segundo (lucros cessantes) há certeza, porquanto a incerteza 

é uma constante em ambos os casos. 

A desigualdade entre os institutos situa-se no modo como o Direito interage com a 

álea: nos lucros cessantes, ele a repele, artificializando o conhecimento, e agindo como se 
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tudo soubesse, a partir de juízos presuntivos; na perda de uma chance, o Direito absorve a 

álea, admite a sua ignorância, e a leva em conta no momento de decidir, obtemperando o 

montante indenitário de acordo com juízos de probabilidade. 

De igual modo, no estabelecimento da diferença entre a perda de uma chance e a 

condição maliciosamente obstada pela parte cujo adimplemento desfavorecer (CCB, art. 

129), também se contrariou a tese de que haveria a certeza do adimplemento da condição, 

não fosse o ato ilícito, porque tal asserção macula o próprio conceito de condição, 

enquanto cláusula que subordina a eficácia de um negócio jurídico a evento futuro e 

incerto (CCB, art. 121).  

Por outro lado, partindo-se da semelhança existente entre as figuras, que era a 

interrupção da cadeia aleatória de acontecimentos, foram estabelecidas quatro 

dessemelhanças: i) quanto aos requisitos, pois o artigo 129 do CCB exige o dolo, de que 

prescinde a perda de uma chance; ii)  quanto aos sujeitos, já que no art. 129 do CCB têm-

se, necessariamente, dois pólos de uma relação obrigacional, ou seja, vítima e ofensor se 

vinculam por meio de um contrato, de um negócio jurídico stricto sensu, o que pode ou 

não ocorrer na perda de uma chance; iii)  quanto à condição (estado) do ofensor, 

porquanto no artigo 129 do CCB o ofensor deve estar na posição jurídica de suportar uma 

desvantagem em relação ao ofendido, caso a condição cujo implemento ele obstou fosse 

conquistada;  iv) quanto aos efeitos, porque o ordenamento atribui desdobramentos 

distintos em face da ocorrência do ato ilícito, utilizando um juízo de probabilidade na 

perda de uma chance, e a ficção do adimplemento da condição na hipótese do artigo 129 

do CCB. 

A natureza jurídica foi largamente debatida no tópico seguinte, em que foram 

alinhavados os seguintes desacertos nos métodos tradicionais para o seu estabelecimento: 1 

– a vinculação da avaliação da natureza jurídica ao resultado (dano final) ocasionado; 2 – o 

procedimento da análise da natureza jurídica a partir do futuro incerto (caráter aleatório da 

conquista da vantagem cuja possibilidade fora arrebatada) e não do passado certo (chance 

que a vítima efetivamente tinha); 3 – a resolução da questão da natureza jurídica a partir da 

perspectiva do que é melhor para a vítima. 

Escoimados tais vícios, afirmou-se que a perda de uma chance tem característica de 

“situação lesiva”, que pode gerar todas as espécies de reparação por responsabilidade civil 

previstas no ordenamento, por força do desarmamento de uma posição jurídica favorável – 
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real e séria. Ademais, asseverou-se que, expurgada a concepção errônea de que o dano 

emergente só pode ser patrimonial, a perda de uma chance se encaixa nesta categoria, pois 

antes do evento lesivo, havia uma propriedade, material ou imaterial, que foi expungida, 

tornando a situação da vítima pior do que aquela em que ela se encontrava anteriormente.  

Como requisitos para o acolhimento do pleito de indenização, foram adotados os 

critérios da realidade e seriedade, com destaque também para a atualidade da oportunidade 

perdida, sendo esta última englobada pela seriedade. Foi estabelecida a necessária 

anteriorização cronológica e hierarquização dos requisitos, afirmando-se que a realidade 

precede a seriedade, na medida em que a primeira situa-se no plano da própria existência 

da chance, ao passo que a segunda encontra-se na seara da eficácia, da relevância jurídica 

apta a reclamar tutela jurisdicional. A fixação de condições de responsabilidade teve por 

escopo coibir abusos da noção do instituto, para que a probabilidade indenizável se 

constitua em algo palpável, sob o enfoque objetivo, e não meramente especulativo ou de 

possibilidade deveras diminuta. 

