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Sabe-se que no Brasil o advogado possui o status de indispensável à administração 
da Justiça, conforme a Carta Magna de 1988. Assim como toda profissão, todo 
advogado possui seus deveres e garantias. Além de tais deveres e garantias, o 
advogado ao invocar para si obrigações contratuais com seus clientes, deve sempre 
atuar com grande profissionalismo e ética. Em se tratando de profissional liberal, o 
causídico possui obrigações de meio, eis que possui o dever de atuação de acordo 
com as mais adequadas técnicas e embasamentos doutrinários e jurisprudenciais 
disponibilizados ao tempo da relação jurídica, não podendo garantir de forma certeira, 
o êxito ao fim da demanda processual. O patrono ao realizar um contrato com seu 
cliente, deve visar sempre as melhores condições possíveis ao seu cliente, sempre 
resguardado pelos preceitos do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados 
Brasileiros (Lei n° 8.906/94).  Assim sendo, o presente trabalho abordará hipóteses de 
condutas incoerentes ao exercício da regular profissão, vez que muito se discute 
quanto à conduta de determinados profissionais que faltam com medidas ou 
providências deixando com que o direito de seus clientes pereça e, se tais condutas 
devem ser ou não responsabilizadas civilmente, demonstrando de forma geral, os 
elementos caracterizadores que norteiam tal questão. Para tanto, será utilizado como 
método científico o hipotético dedutivo, pois a abordagem será realizada através de 
acervos bibliográficos, verificando doutrinas e comparando livros, documentos, textos, 
obras específicas e jurisprudências. Como referencial teórico, será utilizado o 
juspositivismo, o qual considera a legislação e as normas emanadas do Estado como 
fonte única e primária para alcançar a Justiça, impondo à coletividade o cumprimento 
da norma. Finalmente, para a realização do trabalho será utilizado ainda, os 
conhecimentos obtidos em toda caminhada acadêmica e experiências vividas no meio 
do direito. 
 

                                                 
1
 Resumo para apresentação no VII Encontro Científico. Apresentado como requisito parcial à 

obtenção de nota nas matérias de Metodologia Científica II e Psicologia Jurídica, do Curso de Direito 
da Faculdade do Norte Novo de Apucarana – FACNOPAR. Orientação a cargo do Profª. Mª. Ivana 
Nobre Bertolazo e Prof. Me. Ericson Makarius Borges. 
2
 Acadêmico do 2° Período do Curso de Direito da FACNOPAR . vitorhugo.fujiwara@gmail.com  

3
 Acadêmico do 2°Período do Curso de Direito da FACNOPAR . luizz_flp@hotmail.com  

4
 Professora da FACNOPAR. Orientadora do trabalho. 

5
 Professor da FACNOPAR. Orientador do trabalho. 



Palavras-chaves: advogado; responsabilidade civil; obrigações contratuais; deveres 
e garantias do advogado; Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do 
Brasil 


