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RESUMO

A Teoria da Perda de uma Chance é um instituto relativamente novo no ordenamento jurídico brasileiro, não tem previsão expressa no Código Civil de 2002, mas é reconhecido

pelos Tribunais Superiores. Ocorre a perda de uma chance quando, em virtude da conduta de outrem, desaparece a probabilidade de um evento que possibilitaria um benefício

futuro para a vítima. Nesse sentido a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), avalia que “a adoção da teoria da perda da chance exige que o Poder

Judiciário bem saiba diferenciar o ‘improvável’ do ‘quase certo’, bem como a ‘probabilidade de perda’ da ‘chance de lucro’, para atribuir a tais fatos as consequências adequadas”.

(CAVALIERI FILHO, 2014, p. 245) Do exposto, percebe-se que a aplicação desse instituto requer uma análise pormenorizada do caso concreto, o que não é uma tarefa fácil ante

a falta de legislação específica. Assim, indaga-se: os artigos 927 e seguintes do Código Civil inerentes a responsabilidade civil são compatíveis com tal teoria? Ademais o objetivo

principal é verificar os fundamentos utilizados pelos Tribunais Superiores em seus julgados para aplicação ou não da teoria da perda de uma chance. Para o desenvolvimento da

pesquisa, utilizou-se os métodos fenomenológico e dedutivo, a investigação foi de cunho qualitativo, por meio de análise e revisão bibliográfica relacionada à matéria proposta.

Como projeto ainda está em desenvolvimento, das análises preliminares, verificamos que para a aplicação da perda de uma chance deve o julgador distinguir o dano meramente

hipotético da chance real de dano, sob pena gerar enriquecimento ilícito da suposta vítima.
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