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A JUSTIÇA COMO  
UM COMPROMISSO  
DE VALORES
Patrícia de Jesus Monteiro lidera a PJM Advogados desde 2010, um projeto e uma socieda-
de que buscam a Justiça através do comprometimento com os valores de toda uma equipa.  
O foco da sociedade passa por trabalhar com ética e rigor com todos os clientes, atingindo 
sempre as suas expectativas.

LIDERANÇA NO FEMININO | Julho de 2020
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Liderar esta equipa 
é uma enorme 

responsabilidade mas 
é simultaneamente 

desafiante e motivador, 
porque temos  

de estar constantemente 
atualizados com todas  

as informações que 
surgem nas diferentes 

áreas do direito, a nível 
nacional e internacional. 

Profissionalismo, excelência, personalização, 
idoneidade e independência. É com base nes-
tes valores e numa “formação complementar de 
excepção que têm um enorme domínio de di-
ferentes áreas do direito” que a PJM Advogados 
faz mover a Justiça diariamente, explica Patrícia 
de Jesus Monteiro, Administradora e Advogada 
desta Sociedade Jurídica.
Os advogados enquadrados nesta equipa exer-
cem em diferentes contextos, estando prepara-
dos para garantir apoio em áreas jurídicas como 
o direito do trabalho, da família, imobiliário, entre 
outros - além dos atos notariais e dos pareceres.
O objetivo é sempre “acolher e salvaguardar os 
interesses dos nossos Constituintes”, de forma 
a “garantir que o resultado desejado”. Patrícia 
de Jesus Monteiro assume que atingir as ex-
pectativas dos seus clientes é uma tarefa de 
enorme responsabilidade e que apenas pode 

“Pratico uma advocacia com conhecimento de 
causa, com rigor e qualidade, sou assertiva, te-
nho em mente sempre uma estratégia definida 
para cada Constituinte e estudo todas as facetas 
da questão, para estar apta a dar uma respos-
ta ou fazer uma questão, caso seja necessário”. 
Porque, no final de um dia de trabalho, “o que 
me faz sentir realmente bem: saber que posso 
contribuir para o bem-estar e felicidade de outra 
pessoa”, assume.
Enquanto Administradora, tem igualmente o 
importante papel de orientar uma equipa coe-
sa, que trabalha em prol da Justiça, com rigor e 
profissionalismo. Patrícia de Jesus Monteiro as-
sume esta responsabilidade com motivação e a 
consciência de que o saber é uma parte crucial 
no sucesso. Procura estar constantemente atua-
lizada sobre todas e quaisquer informações ou 
alterações que surgem nas diferentes áreas do 
direito, a nível nacional e internacional. A sua ex-
periência anterior é, no seu entender, uma fonte 
de conhecimento, que lhe permite abraçar este 
projeto, desde 2010, com sensatez e exatidão. 
No dia-a-dia, e de modo a apoiar inteiramente 
os advogados que a acompanham, procura ter 
uma atitude concisa e concreta. “Os conheci-
mentos que possuo de body language, progra-
mação neuro linguística, permitem, também, 
uma perceção e uma identificação claras das 
necessidades e mais-valias da equipa, gerando 
assim um processo de trabalho fluido, dedicado 
e competente, acrescenta.   
De futuro, e de forma a valorizar mais a socieda-
de, a PJM Advogados irá desenvolver uma nova 
área de conhecimento: a formação. A Adminis-
tradora e Advogada explica que a equipa já se 
encontra a trabalhar na criação do Departamen-
to de Formação, que irá promover e organizar 
“Formações Certificadas, Workshops e Debates, 
de temas diversos”, com a participação da equi-
pa, mas também de especialistas externos, que 
irão trazer, através do seu conhecimento, mais-
-valias a estes fóruns. Patrícia de Jesus Monteiro 
explica que o objetivo deste departamento será 
“partilhar conhecimentos, informar, promover a 
discussão de temáticas atuais e contribuir para 
que todos os indivíduos possam desenvolver a 
sua actividade com maior segurança jurídica”. 

ser concretizada com base na experiência, no 
conhecimento e na ética. “Não defendemos 
Constituintes exclusivamente com objetivos co-
merciais, mas para os defender enquanto cida-
dãos, deve existir confiança mútua (Advogada/
Cliente) sem prejudicar nossas crenças, valores 
e ética”, adianta, explicando que o Constituinte 
é, também, uma parte importante no sucesso 
do trabalho de um advogado: “deve cumprir 
e seguir, em rigor e na íntegra, as orientações 
definidas pelos nossos advogados, para que no 
final, seja alcançado o melhor resultado”. 
É para si importante e fundamental criar um 
equilíbrio entre as necessidades do cliente e 
o rigoroso compromisso com a Justiça, de for-
ma a não comprometer direitos do Constituinte 
nem o seu comprometimento com a verdade. 
Enquanto advogada, é também para si crucial o 
conhecimento global do caso e do Constituinte. 

