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Publicidade 

(Art.º 8º do Regulamento dos critérios de reafectação de juízes, afetação de processos e 

acumulação de funções) 
 

(Substituição e acumulação do serviço do juiz 2 do Juízo de Competência Genérica de Ílhavo entre 06 de 

Abril e 15 de Julho de 2021) 

 

 

Por despacho proferido pelo Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura, em 06/04/2021, foi homologada a proposta apresentada pelo Exmo. Senhor Juiz 

Presidente da Comarca, relativa à substituição e acumulação do serviço do Juiz 2 do Juízo de 

Competência Genérica de Ílhavo, a partir do dia 06 de abril de 2021, inclusive, e, pelo menos, até ao dia 15 de 

julho de 2021, nos seguintes termos: 

- A Senhora Juíza do Juízo de Competência Genérica de Ílhavo - Juiz 1, assegurará a realização de 

todo o serviço de natureza urgente (da jurisdição cível e da jurisdição criminal), o relativo às funções de Juiz 

de Instrução Criminal em inquérito e a tramitação e julgamento de todos os processos da jurisdição criminal; 

- O Juiz 1, do Juízo de Competência Genérica de Albergaria-a-Velha, a partir do dia 23 de abril de 

2021, assegurará a tramitação de todos os processos da jurisdição cível, com exceção da realização da 

audiência de julgamento e, consequentemente, a prolação da respectiva sentença; 

- As Senhoras Juízas do Juízo de Competência Genérica de Estarreja (Juiz 1 e Juiz 2) e a Senhora Juiz 

do   Juízo de Competência Genérica de Vagos assegurarão a realização dos julgamentos de todos os processos 

da jurisdição cível e, consequentemente, proferirão as correspondentes sentenças. 

-Para este efeito e de forma a assegurar uma distribuição o mais equilibrada possível, cada uma das 

Senhoras Juízas ficará incumbida desse serviço durante o período de uma semana, alternada e rotativamente, 

pela   referida ordem (resultante de sorteio efetuado), ou seja, na semana de 06 a 09 de abril os julgamentos 

serão realizados pela Juiz 1 do Juízo de Competência Genérica de Estarreja, na semana de 12 a 16 de abril pela 

Juiz 2 do Juízo de Competência Genérica de Estarreja, na semana de 19 a 23 de abril pela Juíza do Juízo de 

Competência Genérica de Vagos e assim rotativa e sucessivamente. 

-Relativamente aos julgamentos que já se encontram agendados, as Senhoras Juízas procederão ao   

agendamento daqueles que coincidam com dias das semanas que lhes couberem por força da referida 

repartição, sempre que haja sobreposição com o seu próprio serviço. 

Em relação aos julgamentos a agendar, os respetivos processos serão conclusos de forma alternada e 

rotativa, pela mesma ordem, às Senhoras Juízas, ou seja, o primeiro processo que se encontrar em fase de 

marcação de audiência será concluso à Senhora Juíza do Juízo de Competência Genérica de Estarreja, Juiz 1, o 

segundo à Senhora Juíza do Juízo de Competência Genérica de Estarreja, Juiz 2, o terceiro à Senhora Juíza do 
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Juízo de Competência Genérica de Vagos e assim sucessiva e rotativamente, que agendarão os julgamentos 

para dias das semanas que lhes estão atribuídas de acordo com a referida repartição. 

 


