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A RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO COM VISTAS À TEORIA DA 

PERDA DE UMA CHANCE 

 

1. RESUMO 

 

O presente trabalho objetiva uma análise acerca da responsabilidade civil do 

advogado na legislação em vigor, observados desde as condições gerais do instituto 

face os ditames do Código Civil bem como os Estatutos pertinentes a regularizar a 

classe dos profissionais causídicos. 

Partindo destas análises, passará a ser abordado a Teoria de origem francesa 

frequentemente aplicada no Brasil como inovação no Ordenamento jurídico com 

vistas à perda da chance e as peculiaridades específicas para efetiva aplicabilidade. 

O estudo em questão baseia-se na responsabilidade civil específica do profissional 

causídico, uma vez que representa um problema cada vez mais relevante na 

comunidade jurídica, em virtude do cometimento de danos imputados à advogados 

constituídos para atuar positivamente em favor do cliente, e, por algum deslize 

técnico, acarreta prejuízo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade está em constante mutação e o Direito, necessariamente, acompanha 

tais mudanças no sentido de regulamentar a vida em sociedade impondo limites, 

estabelecendo obrigações e deveres. 

Nesta seara, o estudo da responsabilidade civil representa a aplicação de medidas 

que obriguem alguém a reparar danos causados a terceiro em razão de ato próprio, 

ou seja, tornar o sofredor do dado indene na exata posição que estaria se o evento 

danoso não houvesse ocorrido. 

Percebe-se que partindo da premissa apontada, há um leque de possibilidades para 

aplicação das normas gerias constantes no ordenamento jurídico pátrio às 

circunstâncias fáticas que ocorrem nos dissabores da vida cotidiana. 

Justifica-se, portanto, o presente trabalho no estudo da responsabilidade civil 

específica do profissional causídico, uma vez que representa um problema cada vez 

mais relevante na comunidade jurídica, em virtude do cometimento de danos 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

2 

 

imputados à advogados constituídos para atuar positivamente em favor do cliente, e, 

por algum deslize técnico, acarreta prejuízo. 

Tal apontamento é motivo de queda na qualidade dos serviços advocatícios e pode 

ser atribuída a inúmeros fatores, dentre eles, a advocacia mercenária e ensino 

jurídico ineficiente na formação do advogado, que deve agir com zelo e grande 

profissionalismo do ponto de vista ético. 

Fato que é que havendo dano por estes profissionais, há circunstância indenizatória 

com fito de repará-lo em razão da responsabilidade civil.  

Neste trabalho de pesquisa pretende-se abordar a temática da responsabilidade civil 

do advogado de forma panorâmica, abrangendo os fatores e as consequências 

jurídicas do emprego da Teoria da Perda de uma chance, com o objetivo de 

resguardar mais amplamente os direitos da população vez que alarga o âmbito de 

incidência da responsabilidade civil. 

Daí a se falar na relevância deste projeto de pesquisa, uma vez que pretende-se 

demonstrar que, embora a legislação não disponha de previsão expressa acerca da 

aplicação da Teoria da Perda de uma chance aos profissionais da seara jurídica, sua 

aplicação na fere nenhum princípio constitucional, além de efetivar a plana 

reparação do dano experimentado pelo cliente. 

Por fim, evidenciar-se-á a finalidade da pena, que vai muito além de simplesmente 

punir, mas principalmente reabilitar, ressocializar e propiciar uma garantia 

diferenciada para ao condenado quanto á recidivas ou reincidências. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Como objetivo geral temos como foco a ressaltar a importância da aplicabilidade da 

Teoria da Perda de uma chance à responsabilidade civil do advogado decorrentes 

do exercício irregular das ferramentas da profissão que conferiram dano ao cliente, 

com intuito de demonstrar que tal teoria não afronta qualquer medida protetiva da 

classe, muito pelo contrário, reforça a responsabilidade que o causídico deve ter 

para com o cliente nos atos postulatórios, buscando amparo em conceitos 

filosóficos, jurídicos constitucionais, cíveis e legislações esparsas. Abranger as 

hipóteses de aplicabilidade Por fim, há de se analisar a eficácia de sua aplicabilidade 

bem como o posicionamento dos nossos Tribunais no desfecho desse tema. 
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4. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada consistiu na bibliográfica, documental, e dedutiva. 

