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PROCESSOS DE TRIBUNAL FINDOS – 2010 
 
 

NÚMERO 
DAJC 

NÚMERO 
PROCESSO TRIBUNAL JUÍZO 

AA: 
REC: 
REQ: 

EXEQ: 

RR: 
RECD: 
REQD: 
EXECT: 

TIPO DE 
PROCESSO 

PEDIDO / 
OBSERVAÇÕES APRECIAÇÃO ACTUAL 

SITUAÇÃO 
VALOR 

PETICIONADO 

19/08 338/08.9BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 Andrade & 
Filhos, Lda. 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum – Forma 
sumária 

Pedido: Que o Réu seja 
condenado a pagar à 
Autora a quantia de  

€ 23.083,41, 
correspondente aos 

trabalhos realizados pela 
Autora no âmbito do 

contrato de empreitada e a 
juros de mora vencidos, 
bem como juros de mora 

vincendos até integral 
pagamento e, ainda, em 

custas e procuradoria 
condigna. 

 

Foi proferida 
sentença que 
condenou o 
Município no 

pagamento da 
quantia 17.959,75 
Euros acrescida de 

juros até integral 
pagamento. 

 

Condenação do 
Município no 

pagamento da 
quantia 17.959,75 
Euros acrescida 

de juros até 
integral 

pagamento. 
 

63/08 404849/08.2YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

2º Juízo 
Cível 

PT – 
Comunicaçõe

s, S.A. 

Presidente do 
Município de 

Faro –  
Corpo de 

Bombeiros 
Municipais 

Injunção – 
Notificação para 

pagamento. 

Pedido: Que seja paga a 
quantia de € 3.581,69, 
conforme descrição a 

seguir indicada:  
capital: € 2.694,05 + juros 
de mora: € 863,64, à taxa 

de 11,07%, desde 
13.12.2008 até á presente 
data; outras quantias, taxa 

de justiça paga € 24,00. 

Deduzida 
oposição. 

Aguarda-se 
decisão, 
DAJC 

28/01/2010 Foi 
junto ordem de 
pagamento em 

26/04/2010.  

Findo. 

Valor peticionado: 
€3.581,69. 

Deste valor foi 
liquidado pelo 

Município 
€1374,51 

(€1317,39 + 
€55,97 + €1,15) 

66/08 352109/08.7YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

Tribunal 
Judicial 

da 
Comarca 
de Faro 

– 1º 

PT – 
PrimeSol. 

Emp. Telec. 
Sist. S.A. 

Presidente do 
Município de 

Faro 

Injunção – 
Acção 

administrativa 
especial – D.L. 

n.º 269/98 – 
Notificação 

Pedido de pagamento de  
€ 87.771,42, referente a 

facturas. 

Deduzida 
oposição por 

ininteligibilidade. 
Sentença 

proferida, em 
02.02.2009, 

O processo baixou 
para a 1ª instância. 
Por despacho do 

Sr. Vice Presidente 
não foi deduzida 

oposição. 

Valor peticionado: 
€ 87.771,42. 

Com 
perspectiva 

perda.. 
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Juízo 
Cível 

reconhecendo a 
ineptidão da 

petição. 
Interposto 
recurso da 

sentença, foi 
proferido 

Acórdão pelo 
Tribunal da 
Relação de 
Évora, que 

acordou 
conceder 

provimento ao 
recurso, 

revogando a 
sentença 

proferida em 1ª 
instância. 

24/09 479/09.5BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 

F. Sousa 
Neto, 

Unipessoal, 
Lda. 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Acção 
Administrativa 

Comum -Forma 
sumária. 

Pedido: Que o Município 
seja condenado a pagar à 

Autora a quantia de 
€8.614,99, a título de 
danos patrimoniais e 

lucros cessantes; 
acrescida de juros de mora 

vencidos e vincendos, à 
taxa legal a partir da 
citação da Ré para a 
presente acção e até 
efectivo pagamento. 

Proferida 
sentença em 

17.09.2009, que 
julgou extinta a 
instância por 

inutilidade 
superveniente 
da lide, dado 

que a pretensão 
da autora se 

encontra 
satisfeita por via 
do pagamento. 

Aguarda-se conta 
final. 