Pretendemos abordar
diferentes áreas do direito,

parcelado em vários
temas ou subtemas, numa

linguagem acessível
a todos os cidadãos e num

tom menos formal.
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INFORMAÇÃO COMO UM DEVER
A partilha de conhecimentos é uma das preo-
cupações da PJM Advogados. A criação do 
Departamento de Formação será o próximo e 
grande passo da sociedade jurídica. No entan-
to, e para já, a equipa procura promover o co-
nhecimento da Justiça, dos direitos e deveres, 
através de diferentes meios de comunicação. 
Além do website da empresa, onde é possível 
encontrar informações diversas das suas áreas 
de atuação, as redes sociais têm um papel 
extremamente importante para esta equipa. 
Numa era que Patrícia de Jesus Monteiro con-
sidera de “absorção de informação”, procuram 
comunicar com toda a sociedade, sejam pes-
soas individuais ou coletivas, e independente-
mente de existir ou não uma colaboração Clien-
te/Advogado com a sociedade. “Queremos que 
o cidadão seja totalmente esclarecido, tanto nos 
seus direitos como nos deveres, e aconselhá-lo 

Quem lidera o mundo da Justiça?
A justiça é um mundo dominado por 
aqueles que acreditam nele, seja de 
que género for. Não valorizo a questão 
do mundo da Justiça ser dominado 
por homens. Acima de tudo, lidera-se 
enquanto mulher, praticando um tra-
balho de excelência. Não podemos 
é pensar que os homens dominam e 
que fazem um trabalho melhor; temos 
nós próprias de fazer sempre o melhor 
serviço jurídico. Há bons profissionais 
femininos e masculinos!

Que mais-valias tem uma mulher 
que se destaquem no mundo da Jus-
tiça e do Direito?
A principal diferença que sinto como 
mulher, nesta área da justiça, é a intui-
ção conjugada com sensibilidade fe-
minina. Sinto-a como uma mais-valia, 
aliada à elevada capacidade que pos-
suo de prever e antecipar as situações. 
Assim, somos mais céleres, mais foca-
das e os resultados surgem atempa-
damente.
A polivalência e a capacidade de ab-
sorver e tratar vários assuntos em 
simultâneo, características maiorita-
riamente femininas, também fazem a 
diferença no que respeita à execução 
do trabalho. Na minha equipa tenho 
também outras mulheres com uma 
excepcional capacidade de trabalho 
que me ajudam a fazer a diferença 
para prestar um serviço de excelência 
a cada Constituinte.
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na melhor postura a adotar perante determina-
da questão”, garante a Administradora. 
No dia-a-dia, a PJM Advogados trabalha no sen-
tido de compreender quais os temas que mais 
preocupação ou dúvidas geram na sociedade, 
de forma a responder de forma objetiva e con-
creta.
Atualmente, a Covid-19 provoca incertezas e 
dúvidas constantes sobre direitos e deveres 
e alterações na sociedade e na sua forma de 
coexistir. A PJM Advogados procura, também 
nesta fase de pandemia, elucidar os cidadãos 
e comunicar no sentido de “alertar e informar 
os nossos Constituintes do quadro normativo 
existente e das medidas de apoio criadas pelo 
Estado, que possam ser aplicadas e adotadas, 
de modo a usufruírem de benefícios imediatos 
e a médio prazo”. Neste momento que vive-
mos a nível global e que traz responsabilidades 
acrescidas à Justiça, a PJM Advogados procura 
ter publicações mais regulares e constantes nas 
redes sociais, demonstra uma disponibilidade 
ainda mais alargada, envia e-mails personaliza-
dos aos seus Constituintes com informações de 
maior interesse e oferecem consultas jurídicas 
de acordo com as determinadas situações. O 
objetivo desta comunicação regular passa por 
“minimizar ao máximo os prejuízos derivados 
desta crise pandémica”.
Patrícia de Jesus Monteiro garante que “como 
líder e advogada, estou sempre disponível para 
os nossos clientes, a qualquer hora do dia, tanto 
por telefone como por mensagens; trabalhamos 
com problemas de pessoas e não consigo abs-
ter-me disto, como tal, acredito que uma respos-
ta no momento certo faz toda a diferença”.
Para finalizar gostaria de dizer que neste mês, 
novembro, a PJM Advogados faz mais um ano 
de existência, contando já com 11 anos de exis-
tência. Desde 2009 que lidero este projeto que 
busca a Justiça através do comprometimento 
com os valores de toda uma equipa, com o foco 
na ética e rigor com todos os clientes, tendo 
como objetivo final atingir as suas expectativas.

PJM Advogados -  
Patrícia de Jesus Monteiro

Alameda da Guia Edifício Oceano, n.º 124-A 
2750-368 Cascais - Lisboa - Portugal 

Tel.: (+351) 214 604 283 – Fax: (+351) 214 604281 
Telm.: (+351) 915 276 878 
www.pjmadvogados.com 

www.facebook.com/PJM-Advog 
dos-1729431567317411 

www.linkedin.com/in/pjm-advogados 
www.instagram.com/pjmadvogados/