O trabalho foi desenvolvido usando uma plataforma “Multidisciplinar” abrangendo 

diversas áreas do Direito Constitucional, Direito Civil e Processual Civil, História do 

Direito, Filosofia do Direito além de legislação esparsa que regulamenta a profissão 

do advogado. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O exercício da advocacia como atividade profissional é de suma importância para 

compreensão da temática global a ser enfrentada no presente projeto de pesquisa, 

uma vez que se pretende abordar a responsabilização civil na reparação do dano 

causado por estes profissionais, sob à luz de um princípio de origem francesa que 

trouxe novas possibilidades ao ordenamento jurídico pátrio. 

O advogado é o profissional habilitado para postular em juízo. Partindo dessa 

concepção somada ao fator da judicialização, temos o Poder Judiciário como alçada 

de soberania da justiça, de modo que houve um crescimento proporcional da 

importância dos advogados na sociedade. 

 Desde modo, ao receber um instrumento de procuração, o advogado tem a 

obrigação de lançar mão de todos os meios jurídicos permitidos para satisfazer a 

pretensão do cliente, informando-o antes das possibilidades jurídicas, probabilidades 

de vitória da demanda, andamentos de processo, despesas e possibilidades de 

recursos. 

Assim, o causídico deve ter a ciência que a partir do momento que fora constituído 

para postular em juízo, deve agir com total profissionalismo e ser conhecedor das 

ferramentas jurídicas lançadas, posto que poderá ser responsabilizado caso causar 

dano ao cliente, conforme veremos. 

Nesta seara, Washington de Barros Monteiro (2007, p. 296), ensina que: 

 

 “Mandado judicial é o conferido à pessoa legalmente habilitada 

mediante inscrição da Ordem dos Advogados do Brasil, para a 

prestação do serviço de procurar em juízo, em nome do constituinte. 

É, portanto, ao mesmo tempo, mandato e prestação de serviços. Fica 
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subordinado às normas que dizem respeito, constantes da legislação 

processual, e supletivamente, às estabelecidas no Código Civil”. 

 

 Contudo, levando em consideração que o advogado é imprescindível à 

administração da justiça, e por exercem função social de grande importância, a 

Carta Magna trouxe em seu artigo 133, a inviolabilidade pelos atos praticados no 

exercício de sua profissão, contanto que, sobretudo, se mostrem em consonância 

com a lei. 

Inclusive, o Estatuto da Advocacia, inserido pela Lei 8.906/94 estabelece que o 

advogado, no exercício de sua profissão, deve manter independência em qualquer 

circunstancias, de modo a proceder seus trabalhos com respeito merecedor e que 

traga prestígio para a classe advocatícia. 

 Tais argumentações, que em um primeiro momento parecem ter caráter protetivo, 

contudo, se bem analisados, só reforçam a teoria de responsabilidade civil quando 

imputado a um dano concreto consumado. 

 As disposições apontadas, que tangem ao profissional advogado e toda legislação 

que regulamenta a profissão, servirão de parâmetro do presente estudo para que, 

definitivamente se adentre do tema da responsabilidade civil. 

Para tanto, serão abordados aspectos gerais da responsabilidade civil estudando de 

modo específico, porque importantes, acerca das obrigações de meio e resultado, 

além dos danos que ensejam tal responsabilização. 

 Isso porque, na esfera litigiosa, a responsabilidade do advogado consistem  em 

uma obrigação de meio, e não de resultado, de modo que esta última, se consuma 

em situações específicas, como ocorre quando solicitado ao profissional um parecer 

ou a elaboração de um estatuto. 