O Município 
acordou, por via 

de resolução 
convencional do 

contrato de 
empreitada, o 
pagamento de 

€8.525,70. 

26/09 706/09.9T2AVR Comarca do 
Baixo Vouga 

Juízo de 
Grande 

Instância 
Cível - 
Juiz 2 

Luís Alberto 
Martins de 
Figueiredo 

Município de 
Faro 

Acção de 
Processo 
Ordinário 

Pedido: A presente acção 
deve ser julgada 

procedente por provada e, 
em consequência, ser o 

réu condenado a pagar à 
autora: a quantia de 

€38.895,17 em dívida; 
juros de mora sobre 

€34.792,61 até integral 

Apresentada 
contestação. 

Proferida sentença 
em 21.05.2010, de 
homologação sob 

condição resolutiva 
a transacção 
efectuada, 

condenando as 
partes ao 

cumprimento dos 

Valor peticionado: 
A quantia de 

€38.895,17 em 
dívida; juros de 

mora sobre 
€34.792,61 até 

integral 
pagamento e, 

ainda juros que 
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pagamento e, ainda juros 
que acrescerão aos juros 

de mora referidos, 
calculados à taxa de 5%, 

desde o trânsito em 
julgado de sentença; 

custas, procuradoria e 
mais que legal for. 

respectivos termos. acrescerão aos 
juros de mora 

referidos; custas, 
procuradoria e 
mais que legal 

for. 

27/09 593/09.7BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Macoreli & 

Cunha Gomes 
S.A. 

Município de 
Faro 

Acção 
Administrativa 

Comum - Forma 
Ordinária 

Pedido: Deverá a presente 
acção ser julgada e 

procedente condenando-
se o demandado a pagar à 

demandante, a título de 
pagamento do preço das 
mercadorias compradas à 
demandante, a importância 
de €11.878,72, acrescida 
de juros vincendos, custas 

e procuradoria; ou em 
alternativa e a título de 

enriquecimento sem causa 
a restituição à demandante 
da mesma. importância de 
€11.878,72, com idênticos 
acréscimos, por não ser 
possível a restituição em 

espécie. 

Por orientação 
do Exmo. Sr. 

Presidente não 
foi apresentada 

contestação. 
Perspectiva-se a 
condenação no 

pedido. 

Proferida sentença 
em 14.01.2010, 
que condena o 
Município no 

pagamento da 
quantia 

peticionada. 

Valor peticionado: 
A quantia de 
€11.878,72, 
acrescida de 

juros vincendos. 

32/09 311521/090.YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

 
PT -

Comunicaçõe
s, S.A. 

Município de 
Faro 

Injunção 

Os requerentes solicitam 
que lhes seja paga a 
quantia de €4.784,91, 

conforme descriminação, 
acrescida de juros à taxa 

de 11,2% desde 
10.06.2009. 

Oposição em 
14.10.2009 

Foi proferida 
sentença que 
condenou o 
Município no 

pagamento de € 
17,18. 

- 

36/09 334821/09.5YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

Soinca - 
Sociedade 

Industrial de 
Cucujães, 

S.A. 

Município de 
Faro 

Injunção 

Os requerentes solicitam 
que lhes seja paga a 

quantia de €58.000,63, 
conforme descriminação. 
Capital: €54.541,09, juros 

de mora €3.383,04, 
taxa de justiça de 76,50€. 

Não foi deduzida 
oposição, na 

medida em que 
o valor é devido. 

Foi proposto plano 
de pagamento. 

Valor peticionado: 
€58.000,63 Sem 

qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 
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37/09 732/09.8BELLE 

Tribunal 
Administrativo 

e Fiscal de 
Loulé 

 
Vitalino 

Marcos G. 
Rodrigues 

Município de 
Faro 

Acção 
administrativa 

comum - forma 
sumaríssima 

Deve a presente acção ser 
julgada procedente por 

provada e em 
consequência ser o 

Município condenado a 
pagar ao Autor a quantia 

de €1.785,00, acrescida de 
juros de mora já vencidos 
e que a data ascende o 
montante de €772,70, 

totalizando €2.557,70, bem 
como ser condenado a 

pagar ao Autor os juros de 
mora que se vencerem 

desde a data da 
propositura da acção até 

integral pagamento, 
acrescido de custas e 

procuradoria. 
Referente a facturas de 

prestação de serviços do 
Centro Náutico. 

