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Resumo 

 O Direito Civil tradicionalmente preocupou-se em regular as atividades entre 

sujeitos, pautando-se em princípios patrimoniais na sociedade. Nessa linha de 

raciocínio, surgiram inúmeras teses e reflexões sobre as quais o Estado deveria se 

preocupar na seara do direito privado, dentre as quais, a recentíssima teoria da 

perda de uma chance, que pode ser caracterizada quando o sujeito depara-se com 

uma expectativa frustrada, daquilo que poderia ser uma oportunidade futura dentro 

da lógica do razoável. Embora sem expressa previsão no ordenamento jurídico, 

doutrinadores questionam em qual modalidade da responsabilidade civil esse 

instituto poderia ser harmonizado. Com base em pesquisas bibliográficas, a serem 

utilizadas as seguintes fontes: doutrina, jurisprudência, revistas, jornais e internet, 

casos concretos analisados pelo Tribunal de Justiça e Tribunais Superiores, afirma-

se que a teoria da perda de uma chance já está presente na prática jurídica. Em 

relação ao conteúdo, faz-se importante seu aprofundamento para que o Poder 

Judiciário possa solucionar, com a segurança jurídica que se aguarda, os conflitos 

que virão a existir. Afinal, para os Juízos, resta a dificuldade nos julgamentos, em 

vista da ausência de norma expressa e a confusão de classificação da teoria da 

perda de uma chance. Dentre as principais teses levantadas, a doutrina elenca 

quatro, que se dividem em: a) lucro cessante; b) dano emergente; c) dano moral; e 

d) categoria autônoma. O objetivo deste projeto, portanto, é investigar os 

fundamentos doutrinários e jurídicos que permitem a aplicabilidade da teoria da 

perda de uma chance, especificando-os e justificando-os. 

 

Introdução 

O presente trabalho discorrerá como a teoria da perda de uma chance é 

tratada nos Tribunais, a dificuldade que os Juízos têm para aplicar ao caso concreto 

tendo em vista a ausência de norma expressa e a confusão de classificação desse 

tema recentíssimo. 

Além disso, o direito civil tradicionalmente se preocupou em regular as 

atividades entre sujeitos, pautando-se em princípios patrimoniais na sociedade. 

Nessa linha de raciocínio, surgiram inúmeras teses e reflexões sobre as quais o 

Estado deveria se preocupar na seara do direito privado, dentre as quais, a 

recentíssima teoria da perda de uma chance, denominada pelos doutrinadores e 

juristas brasileiros. 



No entanto, por se tratar de um tema recente os Juízos estão tendo 

dificuldade nos julgamentos, necessitando de um aprofundamento jurídico e 

científico revelando uma discussão doutrinária e levantando algumas teses que se 

dividem em lucro cessante, dano emergente, dano moral e categoria autônoma. 

O surgimento da teoria da perda de uma chance surgiu na França, Itália e 

Inglaterra, sendo trazida para o Brasil devido a grande relevância prática nos casos 

concretos, o que se cogita a possibilidade de regularizaçãoao instituto dentro do 

Código Civil como uma nova espécie de dano. 

 

Objetivos 

Investigar os fundamentos doutrinários e jurídicos que permitem a 

aplicabilidade da teoria da perda de uma chance, especificando-os e justificando-os; 

Demonstrar a evolução histórica da responsabilidade civil em geral; 

Conceituar a teoria da perda de uma chance, com seus estudos doutrinários, 

situando seu contexto no direito civil; 

Pontuar a aplicabilidade da teoria em casos concretos e precedentes 

jurisprudenciais. 

 

Metodologia 

No processo de investigação, foi escolhida a pesquisa bibliográfica, a serem 

utilizadas as seguintes fontes: doutrina, jurisprudência, revistas jurídicas, artigos 

científicos e internet. 

 

Desenvolvimento 

No que tange a teoria abordada, a doutrina tem apontado e a jurisprudência 

tem admitido quatro hipóteses de classificação de sua aplicabilidade. Em suma, 

todas estão conexas à responsabilidade civil, especificamente na categoria do dano. 

Admite-se, em um contexto elucidativo, poder-se fixar a teoria da perda de 

uma chance como dano material em lucros cessantes ou dano emergente, e como 

dano moral, além de juristas que preferem conceituar como uma nova e autônoma 

categoria. 

Outrossim, em relação ao conteúdo tratado, faz-se importante seu 

aprofundamento para que os tribunais brasileiros possam solucionar os casos 

concretos com a segurança jurídica que se espera do Poder Judiciário. 



Resultados preliminares 

Diante dos estudos realizados até o presente momento, percebe-se que 

existe a dificuldade de aplicação e concepção da teoria da perda de uma chance em 

casos concretos pelo Poder Judiciário, uma vez que o legislador está omisso em 

relação ao tema tão recente e relevante para o direito civil brasileiro. 

Assim, cabendo ao legislador esclarecer em qual tipo de responsabilidade a 

teoria de perda de uma chance se encaixa ou ainda se será criada uma nova 

categoria dentre as responsabilidades já existentes no Código Civil Brasileiro. 

Saliente-se que o tema tem grande visibilidade nos centros urbanos, que não 

podem ficar à margem da ausência de norma específica para uma realidade que já é 

vivida há muitos anos. 
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