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Acumulação de Funções, Afetação de Processos e Alteração da 

Distribuição de Serviço 

- Juiz 2 do Juízo Local Criminal de Loulé - 

◼ ◼ ◼ 

Dá-se a conhecer que, por Despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura (CSM) de 16/11/2021, foram homologadas as seguintes medidas de gestão para 

fazer face à ausência da Titular do Juiz 2 do Juízo Local Criminal de Loulé: 

1. As audiências e outras diligências a realizar no âmbito dos processos distribuídos ou a 

distribuir ao Juiz 2 do Juízo Local Criminal de Loulé serão asseguradas pelo Mmo. Juiz de 

Direito do Quadro Complementar de Juízes [QC] afeto ao Juízo de Competência Genérica 

de Olhão da Restauração e à Mma. Juíza de Direito Auxiliar do Juízo de Competência 

Genérica de Tavira, cabendo ao primeiro os processos terminados em 0 (zero) a 4 (quatro) 

e à segunda os processos terminados em 5 (cinco) a 9 (nove); 

a. Nos mesmos processos os(as) Mmos(as) Juízes de Direito proferirão os 

Despachos a que aludem os artigos 311º e 313º do Código de Processo Penal 

(CPP) e aqueles em que seja necessário designar dia para a realização da 

audiência; 

2. Os Despachos a proferir nos processos distribuídos ou a distribuir ao mesmo Juiz 2 (com 

exceção dos referidos em 1. a.), supra, serão assegurados pelas Mmas. Juízas de Direito 

do Juízo Local Criminal de Loulé que se encontram em funções, cabendo à Titular do Juiz 

1 os processos terminados em 0 (zero) a 4 e à Titular do Juiz 2 os processos terminados 

em 5 (cinco) a 9 (nove); 

3. Enquanto perdurar a acumulação referida em 1.), supra, os processos de natureza cível 

distribuídos ou a distribuir ao Juiz 2 do Juízo de Competência Genérica de Olhão da 

Restauração terminados em 0 (zero) e 1 (um) serão despachados, julgados e decididos 

pela Mma. Juíza de Direito auxiliar colocada em tal Juízo. 

Documento original, arquivado em pasta própria 
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