Apresentada 
contestação pelo 

Município em 
10.11.2009. 

Proferida sentença 
em 10.02.2010, 
que condenou o 

Município a pagar 
ao A. a quantia de 

€1785,00, 
acrescida de juros 

já vencidos e 
vincendos até 

integral 
pagamento. 

Valor peticionado: 
€2.557,70. 

38/09 327362/09.2YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

Topgrade, 
Importação e 
Exportação, 

Lda. 

Município de 
Faro Injunção 

Os requerentes solicitam 
que lhes seja paga a 

quantia de €20,108,66 
conforme: Capital: 

€17,968,50; Juros de 
Mora: €2,063,66; Taxa de 

Justiça paga: €76,50. 

Não foi deduzida 
oposição, na 

medida em que 
o valor é devido. 

 

Valor peticionado: 
€20.108,66. 

O valor do capital 
já se encontra 

liquidado. 

44/09 213639/09.7YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

PT Prime - 
Soluções 

Empresariais 
telecomunicaç

ões S.A. 

Município de 
Faro 

Injunção 

Os requerentes solicitam 
que lhes seja paga a 

quantia de €25.628,39 
conforme descriminação: 
Capital: €24.550,47; Juros 

de mora: € 1.001,42, à 
taxa de 9,5% desde 

29.03.2009 até à presente 
data; Taxa de justiça paga: 

€76,50. 

 

Não foi deduzida 
oposição, conforme 

despacho de 
24.07.2009. 

Valor peticionado: 
€25.628,3970 
Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

49/09 30132/09,3YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 

 Hermínio 
António Pinto 

Município de 
Faro 

Injunção - 
Notificação para 

Pedido: Que seja paga a 
quantia de €36,264,71, 

Acção não 
contestada  Valor peticionado: 

€36,264,7170 
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Injunções Teixeira pagamento. conforme descriminação: 
Capital : €28,112,89; Juros 

de Mora: €7,161,82, à 
Taxa de 9,83% desde 

20.09.2006, até à presente 
data; Outras quantias: 

€750,00; Taxa de justiça 
paga: €240,00  

conforme 
despacho de 
20.02.2009 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

12/10 73067/10.1YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 F. Raminhos e 
Filhos, Lda. 

Câmara 
Municipal de 

Faro 

Notificação de 
Injunção 

Pedido: Que seja paga a 
quantia de €3.659,78, 

correspondente a capital e 
juros. 

Não foi deduzida 
oposição. Feito 

acordo de 
pagamento. 

  

13/10 69639/10.2YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 

PT Prime - 
Soluções 

Empresariais 
Telecomunica

ções S.A. 

Município de 
Faro 

Notificação de 
Injunção 

Pedido: Pagamento da 
quantia de €22.960,34, 

correspondente a capital e 
juros. 

Considerando 
que o valor é 

devido, não foi 
deduzida 
oposição. 

 Valor peticionado: 
€22.960,34 

14/10 73130/10.9YIPR
T 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 
PT 

Comunicaçõe
s, S..A. 

Município de 
Faro 

Notificação de 
Injunção 

Pedido: Que seja paga a 
quantia de €19.052,94, 

acrescido de juros de mora 
de €406,66, e os que se 
vencerem até integral 

pagamento. 

Deduzida 
oposição.  

Valor peticionado: 
€19.052,94, 
acrescido de 

juros de mora de 
€406,66, e os que 
se vencerem até 

integral 
pagamento. 

Sem qualquer 
perspectiva de 

ganho ou perda. 

17/10 109519/10.8YIP
RT 

Balcão 
Nacional de 
Injunções 

 
PT 

Comunicaçõe
s, S..A. 

Município de 
Faro 

Notificação de 
Injunção 

Pedido: Pagamento da 
quantia de €311,44. 

 

Valor pago. 
Aguarda-se 

notificação de 
custas 

 

25/10 224180/10.5YIP
RT 

Nacional de 
Injunções 

 
Pedro David 

Simões 
Rodrigues 

Município de 
Faro 

Notificação de 
Injunção 

Pedido: Pagamento da 
quantia de €3.659,78. 

Não foi deduzida 
oposição   

 


