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Importante, em primeiro lugar, conceituarmos responsabilidade civil.
Responsabilidade civil é a obrigação de reparar o dano que uma pessoa causa a
outra. Em direito, a teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condi‐
ções uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa
e em que medida está obrigada a repará‐lo. A reparação do dano é feita por meio da
indenização, que é quase sempre pecuniária. O dano pode ser à integridade física, aos
sentimentos ou aos bens de uma pessoa.
A Teoria da Responsabilidade Civil pela Perda de uma Chance, surgiu e se expan‐
diu, inicialmente, na França, se originando a partir da análise de casos concretos que
levavam a compreender que independente de um resultado final, a ação ou omissão
de um agente que privasse outrem da oportunidade de chegar a este resultado fosse
responsabilizado por tanto, ainda que este evento futuro não fosse objeto de certeza
absoluta.
Na Perda de uma Chance o autor do dano é responsabilizado não por ter causa‐
do um prejuízo direto e imediato à vítima; a sua responsabilidade decorre do fato de
ter privado alguém da obtenção da oportunidade de chance de um resultado útil ou
somente de ter privado esta pessoa de evitar um prejuízo. Assim, vislumbramos que o
fato em si não ocorreu, por ter sido interrompido pela ação ou omissão do agente.
Então, o que se quer indenizar aqui não é a perda da vantagem esperada, mas sim a
perda da chance de obter a vantagem ou de evitar o prejuízo.
De acordo com esta teoria, a perda da chance de obter esta vantagem é feita uti‐
lizando um critério de probabilidade, tendo em vista que este prejuízo tem caráter de
dano emergente e não de lucro cessante, uma vez que o seu critério de fixação é feito
tomando por norte a verossimilhança, pois jamais será possível afirmar que realmente
o prejudicado teria alcançado aquela vantagem na hipótese da não ocorrência do ato
ou fato do agente que o privou da chance de poder chegar ao resultado esperado.
A Perda de uma Chance traz a baila uma nova concepção de dano autônomo,
passível de indenização no âmbito da Responsabilidade Civil, e que começa a ser men‐
cionada pela Doutrina e Jurisprudência Pátria.

