
  Planear decisões,      
    antecipar riscos. 

Efficient  
  Litigation Risk  
  Assessment



Com mais de 1,5 milhões de processos pendentes em tribunal, longas demoras na fase de julgamento e custas judiciais a subir, 
recorrer aos tribunais é muitas vezes ineficiente e cada vez mais caro e imprevisível. 

A opção pelo litígio judicial deve ser muito ponderada, calculando os riscos associados e planeando cada passo. 

Em muitas situações os meios alternativos ou cedências mútuas que permitam um acordo entre as partes são claramente 
opções preferíveis. 

E por vezes, mesmo em litígios que estão em curso, uma análise então independente dos riscos pode ajudar a que as partes e 
os seus Advogados encontrem terreno adequado para acabar com o conflito por acordo. 

Analisar e avaliar os riscos, as vantagens e inconvenientes, os pontos fortes e fracos de cada caso é por tudo isso cada 
vez mais essencial.

Porquê avaliar
os riscos dos litígios? 
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Perante este tipo de desafios, que atinge muitos particulares e empresas, incluindo PME’s, PLMJ criou o serviço Efficient Litigation Risk 
Assessment, altamente inovador e pioneiro em Portugal. Este serviço permite poupar tempo e despesas significativas, através de uma 
avaliação antecipada de potenciais riscos de um litígio ou da sua ponderação, mesmo em casos de litígios que já estejam em tribunal.

Este serviço é disponibilizado aos Clientes de PLMJ ou, com o acordo prévio dos seus Advogados, a outras entidades que desejem uma 
opinião adicional sobre os riscos de um litígio.

Também está disponível para situações em que ambas as partes num litígio, de novo com o acordo dos seus Advogados, queiram 
beneficiar de uma análise dos riscos de cada parte, feita então de forma independente e imparcial, tendo em vista ajudar a criar as 
condições para terminar litígios por acordo. 

O serviço Efficient Litigation Risk Assessment  será remunerado por valor fixo e determinado antes do inicio da sua prestação.

O que é o   
Efficient Litigation Risk Assessment? 
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A crise económica em Portugal e a habitual demora dos processos judiciais, tornam 
especialmente importante ponderar a vantagem de investir em processos judiciais mais ou 
menos complexos que podem ser resolvidos demasiado tarde devido às fragilidades das 
empresas.

Acresce que até Março de 2013 todos os processos judiciais que terminem por acordo estarão 
isentos de custas judiciais, o que pode significar uma poupança de valor muito elevado para 
ambas as partes.

Existem motivos 
especiais nesta  
conjuntura para 
usar este serviço?



Após uma reunião inicial de apresentação da questão, será solicitada ao Cliente a informação documental relevante e 
preparado um questionário sobre a probabilidade de prova sobre as questões em aberto. 
Com base nessa informação será realizada uma nova reunião com o Advogado, o responsável interno do contencioso da 
empresa ou, se não existirem, com um responsável da empresa, em que se debaterão os pontos fortes e fracos, a viabilidade 
de prova e as demais questões jurídicas relevantes para a decisão do litígio.
Na sequência dessa reunião PLMJ fará um relatório escrito com a sua opinião sobre as probabilidades de sucesso, factores 
de que depende e uma proposta de solução por acordo a ser implementada em processo negocial a realizar pela empresa 
ou o seu Advogado habitual.
Em casos de análise de risco em processos judiciais em curso, o contacto será apenas feito com os Advogados que 
representam as partes em litígio e o relatório nunca poderá ser usado em tribunal por nenhuma das partes se não chegarem 
a um acordo.

O relatório feito representa a avaliação de risco feita por PLMJ de 
acordo com os seus elevados padrões profissionais e não envolve 
qualquer responsabilidade pelo resultado final das acções jurídicas ou 
transacções judiciais em causa.
O relatório destina-se exclusivamente a utilização interna dos Clientes 
(ou potenciais Clientes) de PLMJ e não podendo, designadamente, ser 
utilizado na cobertura de riscos financeiros por sociedades de seguros 
ou similar, nem ser utilizado para justificar a criação de reservas, 
provisões ou amortizações para efeitos fiscais.

Como se concretiza   
o serviço?
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PLMJ fará um relatório escrito 
sobre as probabilidades de 
sucesso e uma proposta de 
solução a ser implementada 
em processo negocial.