Todavia, objetou-se veementemente quanto ao estabelecimento, em juízo prévio e 

abstrato, de tarifações rígidas de percentuais mínimos para que a chance fosse considerada 

séria, ao fundamento de que a seriedade constitui um conceito jurídico indeterminado, 

verdadeira opção legislativa por cláusula aberta, cuja lacuna deve ser colmatada ex post, de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto. Criticou-se, em especial, a tendência da 

doutrina italiana, acatada por parte da brasileira, de fixar como sérias somente as chances 

com conteúdo probabilístico superior a 50% (cinquenta por cento), pela absoluta ausência 

de cientificidade. 

Sugeriu-se, como técnica de aplicação e integração da norma jurídica no 

preenchimento do conceito de seriedade, que o intérprete buscasse a “medida”, de acordo 

com a lógica de Hegel, ou seja, o momento em que a quantidade (de chances) tivesse o 

condão de transmudar a qualidade (de meramente hipotética em séria). 

Exemplificou-se a inconveniência do “tabelamento prévio” do conceito de chance 

séria com o relato, detalhado, do caso do “Show do Milhão”, o mais célebre da 

jurisprudência nacional. 

Para descobrir o fundamento da reparação do dano de chances perdidas, estabeleceu-

se, como premissa, que ela pode fundar-se tanto no postulado de não causar dano a outrem, 

expresso no princípio “neminem laedere”, quanto no inadimplemento de um dever 
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contratual. A partir daí, inferiu-se, no que concerne à responsabilidade extracontratual ou 

aquiliana, que ela prescinde de qualquer prescrição positiva específica para ser concedida, 

porquanto tem respaldo na cláusula geral de responsabilidade civil, tal qual ocorre em 

diversos países da Europa Continental que lhe dão guarida. 

Abriu-se, no tópico, uma brecha para a abordagem norte-americana da perda de uma 

chance, pois se concluiu pela inadequação de encaixar os fundamentos de admissibilidade 

do assunto nos Estados Unidos da América em compartimentos contratuais ou 

extracontratuais, dadas as diferenças de sistemas. No tópico, descobriu-se que os norte-

americanos lançam mão da doutrina, quase que de modo exclusivo, nas ações relativas à 

perda de uma chance de cura ou sobrevivência, em questões médicas. Além disso, notou-se 

que, na maior parte dos casos, as decisões conferem indenizações não pela ocorrência 

genuína de perda de uma chance, mas em hipóteses de criação ou aumento de risco, em 

que não há necessidade da concretização do evento danoso, apenas o surgimento ou a 

elevação da probabilidade de sua ocorrência.  

No que diz respeito às espécies de dano que a perda de uma chance pode provocar 

(capítulo 3), argumentou-se, a partir do postulado de que ela tem como fundamento a 

cláusula geral de responsabilidade civil, que a única ilação possível é a de que a 

indenização pode ter como corolário quaisquer dos bens protegidos constitucionalmente, 

sejam eles morais, materiais ou estéticos (isolados ou cumulados).  

Nesse ponto, fustigou-se, em particular, a construção doutrinária e jurisprudencial de 

que a perda de uma chance não pode dar lugar, apenas, a uma indenização por dano moral. 

Mais uma vez, houve a utilização do recurso a um exemplo ilustre a fim de reforçar o 

argumento sustentado, qual fora o caso “Vanderlei Cordeiro de Lima”, porém, sob uma 

ótica diversa daquela normalmente analisada, qual fora o do vencedor da prova, o italiano 

Stefano Baldini, que perdeu a chance de uma vitória incontestável. 

