
. R. 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE SANTARÉM 
 

Distribuição/afectação de serviço da Sra. Juiz do Art. 107.º da ROFTJ 

Despacho do Juiz Presidente de 13 de Janeiro de 2020: Foi homologado pelo 

Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura em 14 de Janeiro 

de 2020. 

Determina, sem prejuízo da continuação do auxílio ao Juiz 1 do Juízo Central 

Cível de Santarém, que a afectação de serviço, a partir de 13 de Janeiro de 2020, se 

processe do seguinte modo: 

- Até, pelo menos, 10 de Fevereiro de 2020, a Sra. Juiz do art. 107.º substituirá a 

Juiz 2 do Juízo Central Cível de Santarém, assegurando a tramitação de todo o serviço 

judicial pendente e a distribuir ao Juiz 2; 

- A partir de 13 de Janeiro, a Sra. Juiz do art. 107.º assegurará a prolação de 

decisões finais nos seguintes apensos de reclamações de créditos, pendentes no Juízo 

de Execução do Entroncamento – Juiz 1, que lhe serão conclusos de forma faseada. 

 Despacho do Juiz Presidente de 29 de Janeiro de 2020: Foi homologado pelo 

Exmo. Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura em 4 de Fevereiro. 

 Determina, em complemento do despacho de 13 de Janeiro de 2020, que:  

- A Sra. Juiz do art. 107.º continuará a assegurar substituição da Juiz 2 do Juízo 

Central Cível de Santarém e assegurará a tramitação de todo o serviço judicial 

pendente e a distribuir ao Juiz 2 do JCC de Santarém, até – previsivelmente – ao dia 24 

de Fevereiro, designadamente a realização de diligências judiciais designadas para os 

dias 11, 13 e 18 de Fevereiro: 

- A partir do dia 5 de Fevereiro, e até ao regresso ao serviço da Sra. do Juiz 2 do 

JCC de Santarém, a Sra. Juiz do art. 107.º assegurará a tramitação de todo o serviço 

judicial pendente e a distribuir ao Juiz 2 do JIC de Santarém, designadamente a 

realização das diligências judiciais agendadas. 

- Relativamente às diligências judiciais agendadas pelo Juiz 2 do JIC de 

Santarém para os dias 11 e 18 de Fevereiro, verificando-se sobreposição de 

agendamentos, as mesmas serão realizadas pelo Sr. Juiz 1 do JIC de Santarém. 

 


