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1. The legal work is a service, and, as any 

service, the legal work usually is measured 

by the time.

1.1. The quantification of the total 

legal  fees  (remuneration)  of  a 

Proposal of Legal Services shall be 

made,  basically,  per  hour  of  work 

and,  in some cases,  by the profits 

acquired  by  the  client  with  the 

attorney's  work,  what  is  usual  in 

litigation area. And, also in this last 

case,  the  remuneration  of  the 

attorney need be measured by the 

time, what is necessary to know if 

the spent hours are bigger or minor 

than the amount received as part of 

the client's profits. 
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1. O  trabalho  jurídico  é  um  serviço,  e, 

como  todo  serviço,  o  trabalho  jurídico 

geralmente é mensurado pelo tempo. 

1.1.  O  estabelecimento  do  preço 

total  de uma Proposta de Serviços 

Jurídicos  deve  ser  feito, 

basicamente,  por  hora  de  trabalho 

e,  em  alguns  casos,  pelos  lucros 

adquiridos  pelo  cliente  com  o 

trabalho  do  advogado,  o  que  é 

comum  na  área  contenciosa.  E 

mesmo  neste  último  caso,  a 

remuneração  do  advogado  precisa 

ser mensurada pelo tempo, o que é 

necessário  para  saber  se  as  horas 

gastas são maior ou menor do que o 

montante  recebido  como  parte  do 

lucro do cliente.
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2. But if there is a difference on the quality 

of an attorney to another, how is it possible 

measuring,  correctly,  the value of a legal 

service? 

2.1.  The  value  of  a  legal  service 

must  be  established  according  to 

the  time  spent  to  develop  a  good 

work.

2.1.1.  Good  work  means 

work  that  is  sufficient  to 

solve  a  real  problem,  the 

client's problem. 

2.2.  Consequently,  if  there  is  a 

difference explicit by the quality of 

each  professional,  this  difference 

became, by the time spent to solve, 

with  effectiveness,  a  same  case, 

equality. 

2.3. An attorney “A” that spent 10 

hours,  for  example,  to  build  the 

Regulation of an Investment  Fund 

is not more economically attractive 

for  a  client  than  an  attorney  “B” 

that spent 5 hours to do the same 

work.  Efficacy  is  the  key-word. 

Who  has  more  efficacy  is  more 

cheap  for  the  market.  If  the  legal 

2. Mas,  se  existe  uma  diferença  na 

qualidade  de  um  advogado  para  outro, 

como é possível mensurar, corretamente, o 

valor de um serviço jurídico? 

2.1. O valor de um serviço jurídico 

precisa ser  estabelecido de acordo 

com  o   tempo  gasto  para 

desenvolver um bom trabalho. 

2.1.1.  Bom  trabalho 

significa um trabalho que é 

suficiente  para  resolver  um 

problema  real,  o  problema 

do cliente.

2.2.  Consequentemente,  se  existe 

uma diferença explicitada por uma 

qualidade de cada profissional, esta 

diferença  torna-se  igualdade  pelo 

tempo  gasto  para  resolver,  com 

efetividade, um mesmo caso.

2.3. Um advogado “A” que gastou 

10  horas,  por  exemplo,  para 

construir  um Regulamento  de  um 

Fundo de Investimento não é mais 

interessante  economicamente  para 

um  cliente  do  que  um  advogado 

“B” que gastou 5 horas para fazer o 

mesmo  trabalho.  Eficácia  é  a 

palavra-chave.  Se  a  hora  de 



fees for one hour of work is equal 

for  the  attorneys  above,  the client 

that uses the attorney “B” will pay, 

exactly,  the half  of  the total  price 

needed to the attorney “A” develop 

the  same  work.  Observe  that  the 

same applies to teams of attorneys.

3.  And  what  make  the  attorneys  be  so 

different?  The  Education  and  the 

Experience.   By  the  Education,  the 

attorney learns  to  use  the  reason,  by the 

Experience,  the  attorney  learns  to  work 

with the human passions.
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trabalho  é  igual  para  ambos  os 

advogados,  o  cliente  que  usar  o 

advogado “B” pagará, exatamente, 

a  metade  do  preço  total  preciso 

para o advogado “A” desenvolver o 

mesmo  trabalho.  Observe  que  o 

mesmo  se  aplica  para  equipes  de 

advogados.

3.  E o que fazem os advogados serem tão 

diferentes?  A Educação  e  a  Experiência. 

Pela Educação, o advogado aprende a usar 

a  razão,  pela  Experiência  o  advogado 

aprende  a  trabalhar  com  as  paixões 

humanas.
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