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Muito do trabalho pedido é fruto da instabilidade e do elevado nível de incerteza que se tem vivido no sector financeiro. 

SERVIÇOS JURÍDICOS 

Litígios na banca 
dão origem a grupo 
de contencioso 

João Cortesão/Bloomberg 

um projecto assu-
mido como respos-
ta à solicitação cres-
cente dos clientes, 
mas também a uma 
conjuntura marca-

dapelalitigiosidade. Foi baptizado 
como Grupo de Trabalho de Con-
tencioso Bancário e Financeiro e, 
como o nome indica, visa dar apoio 
jurídico sobretudo aentidades des-
te sector. É a mais recente aposta da 
sociedade de advogados PLMJ e 
conta com a liderançada sócia Rita 
Samoreno Gomes. 

A criação deste grupo "surgiu 
essencialmente da crescente espe-
cialização que alguns dos advoga-
dos da área de contencioso de 
PLMJ foram adquirindo nestas 
matérias, sobretudo em conse- 

quência do aumento daprocurapor 
parte dos clientes e da crescente 
complexidade e especificidade das 
suas necessidades", explica ao Ne-
gócios Rita Samoreno Gomes. 

Além da sócia coordenadora, a 
nova equipa é constituída pelo con-
sultor Pedro Caetano Nunes e pe-
los associados Rute Marques e Cris-
tiano Dias. 

"O nosso grupo de trabalho está 
vocacionado e preparado para re-
presentar todo o tipo de clientes em 
todo o tipo de litígio e pré-litígio na 
área do contencioso bancário e fi-
nanceiro. Nestafase, estamos mui-
tos focados na representação de 
bancos'e outras sociedades finan-
ceiras nacionais e internacionais 
em grandes litígios, quer entre si, 
quer com outras sociedades ou as:- 

Temos sentido um 
enorme aumento da 
procura de serviços 
no contencioso 
bancário e financeiro. 
RITA SAMORENO GOMES 

Sócia da PLMJ 

sociações do sector ou até grupos de 
consumidores", evidencia a advo-
gada Rita Samoreno Gomes, que 
enfatiza o facto de contar ainda com 
a colaboração da equipa de penal e 
contra-ordenacional da PLMJ, no-
meadamente na representação de 
clientes em processos iniciados pe-
los reguladores. 

A mesma responsável adianta 
que muito do trabalho pedido é 
fruto da instabilidade e do elevado 
nível de incerteza que se tem vivi-
do no sector financeiro nos últi-
mos anos. 

"Temos sentido um enorme au-
mento da procura de serviços na 
área do contencioso bancário e fi-
nanceiro. Esse aumento assume es-
pecial relevância no que às entida-
des do sector financeiro diz respei-
to, mas também temos sido muito 
procurados por empresas e porpar-
ticulares que consideram ter sido 
lesados pela actuação dos interme-
diários financeiros", explica a mes-
ma advogada. 

Ainda de acordo com esta sócia 
da PLMJ, pese embora a activida-
de jurídica do grupo esteja agora 
muito vocacionada para a área do 
contencioso, a prevenção de litígios 
é também uma das facetas do traba-
lho que pretendem desenvolver. 

"No capítulo da prevenção de 
riscos, o trabalho passa em larga 
medida pela assessoria das institui-
ções de crédito na criação de códi-
gos de governação interna e de ou-
tros normativos internos - por 
exemplo, nas áreas da gestão do ris-
co, compliance e auditoria interna 
- que permitam evitara exposição 
destas entidades aos riscos a que são 
mais vulneráveis, nomeadamente 
regulatórios e reputacionais", evi-
dencia Rita Samoreno Gomes. • 

Foi a resposta à 
crescente procura 
dos clientes que fez 
nascer, nascer, 
na PLMJ, o grupo 
de trabalho focado 
no contencioso 
bancário e financeiro, 
argumenta a sócia 
Rita Samoreno Gomes. 

JOÃO MALTEZ 
jmaitez@negocios.pt  
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SOCIEDADES 

C PLMJ CRIA GRUPO DE TRABALHO DE 
CONTENCIOSO BANCÁRIO E FINANCEIRO 


