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Contrato de honorários 

 

Decidiu o tribunal da Relação do Porto, por douto acórdão de 31 de Janeiro de 2012, 

que o ajuste prévio de honorários, mesmo que não obedeça à forma escrita, vincula as partes 

à sua observância, designadamente o advogado.1  

A fazer jurisprudência, deverão os advogados acautelar-se. 

Traduzirá o art. 100º, nº 2 do EOA uma exigência de forma, previsto no art. 220.º do 

Código Civil? Em caso afirmativo, a exigência de redução a escrito é uma formalidade ad 

probationem ou ad substantiam? 

Advogado e cliente podem contratar os honorários, através do ajuste prévio2 ou da 

quota palmarium ou quota litis em sentido lato3, com recurso a convenção prévia reduzida a 

escrito. 4 

O ajuste prévio não era proibido no Estatuto Judiciário 5/6. Preceituava o § único do 

art. 1409.º do C.C. de 1867, que “Em falta de ajuste, os tribunais arbitrarão os vencimentos 

(…)”.7 

O ajuste prévio de honorários foi contemplado expressamente no Decreto-Lei n.º 

84/84, que, no n.º 4 do art. 65.º (EOA), não cuidou, porém, da forma. 8 

Até ao art. 100.º do EOA de 2005, funcionava em pleno a liberdade da forma.9 

Conjugando, agora, o n.º 2 do art. 100.º com os n.ºs 2 e 3 do art. 101.º, verifica-se que a 

convenção prévia passou a ter dois requisitos: i) redução a escrito e ii) antes da conclusão 

definitiva do negócio. 

                                                           
1 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 31 de Janeiro de 2012, Relator: Ramos Lopes, processo 409501/09, com o seguinte 
sumário: I - Podem o advogado e o cliente, no exercício da sua liberdade contratual (corolário da autonomia da vontade), 
convencionar previamente o montante dos honorários que representam o correspectivo dos serviços a prestar, não necessitando 
de reduzir uma tal convenção a escrito. Se uma tal convenção for reduzida a escrito, fica o advogado dispensado de apresentar ao 
cliente a respectiva conta de honorários com discriminação dos serviços prestados; não sendo tal convenção reduzida a escrito, 
deverá o advogado, prestados os serviços, apresentar tal conta. II - Mesmo que assim se não entenda e se considere que o art. 
100º, nº 2 do E.O.A. traduz uma excepção ao princípio da consensualidade, sempre terá então de reconhecer-se que a 
formalidade prescrita é meramente ad probationem e não já ad substantiam, e assim, que da sua inobservância não resulta a 
invalidade da convenção e, por consequência, a sua irrelevância. 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c7c8ad7315fd6a5c802579a0004aeb34?OpenDocu
ment 
2 Ajuste prévio é a fixação do montante de honorários, antecipadamente determinado entre as partes, por ajuste do valor ou 
numa percentagem do valor da causa. 
3 Traduz o acordo celebrado entre o advogado e o cliente em que, para além de honorários calculados em função de outros 
critérios se acorde numa majoração em função do resultado obtido. 
4 Sobre a matéria de honorários, ver nosso estudo Deontologia Profissional,  
http://www.verbojuridico.com/doutrina/2012/carlosmateus_deontologiaprofissional.pdf  
5 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44 278, de 14 de Abril de 1962 (arts 584.º e 585.º). 
6
 Sobre o ajuste prévio de honorários e sua evolução na jurisprudência dos tribunais e da Ordem, ORLANDO GUEDES DA COSTA, 

Direito Profissional do Advogado, 7.ª ed., Almedina, págs. 251 a 255, e respectivas notas de rodapé. 
7 ARY DE ALMEIDA ELIAS DA COSTA, Do Mandado Judicial, Edição de Autor, 1966, pag. 64. 
8 O ajuste prévio, quer no Estatuto Judiciário, quer no EOA, tem por limite a proibição da quota litis. 
9 Daí se compreender o acórdão do Conselho Superior da OA n.º 1-26/2001, de 8 de Novembro de 2001, publicado em 
Jurisprudência do Conselho Superior, Triénio de 2002-2004, ed. OA, pag. 245: No caso de haver um acordo verbal quanto ao 
montante de honorários e não haver uma conta/reclamação de pagamento dos mesmos, o advogado não tem que apresentar 
uma conta por escrito.  