Desse modo, explica Silvio Salvo Venosa (2010, p. 292), que diz: 

 

“[...] existem áreas de atuação da advocacia que, em princípio, são 

caracterizadoas como obrigação  de resultado, característica de sua 

atuação extrajudicial. Na elaboração de um contrato ou de escritura, 

o advogado, compromete-se, em tese, a ultimar o resultado” 

 

 Com isso, se compreende que a responsabilidade civil apresenta traços particulares 

quando se trata do advogado. Por este motivo, o presente projeto abordará tais 
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peculiaridades, para que seja estudada a teoria da perda de uma chance, já que sua 

aplicabilidade é justamente o enfoque do presente projeto. 

 A Teoria da perda de uma chance consiste em dizer que, por culpa do advogado, a 

aspiração do cliente jamais poderia ser alcançada por não se poder conhecer qual 

seria o teor da decisão do órgão julgador.. 

 O referido instituto pela perda de uma chance é tema bastante debatido pelos 

doutrinadores estrangeiros e aplicado pelos tribunais de outros países, sobretudo 

nos europeus.  

No Brasil tal instituto é aplicado de forma tímida, pois o tema é novo e tem causado 

discrepância entre os estudiosos da área, refletindo inclusive nos tribunais que não 

conseguem firmar um mesmo entendimento acerca da matéria. 

 Dado o conceito e sua importância, necessário de faz cultivar as raízes históricas do 

surgimento dessa teoria para compreensão dos fatores que levam à sua 

aplicabilidade. 

 A teoria da perda de uma chance surgiu e se difundiu primeiramente na França, 

quando os tribunais dali passaram a utilizar as diretrizes da responsabilidade civil 

para dirimir situações que envolvessem erros de médicos. Tão logo, outros países 

europeus resolveram acolher tal teoria que inicialmente foi aplicada com vistas à 

atividade médica. Acerca do surgimento da teoria da perda de uma chance, o ilustre 

Gondim (2005, apud BIONDI, 2007, n.p.) nos revela:  

 

 “Este novo enfoque da clássica teoria da responsabilidade civil foi 

uma criação jurisprudencial francesa, que significa a perda de uma 

chance de cura. Alguns doutrinadores traduzem somente a perda de 

uma chance de cura, limitando sua aplicação somente para os casos 

de responsabilidade médica. Foi em 1965, em uma decisão da Corte 

de Cassação Francesa, que pela primeira vez se utilizou tal 

conceituação. Tratava-se de um recurso acerca da responsabilidade 

de um médico que teria proferido o diagnostico equivocado, retirando 

da vítima a suas chances de cura da doença que lhe acometia. 

Seguindo essa nova posição, houveram outras decisões proferidas 

pela referida Corte que aplicaram a mesma teoria. Com isso, esse 

posicionamento passou a se consolidar perante a Corte de Cassação 

Francesa.” 
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Superada os ditames que tangem à origem da teoria a ser abordada, temos que 

ressaltar que a obrigação dos profissionais da advocacia é, como já dita, de meio, e 

não de resultado, de maneira que responde apenas se tiver obrado dolosa ou 

culposamente. 

 A responsabilidade civil do advogado pela perda de uma chance emana, em regra, 

de condutas omissivas e negligentes, ou seja, ocorre por indolência no exercício de 

suas atividades laborais, em que os meios são empregados de modo errôneo. 

Consubstancia-se, por exemplo, na inobservância de prazo para oferecer dado 

recurso, situação em que o cliente perde a oportunidade de ver sua causa 

reexaminada. 

 Na seara jurídica, a perda de uma chance foi assim conceituado pelo ilustre 

doutrinador Sérgio Novais Dias (1999, p.14):  

 

“A perda da oportunidade que o cliente sofre, causada por falha 

daquele profissional, de ver examinada em juízo uma pretensão ou 

de ver reformada em seu favor uma decisão judicial que lhe foi 

desfavorável e contra a qual cabia recurso.” 

 

Partindo dessa premissa, temos que perda de uma chance se configura no momento 

em que o causador de um dano por ato ilícito, interrompe um processo que podia 

trazer em favor de outra pessoa a obtenção de lucro ou o afastamento de um 

prejuízo. 

 Quem deu causa ao dano, em sede de perda de chance, responde por ter tirado da 

vítima a possibilidade de ter aferido algum lucro, ou ao menos evitado algum tipo de 

prejuízo. 