Quanto ao caráter da reparação das chances perdidas, sustentou-se que ela respeita ao 

princípio da restitutio in integrum, repudiando-se todas as construções no sentido de que 

haveria reparação parcial do dano. Não obstante, como a chance, em si considerada, 

representa apenas uma probabilidade (parte) em relação ao todo, o valor da indenização 

deve ser, necessariamente, inferior ao do dano final. 

A preocupação subsequente ao estabelecimento do postulado de que a perda de uma 

chance conformava-se ao princípio da reparação integral foi a de estabelecer os parâmetros 
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para a quantificação dos danos. 

Como standard de excelência na quantização, foi aclarado que a primeira técnica deve 

ser a aplicação de um “coeficiente redutor”, correspondente ao grau (percentual) de 

probabilidade de êxito que a vítima teria de conseguir o resultado final obstaculizado, seja 

o de obter um benefício ou de evitar um prejuízo. O método foi traduzido numa fórmula 

matemática representada pela seguinte operação: “PC = RF x P”, na qual “PC” significa o 

valor da Perda da Chance, “RF” o Resultado Final esperado e “P” a Probabilidade de 

concretização do resultado final – que é o coeficiente de redução. 

Problematizou-se, na continuidade do trabalho, com os casos em que a ferramenta 

sugerida não puder ser utilizada de imediato, ou seja, quando um ou ambos os fatores da 

equação não estiverem claros desde logo, seja pela dificuldade em vislumbrar qual seria o 

resultado final (RF) na ausência do ato ilícito, ou diante de empecilhos à obtenção do 

percentual de probabilidade (P) de alcance do interesse aleatório. 

Para dirimir tais obstáculos, apontou-se, como primeiro subsídio, para o critério da 

“teoria da diferença”, inspirado no Código Civil alemão, e comumente utilizado na 

aferição dos lucros cessantes. De acordo com essa técnica, o juiz deve formular um juízo 

hipotético sobre qual seria o estado da vítima caso fossem extirpadas as consequências do 

ato ilícito, para, em seguida, contrastá-lo com o seu estado atual, indenizando-a pelo valor 

da diferença apurada.  

Um segundo instrumento aventado para municiar o magistrado com informações 

acerca do possível resultado final e da probabilidade de alcançá-lo foi a “estatística”, tendo 

sido feitas algumas advertências sobre as cautelas a serem tomadas no seu emprego, com 

ênfase à delimitação do método e do objeto de estudo. 

O último utensílio apresentado para contribuir com a apuração do dano foi a 

“equidade”, na acepção aristotélica. Para tanto, fez-se uma breve digressão sobre as 

origens históricas do termo, concentrando-se nas duas vertentes mais comuns, a epiqueia 

grega e a aequitas romana, com um enfrentamento sobre a abordagem do instituto nos 

textos legislativos pátrios e a perquirição acerca de qual dos significados seria o 

empregado pelo CPC e pela LINDB (LICC) e qual o adotado pela CLT.  

Após a delimitação do sentido e do alcance da palavra, alvitrou-se seu uso na acepção 

aristotélica de epiqueia, nunca como espécie de legiferação anômala por parte do 

magistrado, mas, que o juiz, diante da inexistência de um texto inflexível, 
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encontrando omissão ou acentuado rigor ou generalidade na lei, após apelar para as formas 

complementares de expressão do direito e sem sentimentalismos ou arbitrariedades, 

elabore uma construção científica, em harmonia com o espírito que rege o sistema, e que 

venha a complementar a lei, fazendo o seu ajuste fino às particularidades do caso.  

Em consequência, na apuração do dano pelas chances perdidas, a equidade pode 

desempenhar relevante papel diante da dificuldade de traduzir economicamente o valor de 

bens imateriais (v.g., o das indenizações por danos morais), para efeitos de aplicação da 

“teoria da diferença”, ou, ainda, no sentido de refinar o encontro do percentual 

probabilístico que culminará no coeficiente redutor, quando o recurso à estatística, 

impessoal e distante das circunstâncias concretas, for insuficiente para a realização da 

tarefa. Lembrou-se, a propósito, que a Itália, com base na cláusula geral de equidade de seu 

Código Civil (artigo 1226), usa frequentemente tal critério quando da complexidade de se 

aferir o valor por outros meios.      

