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A história é trágica e podia ter sido 
evitada. Mas ninguém interveio a 
tempo. Ninguém procurou ajuda 

externa. Ninguém pensou em realizar uma 
mediação de conflitos.

Há sete anos, ainda estava tudo em 
ordem. Numa vila, o tio tinha uma loja de 
motas que era conhecida em toda a região 
pela grande oferta de Vespas e pelo excelente 
trabalho de manutenção e reparação. Na 
oficina da loja trabalhavam o tio, que em 
jovem era piloto de motocross, e o seu 
sobrinho. O clima entre eles era fantástico. 
Os clientes sentiam este entusiasmo e a 
dedicação e a loja andava de vento em 
popa. Com o acidente terrível do tio, tudo 
mudou. Ficou em coma durante semanas e 

meses no hospital, enquanto a mulher geria 
a loja e o sobrinho assegurava a oficina. Foi 
muito difícil, com imenso esforço, mas os 
dois conseguiram manter o negócio. No 
entanto, pouco a pouco, o jovem sentia-
se cada vez mais explorado, uma sensação 
alimentada dia após dia pelo pai dele, o 
irmão mais novo do doente que tinha 
contas abertas. A insatisfação do jovem 
persistiu mesmo depois da volta do tio, 
todo debilitado, depressivo e incapaz de 
trabalhar na oficina, mas estava sempre na 
loja a carregar a sua frustração no sobrinho 
que não fazia nada bem. O sobrinho não 
se sentia reconhecido e vingava-se em não 
demonstrar compreensão pela situação do 
tio. O clima ficou tóxico, a qualidade de 

trabalho sofreu e a loja começou a perder 
clientes até ao dia em que o sobrinho, 
com a ajuda do pai, abriu a guerra aberta: 
inaugurou, na mesma vila, a sua própria loja 
de motas, especializada em Vespas e com 
oficina. Esta decisão foi a sentença de morte 
das duas lojas.

As emoções tornam as pessoas cegas. 
O ódio, a vaidade ferida, a falta de 
reconhecimento, a falta de compreensão, a 
frustração, a inveja, a sensação de exploração 
– nesta história há de tudo. A família podia 
ter evitado a tragédia a tempo. Como? 
Podiam ter realizado uma mediação de 
conflitos que é confidencial, imparcial e, a 
qualquer momento, de livre vontade.

Numa mediação de conflitos, o mediador 

ou a mediadora consegue puxar as emoções, 
inclusive as mais profundas e escondidas, 
à superfície para as pessoas em conflito 
ganharem uma nova visão. Ao separar os 
sentimentos dos objetivos, a mediadora 
ou o mediador prepara o terreno para a 
resolução do conflito. Quem encontra a 
solução, o compromisso, a nova maneira de 
conviver são as próprias pessoas em conflito 
e é por isso que se sentem motivadas e 
comprometidas a pôr o acordo da mediação 
em prática. Assim, saem todas as pessoas 
a ganhar, enquanto nesta tragédia familiar 
ficaram todas a perder.
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No AUJ nº 2/2022 decidiu-se que “o dano 
da perda de chance processual, fundamento da 
obrigação de indemnizar, tem de ser consistente 
e sério, cabendo ao lesado o ónus da prova de tal 
consistência e seriedade”.

Quanto ao referido ónus da prova, é assunção 
postulada pelos artºs. 342º, 483º, nº 1, 562º, 563º 
e 798º do C.C..

Desde já se realce que com o Acordão proferido 
a indemnização do “dano”, é, legalmente, exigível 
sem ter que se assumir uma “conexão de causa- 
-efeito”, “que ascenda a um grau que corresponda à 
categoria jurídica da causalidade adequada, na sua 
formulação positiva”. Ou seja, “não só que o facto 
tenha sido, em concreto, condição ‘sine qua non’ 
do dano, mas também que constitui, em abstrato, 
uma sua consequência certa, segura, segundo as 
‘legis artis’ ou as regras da experiência”1.

Bastando, pois, uma “causalidade de 
probabilidade”.

O AUJ, todavia, não especifica esse grau. 
Referenciando, tão-só, que “tem que ser consistente 
e sério”. 

Ao que se pode objetar que tal adjetivação será 
“uma postura difusa”2.