Há mais de 40 anos que PLMJ vem considerando a litigância uma prioridade estratégica. 

Assim, actualmente, bem mais de 100 Advogados se dedicam em PLMJ aos processos judiciais e arbitrais, centrando 
a sua actividade profissional em Lisboa, Porto e Faro e, através da rede de Parcerias Nacionais, em Coimbra, Açores, 
Guimarães  e Viseu mas também em países como Angola, Moçambique e China – através de Sociedades que integram a 
PLMJ International Legal Network.

Desta forma, a experiência acumulada nas áreas dos litígios comerciais, civis, contra-ordenacionais, criminais, laborais, 
fiscais, administrativos, de concorrência ou propriedade intelectual é muito grande e permite uma análise criteriosa dos 
riscos dos litígios. 

Porquê PLMJ?
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“Failure to plan is planning to fail”

Winston Churchill



Equipa PLMJ

COORDENAÇÃO
José Miguel Júdice (Sócio Fundador de PLMJ)

José Miguel Júdice, Sócio Fundador de PLMJ, e que se dedica há mais de 35 anos à actividade de 
resolução de litígios, é o coordenador do serviço de Efficient Litigation Risk Assessment. 

José Miguel Júdice constituiu pessoalmente, para o efeito, uma equipa altamente especializada, que 
integra Advogados com inúmeros anos de experiência nas várias áreas de litígios que interessam 
às empresas, incluindo a nível internacional. 

Como PLMJ há mais de 40 anos se dedica a todas as áreas do Direito substantivo, também a 
capacidade de análise de questões jurídicas para aferir os riscos de litígios está muito fortalecida, 
designadamente por integrar Advogados com doutoramentos, mestrados, LLM e pós graduações 
feitas nas principais Universidades portuguesas e estrangeiras, para além, naturalmente, de ampla 
experiência em matéria de processo em cada uma das áreas.

Para consultar os cv’s de toda a equipa, com mais de 50 Advogados especialistas em 
contencioso, consulte o site www.plmj.com.

CONTACTOS:
email: josemiguel.judice@plmj.pt    |     email geral: litigation.riskassessment@plmj.pt
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PLMJ  
parceiro de confiança

PLMJ honra-se de ser uma das mais antigas Sociedades de Advogados portuguesas e da sua dimensão que permite uma 
especialização e capacidade de resposta muito rápida. 

Os padrões éticos e deontológicos por que se rege (é a Sociedade de Advogados portuguesa com maior número de Sócios a 
terem sido eleitos para desempenhar cargos na Ordem dos Advogados) são os mais elevados possível. Ao longo dos anos tem 
recebido os mais prestigiados prémios internacionais (mais informação em www.plmj.com). 

Para além a sua cobertura nacional e internacional assegura uma capacidade de prestar o serviço de uma forma descentralizada.
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Elevados padrões éticos
Serviços jurídicos de excelência
Acompanhamento personalizado
Pioneira e inovadora

Serviço 24/7
Cobertura nacional
Rede internacional de escritórios



www.plmj.com                   email geral: plmjlaw@plmj.pt                  PLMJ - Sociedade de Advogados R.L.

LISBOA (SEDE)
Av. da Liberdade, 224 
Edifício Eurolex 
1250-148 Lisboa 
Portugal
T. (+351) 213 197 300 
F. (+351) 213 197 400

PORTO
Rua S. João de Brito 
605-E, 1º - 1.2 
4100-455 Porto 
Portugal
T. (+351) 226 074 700 
F. (+351) 226 074 750

FARO
Rua Pinheiro Chagas 
16 - 2º Andar 
8000-406 Faro 
Portugal
T. (+351) 289 887 630 
F. (+351) 289 887 639

O MUNDO PLMJ NUM ÚNICO PORTAL 
PLMJ dispõem  de um site completo e actualizado onde poderá encontrar todas as informações detalhadas sobre a Sociedade. Visite www.plmj.com e    
registe-se para ter acesso a divulgação de notas informativas, guias de investimento, seminários, conferências, business breakfasts, exposições e muitas outras 
notícias e eventos do seu interesse.

SIGA-NOS NO LINKEDIN
www.linkedin.com/company/plmj www.plmjnetwork.com

CENTRO E LESTE EUROPEU

CABO VERDE

ANGOLA

CHINA

MACAU

PORTUGAL

BRASIL

MOÇAMBIQUE

SUIÇA


