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RESUMO

O presente estudo quanto a Teoria da Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance, interessa aos operadores do direito por se tratar de um 
assunto que, muito embora, seja recente no Brasil, sua aplicabilidade tem se destacado na rotina judiciária, mesmo que ainda não posicionado no 
Código Civil Brasileiro. Nessa Teoria o bem juridicamente resguardado é a própria perda da probabilidade de um resultado final pretenso e não o 
próprio resultado em si, sobre o qual haverá incerteza de um total sucesso obtido, mas, que fora cerceado por ato ilícito de terceiro. Matéria de 
origem francesa, todavia, aprofundado na Itália onde efetivamente fornece elementos de propagação dessa teoria, inclusive, nos Tribunais 
brasileiros que, apesar da existência de numerosos episódios alusivos, há ausência de norma instituída em nosso ordenamento, inclusive no que 
diz respeito a quantificação do prejuízo pela chance perdida e portanto, acendendo inúmeros exames dos jurisconsultos ao lado dos Egrégios 
formadores da jurisprudência adequadas as necessidades da sociedade de maneira a proporcionar maior segurança no sistema jurídico nacional.  
Sem embargo, da aparente naturalidade dos critérios, a subordinação do dano causado por perda de chance pode resultar contestável. Ao 
abordar essa questão e depois de garantir a certeza do dano no momento em que ocorre a perda da oportunidade, deve-se definir que:  o dano 
deverá cumprir com seus requisitos fáticos-probatórios, isto é, o dano deve ser sério e o mais importante será comprovar a existência da 
probabilidade de uma vantagem resultante do ciclo dos eventos que foram frustrados para que, se alcance o quantum indenizatório. A pesquisa 
se estenderá as bases da Responsabilidade no Direito Civil Brasileiro a fim de contribuir ao esclarecimento do leitor tudo quanto as causas desse 
instituto.  A metodologia a ser utilizada neste trabalho será de uma abordagem hipotético-dedutivo cujo procedimento é histórico e monográfico. 
Sendo uma pesquisa científica, em que o estudo é de caráter social, a abordagem para demonstrar o trabalho é qualitativa com técnicas de 
argumentação dedutiva, utilizando-se de pesquisa bibliográfica para se analisar a interpretação doutrinaria no que diz respeito ao tema em tela. 
Cumpre expor na introdução o tema, a delimitação do tema os objetivos gerais e específicos, o problema, a hipótese, as variáveis e a 
metodologia. No decorrer do estudo, serão analisadas as teorias que tratam este tema, legislações e também serão colacionadas decisões 
judiciais pertinentes ao tema Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance será organizado em torno de algumas questões que se referem ao 
como e ao porquê será medido o dano conforme o nexo causal inserido no tema, na doutrina e na jurisprudência. É plausível que questões como 
essas sejam perquiridas no direito estrangeiro e pesquisas históricas a fim de direcionar a fundamentação jurídica e ao mesmo tempo reforçar a 
argumentação e atingir compreensão do leitor.
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