 

6. RESULTADOS  

 

O advogado deve sempre ser responsabilizado pela totalidade do resultado negativo 

que a perda da chance trouxe ao cliente, medindo o prejuízo entre a situação 

primitiva e aquela em que estaria se sua pretensão tivesse sido inteiramente 

acolhida? 

Outro questionamento pertinente na problematizarão do presente estudo é se a 

Teoria da Perda de uma Chance confronta a inviolabilidade do advogado e a o 
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exercício regular da profissão, fazendo jus, na hipótese de dano, à aplicabilidade da 

Teoria da Irresponsabilidade? 

No exercício da sua profissão, o advogado pode ocasionar prejuízos ao seu próprio 

cliente, co contrário da finalidade da contratação que era provar de lucro ou evitar 

prejuízos maiores em face do demandado.  

 Dentre as formas de lesão, há uma bem peculiar, qual seja a perda de uma 

oportunidade de o cliente ver sua vontade analisada pelo órgão julgador de primeiro 

grau ou de instâncias superiores, devido a uma conduta comissiva ou omissiva do 

advogado. Um exemplo emblemático é a perda de prazo de recurso pelo advogado, 

quando o cliente perde a chance de ver a decisão convertida a seu favor. 

 Percebemos que o tema da responsabilidade civil do advogado por perda de uma 

chance representa emblema problemático quando comparado à legislação pátria. É 

sabido que o advogado deve, evidentemente ser responsabilizada pelos prejuízos 

ocasionados aos clientes quando no exercício do mandato lhe outorgado.  

 Contudo, não se pode confundir tal teoria com imputar ao advogado a 

responsabilidade por toda e qualquer demanda perdida, já que isso inviabilizaria o 

exercício da advocacia. 

 O advogado deve sempre ser responsabilizado pela totalidade do resultado 

negativo que a perda da chance trouxe ao cliente, medindo o prejuízo entre a 

situação primitiva e aquela em que estaria se sua pretensão tivesse sido 

inteiramente acolhida.    

 Na primeira hipótese, o advogado seria como um ser intocável e irresponsável por 

seus atos e omissões no exercício de sua profissão, causando danos terríveis e não 

ressarcidos aos clientes.  

 Já na segunda hipótese, haveria uma situação de loteria, pois veríamos clientes 

almejando que seu próprio advogado falhasse, deixando de interpor o recurso 

cabível ou de ajuizar a ação antes de ultrapassado o prazo, pois aí, por mais frágil 

que fosse o direito que o cliente postulasse ser reconhecido, o advogado poderia ser 

responsabilizado integralmente pelo total da pretensão, que seria para o cliente o 

caminho mais fácil para alcançar o ganho, um verdadeiro oportunismo. 

 Foi dai que se clamou pela Teoria da Irresponsabilidade do Advogado, com intuito 

de confrontar a teoria da Perda de uma chance, sendo que, esta ultima, se bem 
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analisada e aplicada na sua essência, não compromete em nada a inviolabilidade e 

o exercício da profissão advocatícias. 

 Em favor da adoção da teoria da irresponsabilidade do advogado, o doutrinador 

mestre da responsabilidade civil, RUI STOCO (2004 apud GUEDES, 2008, p.5) tem 

como inaceitável a aplicação da teoria da perda de uma chance aos profissionais da 

área jurídica, assim dizendo: 

 

“Ora, admitir a possibilidade de o cliente obter reparação por perda 

de uma chance é o mesmo que aceitar ou presumir que essa chance 

de ver a ação julgada conduzirá, obrigatoriamente, a uma decisão a 

ele favorável. Será também admitir a existência de um dano não 

comprovado e que não se sabe se ocorreria. Ademais de se 

caracterizar em verdadeira futurologia empírica, mais grave ainda é 

admitir que alguém possa ser responsabilizado por um resultado que 

não ocorreu e, portanto, por um dano hipotético e, em última ratio, 

não verificado ou demonstrado e sem concreção.” 