No direito anglo-saxão (Inglaterra, 
Canadá, Austrália e Québec), defende-se, 
predominantemente, que, num “balanço de 
probabilidade” (“balance of probabilities”), é de 
aceitar a regra do “mais provável do que não” 
(“more probable, than not”). Mas também há 
decisões que baixam o grau de probabilidade a 
níveis inferiores de 37,5 e, até, minoritariamente, 
a 15%.

No Direito continental europeu, e no âmbito 
da “causalidade probabilística”, a doutrina realça 
quatro patamares:

- O “Dano Elevado” (entre os 50% e os 80%).
- O “Dano Médio” (cerca de 50%).
- O “Dano Baixo” (entre os 15% - 20% e os 

50%).
- E o “Dano Muito Baixo” (inferior a 15% - 

20%). 
Quanto ao “Dano Muito Elevado” (Superior 

a 80%) – a sua indemnizabilidade já resultava da 
teoria ancestral da “causalidade adequada na sua 
formulação positiva”.

1. Cit. “Dano da Perda de Chance”, pág. 136, capítulo 
II, Secção I, 11. E num grau de probabilidade que anda 
pelos 80% ou mais (o. cit. p. 176).
2. Obra citada p. 175

Assim, face ao AUJ em causa, e perante e 
sua adjetivação de que “o dano… tem de ser 
consistente e sério”, continuará a debater-se 
qual o “grau específico de causalidade” que deva 
assumir-se como relevante para sustentar uma 
indemnização.

Seguramente que será bastante se o grau de 
probabilidade for superior a 80% (teoria da 
causalidade adequada). Como, seguramente, não será 
bastante um grau “Muito Baixo” (inferior a 20%).

E, seguramente, pode defender-se como bastante 
um “grau de probabilidade superior a 50%3.

Como não está excluído que também seja 
relevante entre os 20% e os 50%.

Também existe outra questão pertinente que não 
é objeto expresso da decisão do AUJ.

Por exemplo, se o grau de probabilidade provado 
for  da ordem dos 40% ou dos 50% – o direito 
à indemnização tem por quantitativo o valor 
pecuniário do dano, na sua totalidade? Ou, tão-só, 
um coeficiente desse valor total correspondente ao 
grau de probabilidade apurado4?

Predominantemente, a Doutrina e a 
Jurisprudência, nacional e estrangeira, defendem 
que a vitima só terá direito ao valor do dano 
proporcional ao grau de causalidade assumido 
(proportional compensation)5.

Por sua vez, com o AUJ, em análise, também 
fica afastada a exigibilidade, para efeitos de 
indemnização, da preexistência dum “dano 
concreto” ou dum “dano final”.

Aliás, esta exigência não tem fundamento 
no direito constituído, nem é racional de “jure 
condendo”. E o que exigem os artºs. 562º e 
563º do C.C. é a reconstituição da “situação que 
existiria”: o que engloba, p. ex., a “perda dum 
benefício” que não se chegou a lograr, mas que “se 
teria” concretizado se não fora o facto ilícito e num 
“grau” de probabilidade suficientemente relevante6.

Também, no tema em causa, não haverá que 
“criar” a figura de “dano avançado”, para densificar 
o denominado “dano de perda de chance”.

3. O Acórdão de Uniformização de Jurisprudência assu-
me nos seus considerandos que o “grau de probabilida-
de” terá que ser, em princípio e no mínimo”, de mais 
provável do que não (pág. 33-D.Rep).
4. Na referida obra “Dano da Perda de Chance” (2017), 
de Durval Ferreira, cita-se Doutrina e Jurisprudência 
respetiva.
5. Obra citada, págs. 185 e sgts.
6. Obra citada, pág. 155.

Na verdade, “racional e juridicamente”, o que 
está em causa quando se discute se deve ou não 
ser indemnizável, p. ex., a “perda dum benefício” 
que, se não fora a conduta ilícita do terceiro, se 
“teria auferido” e se para tanto é bastante, tão-só, 
um nexo de “causalidade probabilística” entre 
a conduta ilícita e essa perda – o que está em 
causa então, o que é a “essência da questão”, é a 
densificação do “grau de causalidade exigível”.

Ou seja, exige-se um “nexo” de “causalidade 
natural na sua versão positiva” – como outrora? 
Ou basta, como suporte do dever de indemnizar, 
um “nexo” de causalidade tão-só duma 
“probabilidade”, e que se situa em certo grau 
relevante7?