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c7c8ad7315fd6a5c802579a0004aeb34?OpenDocument
http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/c7c8ad7315fd6a5c802579a0004aeb34?OpenDocument
http://www.verbojuridico.com/doutrina/2012/carlosmateus_deontologiaprofissional.pdf


Argumenta o douto acórdão a favor da formalidade ad probationem que a forma 

escrita da convenção prévia não é condição de validade desta, mas apenas um requisito para 

que os honorários contratados sejam logo exigíveis, sem necessidade de apresentar ao cliente 

a respetiva conta de honorários com a discriminação dos serviços prestados.  

Mesmo assim, tratando-se de uma formalidade simplesmente probatória, o ajuste 

prévio meramente verbal apenas poderá ser provado por confissão expressa, judicial ou 

extrajudicial, contanto que, neste último caso, a confissão conte de documento de igual ou 

superior valor probatório (art. 364.º, n.º 2 do C.C.). Parece pois, não ser permitido ao cliente 

provar o ajuste prévio verbal com recurso a testemunhas, presunção judicial, exame pericial 

ou inspeção judicial – cfr., respetivamente, os artigos 393.º, n.º 1, 351.º, 388.º e 390.º do 

Código Civil. 

Parafraseando Pires de Lima e Antunes Varela, “a regra é a de que os documentos 

escritos são exigidos como formalidade ad substantiam. Daí o princípio da nulidade 

consagrado no art. 220.º”.10 

Quando a lei exige como forma de declaração negocial um documento escrito, este 

não pode ser substituído por outro meio de prova ou por outro documento que não seja de 

força probatória superior – art. 364.º, n.º 1 do C.C. 11 

Não resulta claramente do n.º 2 do art. 100-º do EOA, que o documento ali exigido é 

apenas para prova da declaração das partes, funcionando como excepção prevista no n.º 2 do 

citado art. 364.º. A determinação da excepção – resulta claramente da lei que o documento é 

exigido apenas para a prova da declaração –, conduz-nos à interpretação da lei (art. 9.º do 

C.C.). 

O ajuste prévio escrito obriga as partes a refletir sobre o conteúdo do negócio e a 

consequência dos seus actos, defendendo-as contra a sua ligeireza ou precipitação, permitindo 

uma formulação precisa e completa da vontade das partes.12/13 

O advogado tem interesse em fixar previamente os seus honorários, para no futuro, 

cessada a prestação da sua actividade, não debater com o cliente o valor e o pagamento dos 

                                                           
10 Anotação 1 ao art. 364.º do Código Civil anotado. 
11 Sem prejuízo do auso de direito (art. 334.º do C.C), dando-se o caso de o causídico ser a causa da não redução a escrito o 
acordo, induzindo o cliente pela sua desnecessidade. Neste caso, é ilegítima a pretensão do advogado pretender ser pago por 
valores superiores ao ajuste prévio verbal. 
12 MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª reimpressão, pag. 340 e segts. 
13 Quanto aos actos próprios do advogado admitidos, limites de intervenção, honorários e forma de adiantamento, incluindo a 
majoração em função do resultado obtido, forma de pagamento, juros de mora, despesas judiciais, deslocações, etc., tudo para 
limitar o valor dos honorários e evitar os perigos ligados à prova testemunhal. 



mesmos.14 Por sua vez, o cliente orçamenta a despesa e é nesse pressuposto que contrata o 

advogado.15 

Contrariamente ao defendido no douto acórdão em análise, entendemos que, salvo 

melhor opinião em contrário, a exigência legal de documento para a convenção prévia (art. 

100.º, n.º 2 do EOA) constitui elemento do contrato, isto é, formalidade ad substantiam, nos 

termos do art.º 364.º, n.º 1, do Cód. Civil. 

 

  Póvoa de Varzim, 2013-03-07 

 

 

                                                           
14 Os valores fixados na convenção prévia poderão ser impugnados mais tarde pelo cliente como são todos os contratos, mas não 
deixa de ser um princípio de segurança para o profissional do foro 
15

 Ou, como escreve ANTONIO ARNAUT, Iniciação à Advocacia, História - Deontologia Questões Práticas, 10.ªedição revista 

Coimbra Editora, pág. 155,“O cliente tem um interesse legítimo em saber, antecipadamente, quais os encargos que terá de 
suportar.” 
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