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Segue correio registado 

02/09/2013 

(após ferias judiciais ) 
 

Exmo(a). Senhor(a) 

Ministério das Finanças 

Avenida Infante D.Henrique, 1 

1149-009 LISBOA 
 

 
Proc. n.º 1801/13.5BELSB Acção administrativa comum  

 forma ordinária 
(Acção Popular) 

Data: 23/08/2013 

Intervenientes:  
Autor: ASSOCIAÇÃO MOVIMENTO REVOLUÇÃO BRANCA E OUTRO;  
Réu: MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

 
 

Assunto: Citação por carta registada com AR 
 
-Nos termos do disposto no art.º 236.º do Código de Processo Civil, fica V. Ex.ª citado para, 

no prazo de 30 dias, contestar, querendo, a acção acima identificada com a advertência 

de que a falta de contestação importa a confissão dos factos articulados pelo(s) autor(es).  

 
-Ao prazo de defesa acresce uma dilação de ----- dias.  
 
-No caso de pessoa singular, quando a assinatura do Aviso de Recepção não tenha sido feita 
pelo próprio, acrescerá a dilação de 5 dias ( art.ºs 236.º e 252.º - A do CPC). 

-A citação considera-se efectuada no dia seguinte ao da assinatura do AR. 

-O prazo é contínuo suspendendo-se, no entanto, durante as férias judiciais.  

-Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu 
termo para o primeiro dia útil seguinte. 
 
-Fica advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial. 
 
- Em anexo um duplicado da petição inicial, dos documentos que a instruem e do 
requerimento apresentado com data de 12/07/2013. 
 
 
Nota:  
Sendo requerido nos Serviços de Segurança Social beneficio de apoio judiciário na modalidade de nomeação de 
patrono, deverá o citando, juntar aos presentes autos, no prazo da contestação, documento comprovativo da 
apresentação do referido requerimento, para que o prazo em curso se interrompa até notificação da decisão do 
apoio judiciário (vd  nº 4 e 5 do artº 25º da Lei 30-E/2000, de 20/12). 

 
Lisboa, 23 de Agosto de 2013 

O Oficial de Justiça, 
 
 

______________________ 
Laura Fernandez 
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