
Numa parceria, 
  inúmeras vantagens. 

Escolha um 
Advogado de Barra



O sistema judicial é cada vez mais complexo e exige maior especialização. A prevista reforma do Código do Processo Civil vai 
exigir cada vez mais dos Advogados e os riscos vão aumentar para as empresas.

As empresas, confrontadas com uma situação económico-financeira cada vez mais difícil, querem controlar e reduzir os custos 
com processos judiciais. Mas não querem diminuir a qualidade do apoio jurídico e arriscar com isso um fracasso judicial. Têm 
receio que o barato saia caro. 

Ora, os processos judiciais incorporam em regra uma fase de preparação em que a investigação dos factos relevantes exige 
muitas horas de trabalho com pouco valor acrescentado. Mas, pelo contrário, a fase das audiências de julgamento exige 
em regra menos horas de trabalho, mas pede um elevado grau de experiência e de especialização. E, em ambas as fases, a 
definição da mais adequada estratégia e a coordenação do trabalho de equipas é um elemento decisivo para o sucesso.

O serviço “Escolha um Advogado de Barra” é lançado por PLMJ para resolver este problema. 

É possível às empresas poupar, 
sem perda de qualidade, nos 
processos judiciais? 

“Both companies benefit from this partnership in terms of 
increasing their odds to win”

Bill Tolpegin
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Escolha um 
Advogado de Barra
Numa parceria, 
     inúmeras vantagens.

O serviço “Escolha um Advogado de Barra” vai permitir a Advogados experientes e qualificados de PLMJ acompanhar os 
processos em todas as áreas de especialidade em estreita colaboração com Gabinetes Jurídicos e Juristas internos, Advogados 
em prática individual e pequenos escritórios que prestem apoio regular a PMEs. O objectivo é melhorar fortemente a relação 
custo/benefício para o Cliente, restringindo a intervenção de PLMJ a tarefas de maior complexidade e valor acrescentado nos 
momentos processuais onde a experiência acumulada é mais importante.

Este serviço tem semelhanças com o modelo anglo-saxónico, em que a profissão está dividida entre Solicitors, que fazem 
sobretudo consulta jurídica, e Barristers, que se dedicam sobretudo à coordenação estratégica dos processos judiciais e à fase 
de audiência de julgamento e de recursos para tribunais superiores. PLMJ prestará os seus serviços como se um Barrister fosse 
nomeado para colaborar com um Solicitor.

Vantagens 
para o Cliente

Planeamento
estratégico

Parceria
com outros 

Advogados do 
Cliente

Acesso
a uma equipa 
experiente e 
especializada

Valor
acrescentado

Redução
e controle de 

custos

Rigor
e know how 

técnico
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Reunião de PLMJ com Cliente e 
jurista interno/Advogado regular, 
para tomar conhecimento do 
assunto, analisar pontos fortes e 
fracos e definir estratégia.

PLMJ terá como primeira função supervisionar a estratégia processual, definir as linhas de atuação e rever a coerência e rigor das 
peças processuais. 

A fase escrita do processo judicial/arbitral, recolha da matéria de facto, due diligence documental, obtenção de informação de 
testemunhas e sua selecção, será feita pelo Advogado/Jurista do Cliente, assim como a redação das peças processuais, neste caso 
com a supervisão/revisão de PLMJ. 

Actuando como se fosse um Barrister, PLMJ assumirá a responsabilidade pela fase de audiência e recursos, evidentemente que 
integrando na equipa o Jurista interno ou Advogado habitual que trabalhou sobretudo na fase escrita do processo judicial.

Como funciona o serviço  
“Escolha um Advogado de Barra?”

Após a fase dos articulados, PLMJ passará 
a coordenar a fase das audiências e dos 
eventuais recursos, integrando na equipa de 
missão o jurista interno/Advogado habitual 
do Cliente que esteve mais activo na fase 
preparatória e escrita do processo.

Após essa primeira fase de análise, PLMJ 
apresentará uma proposta escrita de 
honorários, que respeitará os critérios previstos 
no Estatuto da Ordem dos Advogados.

