
S. R. 

Tribunal Judicial da Comarca de Santarém 
Juiz Presidente 

 
Juiz do artigo 107.º do ROFTJ 

 Despacho do Juiz Presidente de 19 de Julho de 2021, 

homologado por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura na mesma data. 

 

Determina a afectação da Senhora Juiz do art. 107.ºdo ROFTJ, para 

tramitação e decisão dos processos de jurisdição Cível do Tribunal da 

Concorrência, Regulação e Supervisão, a vigorar a partir de 1 de Setembro de 

2021, nos seguintes termos: 

 

Assegurará a tramitação e decisão de todos os processos de jurisdição 

cível e a presidência das respectivas audiências prévias e de julgamento, 

relativamente aos lugares de Juiz 1, Juiz 2 e Juiz 3 do Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão. 

 

 Despacho do Juiz Presidente de 12 de Outubro de 2021, 

homologado por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura em 13 de Outubro de 2021. 

 

Determina a afectação da Senhora Juiz do art. 107.º do ROFTJ, para 

tramitação e decisão dos processos no Juízo Central Criminal de Santarém- 

Juiz 4, a vigorar a partir de 13 de Outubro de 2021, nos seguintes termos: 

 

- Assegurará a tramitação e decisão de todos os processos em que seja 

aberto termo de conclusão no Juízo central criminal de Santarém- Juiz 4; 

- Assegurará a presidência de algumas audiências de julgamento do 

Juízo Central Criminal - Juiz 4. 

 

 Despacho do Juiz Presidente de 3 de Novembro de 2021, 

homologado por despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura em 4 de Novembro de 2021. 

 



S. R. 

Tribunal Judicial da Comarca de Santarém 
Juiz Presidente 

 
Determina a prorrogação da afectação da Senhora Juiz do art. 107.º do 

ROFTJ, para tramitação e decisão dos processos no Juízo Central Criminal de 

Santarém - Juiz 4, a vigorar entre 11 de Novembro e 21 de Dezembro de 2021, 

nos seguintes termos: 

 

 - Continuará a assegurar a tramitação e decisão dos processos da 

jurisdição cível e a presidências das audiências prévias e de julgamento, 

relativamente aos lugares de Juiz 1, Juiz 2 e Juiz 3 do Tribunal da Concorrência, 

Regulação e Supervisão; 

- Assegurará a tramitação de todos os processos em que seja aberto 

termo de conclusão, bem como a presidência dos julgamentos e elaboração 

dos Acórdãos, no Juízo Central Criminal de Santarém - Juiz 4; 

- Participará nas audiências de julgamento do Juízo Central Criminal de 

Santarém – Juiz 2, 3 e 4, todas as 3.ªs, 4.ªs e 5ªs feiras, com ressalva dos dias 24 e 

30 de Novembro e 7 e 12 de Dezembro.  

 

 


