
CONDIÇÕES  GERAIS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PARA 
A COBRANÇA DE CRÉDITOS 

 
1. Definições 

1.1. Sociedade de advogados – A Miguel Reis & Advogados – Sociedade de Advogados, 
doravante MRA; 

1.2. Parceiros – os escritórios associados à MRA por acordos de cooperação; 
1.3. Advogados – os advogados da MRA ou dos escritórios parceiros; 
1.4. Cliente – o titular do crédito a cobrar 
1.5. Devedor (es)– o devedor  na relação obrigacional directa com o cliente e os seus 

garantes. 
 

2. Objecto 
2.1. As presentes condições contratuais regulam na generalidade, sem prejuízo do que for 

especificadamente contextualizado, a prestação de serviços jurídicos de recuperação 
de créditos pela sociedade de advogados, por si ou sob sua orientação, com recurso a 
escritórios  parceiros. 

2.2. Estas condições reportam-se apenas a créditos que já estejam titulados ou que sejam 
de fácil titulação, nomeadamente por via do mecanismo da injunção. 

2.3. As condições especiais devem ser assinadas por representante da sociedade de 
advogados e do cliente em documento autónomo, com remissão para estas condições 
gerais. 

2.4. Na hipótese de os créditos não serem líquidos e exigíveis o cliente suportará 
adicionalmente os custos da acção declarativa que for devida. 

 
3. Obrigações da sociedade 

3.1. A sociedade de advogados obriga-se, mediante a outorga de mandato a favor dos 
seus advogados, por parte do cliente, a proceder com a maior diligência no sentido da 
cobrança dos créditos do cliente sobre o devedor. 

3.2. A sociedade de advogados obriga-se, especialmente, a  
3.2.1. Desenvolver diligências visando a cobrança extra-judicial; 
3.2.2. Reduzir ao mínimo os custos da cobrança, por via  de uma tarifa plana, da 

poupança de tempo de trabalho dos advogados e da capacidade de persuasão 
sobre o devedor; 

3.2.3. Em caso de cobrança judicial, administrar conscienciosamente os meios 
judiciários adequados, exigindo o cumprimento dos prazos processuais e 
pressionando, por todos os meios legais ao seu alcance, o bom andamento dos 
processos. 

3.3. A sociedade de advogados obriga-se a prestar informação permanentemente 
actualizada ao cliente, pela inserção de todos os elementos relevantes numa base de 
dados acessível via Internet. 

3.4. A sociedade obriga-se a desenvolver todos os esforços no sentido de que os custos 
da cobrança não ultrapassem os limites da tabela anexa. 

 
4. Obrigações do cliente 

4.1. O cliente obriga-se a fornecer à sociedade todos os elementos necessários à boa 
cobrança do crédito, nomeadamente: 

4.1.1. Informação sobre a identidade do devedor, do cônjuge  e dos seus garantes; 
4.1.2. Informação sobre o património do devedor, do cônjuge e dos seus garantes; 
4.1.3. Informação sobre o domicílio do devedor, do cônjuge e dos seus garantes, 

números de telefone e fax  e endereços de e_mail. 
4.1.4. Toda a informação que possa ser relevante para a garantia do crédito e a sua  

boa cobrança.  
4.1.5. O cliente pode solicitar da MRA que proceda à busca de bens do devedor, sendo 

esta, nesse caso, tarifada à parte. 
4.2.  A informação deve ser actual e pontual, não podendo a sociedade de advogados ser 

responsabilizada pelas consequências da sua falta ou do seu atraso. 
4.3. O cliente obriga-se a pagar pontualmente as notas de honorários e despesas que lhe 

forem apresentadas pela sociedade de advogados. 
 



 
 

5. Métodos 
5.1. A sociedade de advogados usará, para proceder à recuperação de créditos, de 

métodos próprios que respeitam, no essencial, a duas fases: 
5.1.1. Uma fase pré-contenciosa que não deverá ultrapassar um mês, visando a 

recuperação do crédito ou a sua renegociação com garantias sólidas, por via 
negocial; 

5.1.2. Uma fase contenciosa, em que a sociedade de advogados procurará, 
essencialmente, melhorar a eficácia dos procedimentos, por via do não 
esgotamento de prazos e da pressão sobre a máquina judiciária. 

 
6. Custos do serviços 

6.1. As comunicações e os consumíveis  desde que não ultrapassem  as 250 fotocópias, 
bem comos os custos de MDDE são suportadas por uma tarifa fixa de 100 € por 
processo. 

6.2. As taxas de justiça e custos emolumentares a que os processos derem causa, bem 
como os honorários e encargos dos solicitadores de execução serão debitadas ao 
cliente pelo seu custo real. 

6.3. As despesas de transporte  a que os processos derem causa são debitadas de acordo 
com os valores legalmente aprovados para as deslocações na função pública. 

6.4.  Os honorários de advogado são debitados no dia do cumprimento das providência 
agendadas, por fracções mínimas de cinco, em conformidade com a tabela do 
escritório, publicada no site www.lawrei.com. 

6.5.  Os valores dos honorários relativos aos os procedimentos não devem ultrapassar, 
salvo situações excepcionais, os limites da tabela anexa. 

6.6. Se os valores  debitados  se fixarem em valor inferior aos limites da tabela anexa, a 
sociedade debitará ao cliente um sucess fee correspondente a 50% da diferença entre 
o valor debitado e o valor do limite. 

 
7. Pagamentos dos honorários e despesas 

7.1. Os pagamentos são feitos mensalmente, mediante a apresentação de nota de 
honorários e despesas. 

7.2. Podem se convencionados pagamentos mensais certos por processo. 

 
 
 

TABELA A QUE SE REFERE O PONTO 6.5 
 

 

Tabela indicativa de    

Valores limite a cobrar na recuperação de créditos  

   

Valor dos créditos a cobrar Alternativos Contenciosos 

   

100 - 500 € 30% 32% 

501 -1000 € 25% 27% 

1001 - 5000 € 20% 22% 

5001- 15.000 € 19% 21% 

15.000 - 30.000 € 18% 20% 

30.000 - 50.000 € 17% 19% 

50.000 - 70.000 € 16% 18% 

70.000 - 100.000 € 15% 17% 

http://www.lawrei.com/


100.000 - 150.000 € 12% 14% 

150.000 - 200.000 € 10% 12% 

200.000 - 300.000 € 8% 10% 

300.000 - 500.000 € 7% 9% 

500.000 - 1.000.000 € 6% 8% 

Mais de 1.000.000 €  5% 7% 

 

 
Lisboa, 7 de Agosto de 2007 