Na fase seguinte (capítulo 4), alinhavaram-se as diversas propostas doutrinárias de 

classificar a perda de uma chance. No plano internacional, constatou-se que, apesar da 

anterioridade no estudo em relação ao Brasil, as esquematizações não obedecem a critérios 

científicos para separação de conteúdo e continente. Por outro lado, as classificações 

nacionais de maior relevo, propostas por Rafael Pettefi da Silva e Fernando Noronha, são 

meritórias, na medida em que promoviam o agrupamento das classes e sub-classes de 

perda de uma chance de acordo com métodos epistemologicamente razoáveis.  

Considerando que, apesar de melhor organizadas, foram encontradas algumas 

imperfeições nas fórmulas de estruturação confeccionadas na doutrina pátria, propôs-se, a 

fim de aprimorar o rigor taxonômico, a classificação da perda de uma chance em dois 

grupos: “típica” e “atípica”, partindo do que já havia sido edificado.  

Na primeira espécie, por nós denominada de “típica”, o curso aleatório dos eventos 

em que se encontra a vítima é interrompido, anulando as possibilidades de ela usufruir o 

benefício ou evitar o prejuízo. Nesta hipótese, a vítima não participa da cadeia causal até o 

fim, e o dano de chance, em regra, é um evento contemporâneo e certo em relação ao dano 

de resultado final (interesse aleatório perseguido).  

Em face da simultaneidade dos danos (perda de chance e resultado final), e da retirada 

da vítima da cadeia causal antes do fim, há outra peculiaridade da perda de uma chance 

“típica”: a álea está no dano equivalente ao resultado final, que é ontologicamente 
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indemonstrável, na medida em que não é possível saber se a vítima conseguiria ou não 

alcançá-lo, não fosse a sua saída da sucessão de eventos, e o Direito acolhe a álea e a 

considera no momento de decidir, fixando indenização de acordo com a probabilidade de 

alcance do resultado frustrado.  

Contrario sensu, na perda de uma chance “atípica” o processo aleatório vai até os 

seus ulteriores termos sem interrupção, havendo necessidade de se aguardar a 

concretização do resultado final, já que o dano equivalente ao resultado final é um evento 

futuro e incerto em relação ao dano da perda de uma chance. Argumentou-se, nesse 

sentido, com o exemplo de um advogado que deixa de contestar uma ação, ou um médico 

que, negligentemente, omite um diagnóstico importante na cura de uma doença, mas, em 

ambos os casos, nenhum dano resulta aos ofendidos além da criação/aumento do risco, 

pois a demanda é rejeitada em juízo, ou a pessoa se recupera, mesmo com um prognóstico 

estreito. Em tal tipo de situação, só é possível falar em “perda de uma chance” caso o 

resultado danoso se concretize. 

E como a vítima participa do curso aleatório dos eventos até o fim, na perda de uma 

chance “atípica” a álea está no nexo causal, pois o que se desconhece é se o ato do ofensor 

(omissão do diagnóstico, ausência de contestação etc.) acarretou a perda do interesse 

aleatório. O método de solução também consiste na absorção da álea pelo Direito, que 

assume a sua ignorância perante o nexo causal, e a considera ao proferir o julgamento, 

utilizando da Estatística e de outros recursos a fim de estabelecer o percentual em que o ato 

ilícito pode ter ocasionado o dano.  

