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José Miguel Júdice nomeado associado honorário de
associação brasileira

O Instituto dos Advogados de São Paulo nomeou como associado
honorário o fundador da PLMJ, José Miguel Júdice. Na lista dos 32
detentores da distinção, cinco são portugueses.

José Miguel Júdice
Hugo Amaral/ECO
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O Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP) nomeou José Miguel
Júdice, ex-sócio e fundador da sociedade de advogados PLMJ, como

associado honorário. A nomeação foi aprovada na reunião da Diretoria e do
Conselho no passado dia 28 de outubro.

O IASP é a mais antiga instituição jurídica brasileira e precursora da Ordem
dos Advogados do Brasil e foi criado em 1874. Existem atualmente 32
pessoas com o estatuto atribuído a José Miguel Júdice, entre eles quatro
portugueses: José de Oliveira Ascensão, José Gomes Canotilho, António Pinto
Monteiro e Eduardo Vera-Cruz.

José Miguel Júdice entrou para o PSD em 1981, um ano após a morte de Sá
Carneiro. Mais tarde, integrou o movimento interno do PSD, conhecido por
‘Nova Esperança’, de apoio a Cavaco Silva. Em 2007 e após 25 anos,
desvinculou-se do partido. Foi sócio da maior sociedade de advogados
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portugueses — a PLMJ — fundada nos anos 70 e que conta atualmente com
mais de 300 advogados.

Quanto vale uma notícia? Contribua
para o jornalismo económico

independente

Quanto vale uma notícia para si? E várias? O ECO foi citado em
meios internacionais como o New York Times e a Reuters por
causa da notícia da suspensão de António Mexia e João Manso
Neto na EDP, mas também foi o ECO a revelar a demissão de
Mário Centeno e o acordo entre o Governo e os privados na TAP.
E foi no ECO que leu, em primeira mão, a proposta de plano de
recuperação económica de António Costa Silva.

O jornalismo faz-se, em primeiro lugar, de notícias. Isso exige
investimento de capital dos acionistas, investimento comercial
dos anunciantes, mas também de si, caro leitor. A sua
contribuição individual é relevante.

De que forma pode contribuir para a sustentabilidade do ECO?
Na homepage do ECO, em desktop, tem um botão de acesso à
página de contribuições no canto superior direito. Se aceder ao
site em mobile, abra a 'bolacha' e tem acesso imediato ao botão
'Contribua'. Ou no �m de cada notícia tem uma caixa com os
passos a seguir. Contribuições de 5€, 10€, 20€ ou 50€ ou um
valor à sua escolha a partir de 100 euros. É seguro, é simples e é
rápido. A sua contribuição é bem-vinda.
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