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O advogado, considerado como profissional liberal de acordo com o Código de 
Defesa do Consumidor (CDC) possui tanto de prerrogativas como deveres e 
responde pelas falhas oriundos do seu desempenho da sua função. O advogado ao 
cometer determinadas falhas/erros vem a gerar prejuízos ao seu cliente dentre eles 
pode-se mencionar: perda de prazo, dessa forma o dano causado coaduna com a 
perda de uma chance, teoria esta que vem sendo adotado nos tribunais em face do 
cliente por ver sua pretensão examinada pelo Judiciário ser eliminada devido a má 
conduta do advogado. Contudo, devido às mudanças ocorridas na sociedade, os 
tribunais brasileiros têm constatado um acréscimo expressivo do número de ações 
de responsabilidade civil contra os advogados por danos ocasionados no exercício 
de suas atividades. A teoria perda de uma chance cuja finalidade é de impedir um 
prejuízo ou obter uma vantagem, pode ser empregada no exercício da advocacia, 
mesmo não tendo uma lei específica, ou basta que haja os requisitos necessários à 
configuração da responsabilidade civil com o propósito de haver indenização por 
parte do advogado. Examinar o enfoque da teoria da perda de uma chance, 
sobretudo, da possibilidade de haver ou não a responsabilização civil do advogado 
que gera prejuízo a seu cliente, desse modo a presente pesquisa desse trabalho é 
analisar sobre todos os aspectos a possibilidade de haver ou não dano da parte do 
advogado sobre seu cliente. Pretende-se, no presente trabalho, fazer pesquisa a 
partir de uma revisão bibliográfica, empreender uma descrição dos conceitos 
recorrentes na literatura especializada além de revistas e jurisprudências para o 
desenvolvimento de uma linha de raciocínio que traga além dos conceitos já 
reconhecidos novos posicionamentos e uma posição crítica sobre o assunto. 
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