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RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO

INTRODUÇÃO
O seguinte exposto tratara sobre a questão da responsabilidade civil do advogado, em sua atividade

profissional; entende-se que a responsabilidade do advogado é subjetiva; a apresentação de defesa, trata-se

de uma obrigação de “meio”; da proteção profissional da técnica exercida por parte do advogado, assim não

terá o profissional advogado ter como dar garantia de resultado de uma lide.

CONCLUSÃO

Conforme englobado acima, partindo da premissa

de que o advogado em sua profissão empregará

toda sua técnica para a proteção processual de seu

cliente; tem-se que observará o contraditório e a

ampla defesa, sendo portanto, principio primordial

no direito processual.

Figura 1:Exercício da advocacia.
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Pode-se analisar que o exercício da advocacia

necessita de constante estudo, conhecimento,

eficiência, moralidade, prudência e vigilância, pois de

outra forma, pode-se incorrer em danos que

abreviarão o exercício de tal profissão por trazer

perdas a clientes e a consequente não aplicação da

justiça. A responsabilidade do advogado é subjetiva o

resultado de uma ação não pode ser garantido mesmo

o advogado cumprindo com toda técnica e

desempenho para se obter a justiça.

A doutrina faz analogia sobre a atividade

profissional entre médicos e advogados, pois

demonstra claramente que suas atividades nem

sempre são de garantir o resultado esperado e sim

exercer sua técnica para a proteção do indivíduo.

Diante disso não podemos pensar que o exercente

da atividade profissional de direito, se exime de

qualquer responsabilidade, muito pelo contrário, em

caso de erro tanto de fato como de direito no

desempenho de sua função, será por esse erro

responsabilizado. Um caso bem claro disso é a

perda de uma chance de um recurso, pois nesse

caso exposto se assim for, o profissional que exerce

tal função deverá conduzir o processo até o

tribunal.

No artigo 133 da Constituição Federal consta a

inviolabilidade dos atos praticados que assegura ao

advogado sua atuação dentro dos ditames legais.

Cumpre ao advogado defender as partes e dar

conselhos profissionais, obedecendo aos deveres do

mandato, como estabelece o art. 692, do CC de 2002:

O mandato judicial fica subordinado às normas que lhe

dizem respeito, constantes da legislação processual.


