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Processo nº 315 / 2021

TÓPICOS 
 
Serviço:     Serviços de manutenção e melhoria da habitação  
 
Tipo de problema:    Outras questões relacionadas com o fornecimento / 
prestação de serviços 
 
Direito aplicável:  al. c) do n2 do artigo 44º LAV. 

 
Pedido do Consumidor:  Reembolso de 1.900,00€. 

 
_______________________________________________________________ 
 

Sentença nº 36 / 2022 
_______________________________________________________________ 
 
Compulsados os autos constata-se impossível a citaça ̃o da Requerida, pelo que 
se ordena o encerramento dos autos por impossibilidade legal de continuaca̧ ̃o 
destes autos sob pena de violaça ̃o crassa do princípio do contradito ́rio, al. c) do 
n2 do artigo 44o LAV. 

Notifique-se as partes.  

 

Lisboa, 28 de Fevereiro 2022. 

  

                                                                 A Juiz Árbitro 

                                                    _______________________  
                                                           (Sara Lopes Ferreira)  
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ACTA DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO 
(Suspensaõ) 

AS PARTES: 

(reclamante representada pela Jurista da DECO) 

(reclamada) 

  

RELATO ́RIO: 

Iniciado o Julgamento atrave ́s de videoconfere ̂ncia, encontra-se presente 
somente a mandata ́ria do reclamante. Na ̃o se encontra presente a reclamada 
nem qualquer sua representante. 

DESPACHO: 

Compulsados os autos constata-se que a Citaça ̃o e notificaça ̃o da presente 
dilige ̂ncia a ̀ requerida naõ foi lograda perante a sua devoluça ̃o por objeto na ̃o 
reclamado. 

Assim, confrontado ainda o NIPC com a base de dados constata-se que a firma 
da Reclamada padece de lapso, pelo que se ordena a sua correça ̃o passando a 
constar como RECLAMADA: ----- Bem como se ordena a repetiça ̃o da sua 
citaça ̃o/ notificaça ̃o para as dilige ̂ncias de Tentativa de Conciliaça ̃o seguida de 
imediata arbitragem em caso de frustraça ̃o, designando-se ja ́o dia 17 de Janeiro 
de 2022 pelas 14:30 Horas para a sede: -------, conforme pesquisa no site das 
publicaço ̃es online do MJ, cujo print se ordena a sua junça ̃o. Devendo, ainda a 
Requerida ser notificada do presente despacho exarado em ata. 

Centro de Arbitragem, 20 de Dezembro de 2021 

 
 

                                                                       A Juiz Árbitro 

                                                               (Dra. Sara Lopes Ferreira)  

 

 