Ao cabo do capítulo, discutiu-se a possibilidade de a perda de uma chance “atípica” 

representar ruptura com o conceito de causalidade ou utilização da causalidade parcial, 

concluindo-se que, em tais casos, as soluções ordinárias de responsabilidade civil devem 

prevalecer, com a investigação minudente e escrupulosa sobre o nexo causal. Entretanto, 

não sendo possível estabelecê-lo de modo preciso, diante da limitação da ignorância 

humana, mas, de outra parte, restando incontroversa a probabilidade de que o ilícito pode 

ter sido o causador do dano, a perda de uma chance representa opção subsidiária de 

extrema valia, que promove a justiça no caso concreto, aniquilando o padrão “tudo ou 

nada”, em que, diante de um standard de convencimento mais ou menos rígido, a vítima 

pode ficar sem indenização alguma, mesmo diante de um ilícito com probabilidade de 

haver causado o prejuízo, ou, o ofensor pode ter de reparar a integralidade do prejuízo, 
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mesmo que haja outra causa também provável para a ocorrência do dano. 

No arremate das ideias (capítulo 5), asseverou-se que a perda de uma chance constitui 

importante ferramenta da responsabilidade civil, capaz de aprimorar as formas de 

reparação do dano injusto e, com isso, requintar também a relação entre capital e trabalho, 

de modo a fomentar a melhoria da condição social do trabalhador, atendendo ao princípio 

da dignidade da pessoa humana. Por isso, sustentou-se o cabimento, apriorístico, da teoria 

da perda de uma chance às relações de trabalho. 

Numa análise mais minuciosa da legislação, chegou-se a idêntica conclusão, haja 

vista o instituto passar incólume ao crivo do artigo 8º da CLT, por ser o diploma trabalhista 

omisso em relação à reparação das chances, bem como por haver compatibilidade de 

princípios. Assim, a perda de uma chance, a exemplo de todas as demais figuras da 

responsabilidade civil, deve ser aplicada ao Direito do Trabalho com a observância da 

peculiaridade de que o Direito Civil se baseia em relações ou contratos paritários, ao passo 

que o Direito do Trabalho visa à correção das desigualdades próprias à relação de 

emprego. 

Advertiu-se, oportunamente, que malgrado as hipóteses de perda de uma chance por 

parte do empregado sejam as mais comuns, não se exclui, por óbvio, a possibilidade de o 

empregado fazer com que o empregador perca oportunidades, o que expressa ser a teoria 

da perda de uma chance uma “via de mão dupla” na estrada do Direito do Trabalho. 

Reforçou-se tal argumento com um exemplo bastante recorrente no cotidiano da relação de 

emprego: o do preposto, necessariamente empregado (TST, Súmula 377), que falta em 

audiência, fazendo com que o empregador perca a chance de se defender adequadamente 

em uma demanda trabalhista, diante do efeito da confissão ficta (CLT, art. 844).  

Traçado o esboço dogmático da perda de uma chance no Direito do Trabalho, 

desenhou-se um panorama da jurisprudência nos Tribunais Regionais do Trabalho e no 

Tribunal Superior do Trabalho, com um mapeamento dos acórdãos por região, 

discriminando-se as Cortes que ainda não tiveram a ocasião de enfrentar o tema e, entre as 

que já o fizeram, como foi feito. Asseriu-se a possibilidade de a perda de uma chance 

ocorrer tanto na fase pré-contratual, quanto na fase contratual e na pós-contratual, 

apontando-se exemplos teóricos e casos efetivamente vivenciados pela jurisprudência. 

Foram analisados, ainda, os acertos e desacertos na aplicação da técnica ao Direito do 

Trabalho, concluindo-se que o tema ainda se encontra sub-explorado no país, e que ainda 
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há algumas deficiências de embasamento a serem corrigidas para que se possa haurir uma 

teoria bem consolidada na seara laboral. Sem embargo, apontou-se para uma tendência de 

crescimento nas demandas dessa estirpe, do mesmo modo como de um refinamento 

técnico-científico em sua aplicação, o que, esperamos, irá provocar uma fusão entre a 

juris -ciência e a juris -prudência, cada uma delas desempenhando o seu importante papel 

na construção de uma sociedade mais justa e solidária.  
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