 

Com isso, havia certa resistência em se aplicar a teoria da perda de uma chance à 

responsabilização civil dos profissionais da área jurídica, como se pode constatar do 

seguinte em novo trecho da obra de Sérgio Novais Dias (1999, p.44): 

 

 “Em acórdão de 1926, relatado pelo Desembargador Diógenes 

Pereira do Valle, o tribunal de São Paulo decidiu pela 

irresponsabilidade do advogado em ação proposta pelo cliente, em 

face dos danos, por não ter preparado o recurso de sentença 

criminal. O tribunal rejeitou o pedido da ação indenizatória, cujo 

acórdão teve a ementa seguinte: “A simples possibilidade de ser 

reformada uma decisão mediante recurso, não preparado no prazo 

pelo advogado da parte, não justifica a indenização de perdas e 

danos com apoio no art. 159 do Código Civil”. 

 

Felizmente, pelo rumo que pretende ser levado o presente projeto de pesquisa, há 

autores mais sensatos que discordam do respeitável posicionamento daqueles que 

acolhem a teoria da irresponsabilidade do advogado. Entendem que tal 

procedimento conduziria a resultados odiosos e inaceitáveis no direito moderno, vez 
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que o advogado estaria autorizado a causar danos aos seus clientes e permaneceria 

impunível. 

Ante tais abordagens, sucintamente apresentadas, o presente projeto de pesquisa 

visa elaborar monográfica com explanações lógicas e contínuas, estudando o 

profissional advogado nos termos das regulamentações legais e os aspectos gerais 

da responsabilidade civil peculiares ao tema, para assim, adentrar na aplicabilidade 

da teoria da perda de uma chance a esses profissionais. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa permitiu que fosse constatada a transformação que a 

responsabilidade civil em abordar e regular relações entre profissionais causídicos 

bem como bem como a dificuldade que o sofredor de um dano tinha pela omissão 

legislativa quando da necessidade de comprovar o nexo causal entre o ato lesivo e 

dado final. 

Tendo em vista que o instituto da responsabilidade civil sempre visou resguardar os 

danos sofridos pela vítima e sua consecutiva reparação, essa concepção tornou-se 

cada vez mais ampla com a evolução social frente às novas relações jurídicas 

estabelecidas. 

Deste modo e partindo dessa evolução do referido instituto, fez-se necessário a 

utilização de um novo pensamento advindo da França em meados de 1889, uma 

nova espécie de responsabilidade civil fundada na teoria da perda de uma chance 

que começou a ser aplicada e difundida no Brasil apenas na década de 90, 

buscando ampliar a abrangência da responsabilidade civil e abarcar as novas 

relações jurídicas fruto de danos causados pela perda de uma oportunidade. 

 Dessa forma, a teoria da responsabilidade civil com vistas à perda de uma chance 

surgiu objetivando a reparação do dano causado a vítima por um ato que lhe fez 

perder uma chance que tinha de obter uma vantagem ou evitar um prejuízo.  

Contudo, deve ser observados algumas considerações, que foram pesquisadas no 

presente estudo de modo a observar que se a chance perdida pela vítima foi séria e 

real e não uma mera expectativa, já que o objetivo é proporcionar a reparação do 

dano causado à vítima em determinados casos onde efetivamente houve um dano, 

porém existe dificuldade de comprovação do nexo de causalidade. 
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No caso específico da responsabilidade civil do advogado perante o cliente é 

contratual, sendo assim, responde como qualquer outro profissional liberal pelos 

prejuízos que vier a ocasionar culposamente a seu cliente no exercício do seu 

mandato, inclusive pela perda da chance.  

Assim, muito embora a responsabilidade civil pela perda de uma chance não se 

encontre positivada no ordenamento jurídico brasileiro, vem sendo aplicada com 

espeque nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais existentes. 

Desta forma, a aplicação da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma 

chance no direito brasileiro, especialmente ao profissional da advocacia, é reflexo da 

dinamicidade do direito, que evolui junto com a sociedade, na constante busca por 

parte dos operadores do direito, por uma responsabilidade civil cada vez mais 

abrangente e solidária, de maneira que a sua aplicação possa assegurar justiça no 

sentido mais amplo da palavra. 
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