Após aprovação da proposta de honorários PLMJ 
começará a trabalhar com jurista interno/Advogado 
habitual do Cliente, para ajudar no trabalho de recolha 
de informação factual e preparação de minutas 
processais, dando o seu contributo pontual na sua 
revisão e co-dirigindo estrategicamente o trabalho. 4

GANHOSANÁLISE DO CASO APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO

PREPARAÇÃO DA PARTE ESCRITA E 
SUPERVISÃO ESTRATÉGICA DO PROCESSO

O serviço “Escolha 
um Advogado de 
Barra” inclui:

1 2

4 3
ACTUAÇÃO PLMJ NA FASE 
DE AUDIÊNCIA E RECURSOS 



Porquê nomear  
PLMJ?
Coordenado pelo Sócio Fundador José Miguel Júdice, o serviço “Escolha um Advogado de Barra” vai permitir mobilizar uma 
equipa de Advogados experientes e qualificados de PLMJ. 

PLMJ tem cerca de 100 Advogados, que se dedicam em exclusivo ou sobretudo à Litigância  Comercial, Civil, Penal, Laboral, 
Fiscal, Administrativa e em áreas como a Arbitragem (incluindo a de Direito Publico e Fiscal), o Direito da Concorrência, Ambiente 
e Propriedade Intelectual. Foi, assim, possível acumular mais de 40 anos de experiência em processos judiciais nas mais variadas 
áreas do Direito.

PLMJ está, por isso, em excelentes condições para trabalhar em processos judiciais em parceria com as equipas jurídicas internas 
dos Clientes ou com os Advogados que asseguram o apoio regular a PMEs portuguesas, reduzindo assim custos e optimizando 
as condições de sucesso no interesse das empresas.

PLC 
WHICH LAWYER?
Resolução de Litígios  

Líder

CHAMBERS 
EUROPE

Direito Contencioso 
Ranking 1

EUROPEAN LEGAL 
500

Resolução de Litígios 
Ranking 1

RECONHECIMENTOS PLMJ
CONTENCIOSO
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Equipa com experiência   
e especialização Multidisciplinar

COORDENAÇÃO
José Miguel Júdice (Sócio Fundador de PLMJ)

O serviço “Escolha um Advogado de Barra” é assegurado por uma Equipa multidisciplinar que 
integra Sócios de várias especialidades e que, dependendo da especificidade da matéria subjacente 
aos processos judiciais ou arbitrais em causa, inclui Colegas especialistas das Áreas de Direito 
Societário, Direito Civil, Direito do Trabalho, Direito Criminal, Direito Fiscal, Direito Público, 
Direito da Concorrência ou da Propriedade Intelectual, além de Direito Processual.

Dada a sua dimensão nacional, com Advogados em Lisboa, Porto, Coimbra, Açores, Guimarães, 
Viseu e Faro, estamos preparados para responder às necessidades dos clientes, assegurando 
igualmente o mesmo serviço, qualidade e dedicação nos escritórios membros de PLMJ International 
Legal Network, nomeadamente em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, China, Brasil e 
Africa do Sul.

Para obter mais informações sobre PLMJ e os Advogados que compõem a sociedade de Advogados 
pode consultar o site www.plmj.com.

CONTACTOS:
email: josemiguel.judice@plmj.pt    |     email geral: barrister@plmj.pt
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PLMJ  
Parceiro de Confiança
Referência da Advocacia em Portugal e a nível internacional, sendo considerado pelos principais directórios internacionais como 
um escritório líder, PLMJ destaca-se pela dedicação aos seus Clientes, dinamismo, capacidade de inovação e qualidade dos seus 
serviços. PLMJ é um escritório full service, de elevada especialização, focado em acrescentar valor às actividades dos Clientes.
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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

www.plmjnetwork.com

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

CENTRO E LESTE EUROPEU

CABO VERDE

ANGOLA

CHINA

MACAU

PORTUGAL

BRASIL

MOÇAMBIQUE

SUIÇA