Assim, pois, o que está em causa é o “conceito de 
causalidade”, modernizado.

E que como se exprime o artº. 563º do C.C., 
basta uma “causa probabilística”.

Contrariamente ao conceito ancestral e vetusto, 
que exigiria uma “causalidade necessária”. 

Como se exprimia o Código Civil de Seabra, 
no artº. 707º: “Só podem ser tomadas em 
conta de perdas e danos as perdas e danos que 
necessariamente resultam de falta de cumprimento 
do contrato”.

Assim, pois, nessa perspetiva, o “dano de perda 
de chance”, não deve, ser “autonomizado”, com 
exigências específicas, face a outro qualquer dano8.

Aliás o artº. 2.7 da Diretiva 92/13/CE, 
como direito supranacional, também assume a 
“causalidade probabilista”, na responsabilidade civil 
contratual.

E, por sua vez, tudo quanto antes se referiu 
aplica-se tanto quando exista “a perda dum 
benefício” que se teria auferido se não fora o ato 
ilícito do terceiro, como quando se trate de “sofrer 
um malefício” que não se teria suportado se não 
fora a conduta ilícita do terceiro9.

Assim, p. ex., ocorre o último tipo de dano no 
caso duma operação cirúrgica às “cataratas”, em 
que na respetiva ablação do cristalino o médico 
interveniente não procedeu conforme às postuladas 
regras técnicas e ocorreu consequentemente 
cegueira da paciente.

7. Grau, p. ex., entre os 25% e os 75%?
8. Neste sentido, o AUJ, em análise, teve voto de 
vencido da Mª. Juíza Conselheira Ana Paula Boubarot,    
defendendo a não autonomização.
9. Dois tipos de dano a que se refere a denominação 
costumada de “lucros cessantes” e “danos emergentes”.

E para se assumir uma obrigação de indemnizar 
esse “malefício”, há que avaliar, em primeiro lugar, 
se a referida conduta ilícita (de não acatamento 
das devidas regras técnicas) foi “conditio sine” qua 
non da cegueira; ou se, pelo contrário, a mesma só 
ocorreu “por virtude de circunstâncias excecionais, 
anormais, extraordinárias ou anómalas que 
intercederam no caso”.

E, se foi condição “sine qua non”, por sua vez, 
haverá que avaliar ainda se o referido maleficio 
foi uma “consequência” de tal conduta ilícita, 
como sua “causa provável”, e em que “grau de 
probabilidade”.

E tal “juízo” de avaliação é uma avaliação 
“ex ante”, da data da conduta, em modo de 
prognóstico, de juízo hipotético, virado ao 
futuro, e tendo em conta todas as circunstâncias 
(relevantes) do caso, tanto as que hoje são 
conhecidas como as que à data da conduta eram 
conhecidas pelas partes ou cognoscíveis, segundo 
um padrão do homem médio.

E obviamente que esse estabelecimento da 
causalidade ao nível naturalista – consubstancia 
um “julgamento” da matéria de facto (artºs. 341º e 
342º do C.C.)10.

E que ocorre em juízo, duplamente, com o 
conhecimento da matéria de direito (artº. 607º, 
nºs 4 e 5, do C. Pr. C.).

E se porventura tal avaliação postula 
conhecimentos especiais, naturalmente que se 
deverá recorrer à prova pericial (artºs. 411º e 467º 
do C. Pr. C.).

E, assim, com o Acordão de Uniformização 
do S. T. J., nº 2/2022, a questão da suficiência 
da relevância duma “causalidade probabilística”, 
em substituição da exigência do ancestral e 
vetusto conceito duma “causalidade necessária”, 
e “concretizada”, em matéria da indemnização 
de “benefícios não alcançados” ou de “malefícios 
sofridos”, em consequência de condutas ilícitas de 
terceiro ganha peso.

E, por fim, devendo realçar-se que se o tribunal 
não puder avaliar “o valor exato”, o “quantitativo 
monetário” exato do dano (do “benefício não 
alcançado” ou do “malefício que se suportou”), 
então, ou relega para execução de sentença a sua 
quantificação ou julga “equitativamente” (artº. 
566º, nº 3, do C.C.): o que não pode é absolver o 
responsável do “dever de indemnizar” (artºs. 483º e 
798º do C.C.).
10. Ob. cit, p.205.
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