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DESPACHO GENÉRICO 

= SUBSTITUIÇÃO DE JUÍZES = 

Dispõe o artigo 86.º, § 1.º da LOSJ que os juízes de direito são 

substituídos, nas suas faltas e impedimentos, por um juiz ou juízes de 

direito da mesma comarca, por determinação do presidente do tribunal 

de comarca, de acordo com as orientações genéricas do CSM; sendo que 

de acordo com o § 2.º da referida lei nas secções com mais de um juiz 

as substituições ocorrem no seu seio. 

Por deliberação de 27/5/2014 o CSM fixou como orientação 

genérica, neste temário, que: 

«a) No exercício da competência a qua alude o artigo 94.º, n.º 3, al. d) da 

LOSJ, o juiz presidente deve proferir despacho genérico, contendo as regras de 

substituição dos juízes dos diversos núcleos da comarca. 

b) a nomeação de juiz substituto para um caso concreto apenas pode 

ocorrer em situações excepcionais e para a prática de atos urgentes. 

c) As regras de substituição darão prevalência aos juízes colocados em 

núcleos do mesmo município ou, não sendo possível, em municípios limítrofes, 

quando tal não seja possível a juízes da mesma área de especialização material, 

privilegiando-se na impossibilidade, as áreas de especialização com maior 

afinidade. 

d) As regras de substituição devem atender ao princípio da equiparação do 

serviço dos diversos juízes e ao da universalidade da sua aplicação, salvo caso 

excepcionais de isenção, devidamente justificados. 

e) A fixação das regras de substituição será precedida de audição dos juízes 

abrangidos. 

f) Por acordo dos juízes da comarca, o critério da especialização material 

pode prevalecer sobre o critério geográfico, desde que nunca implique o 

adiamento do serviço por impossibilidade de deslocação. 

g) A fixação das regras de substituição constará de despacho fundamentado 

do juiz presidente sujeito a homologação do CSM, sem prejuízo de vigorar logo 

após a sua prolação. 
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h) A fixação das regras de substituição inicial de instalação das comarcas, 

nunca superior a um mês, constará de despacho provisório sem audição dos 

juízes abrangidos. 

i) O juiz presidente, caso o entenda conveniente, pode fixar as regras 

definitivas de substituição antes da instalação da comarca, desde que seja 

possível a audição prévia dos juízes abrangidos.» 

Por despacho de 2 de agosto de 2014, notificado a todos os juízes, 

fixei regras provisórias, as quais ainda vigoram, delimitando a sua 

dimensão temporal até à posse do último dos juízes (que ocorrerá no 

próximo dia 26 do corrente). 

As especificidades da comarca dos Açores, sobretudo as decorrentes 

da descontinuidade geográfica do território, mas também a existência 

de um significativo número de secções genéricas da instância local 

(normalmente apenas com um juiz), o reduzido número de juízes nas 

instâncias locais especializadas e as dificuldades de transporte entre as 

ilhas (entre as diversas secções1 do Tribunal) - realizáveis nas mais das 

vezes apenas de avião e nalguns casos de barco - suscita cuidados 

acrescidos no estabelecimento de regras que atendam aos princípios 

gerais fixados na lei e nas orientações do CSM e sejam 

simultaneamente justas e realizáveis. 

O critério geográfico e a disponibilidade de transporte assume 

particular relevância, impondo, por exemplo, que a substituição de juiz 

da 1.ª secção da instância central criminal (Ponta Delgada), para 

constituição do tribunal coletivo, tenha de recair sobre juiz da instância 

local (secção criminal de Ponta Delgada), e não sobre outro juiz da 2.ª 

secção da instância central (Angra do Heroísmo), pois esta solução 

implicaria a realização de viagem aérea (com planificação, reserva, 

despesa e muito tempo despendido), a vários títulos injustificável. Neste 

                                    

1 Entendo preferível o termo «secção» em vez de «núcleo» (utilizado pelo CSM), uma vez 

que a lei classifica o desdobramento do Tribunal em «secções», destinando o vocábulo 

«núcleo», exclusivamente, ao desdobramento da Secretaria.  
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caso intervém também o critério da especialização, que sendo 

transversal e estruturante da reforma em curso não pode deixar de 

estar (também) na primeira linha. 

O equilíbrio pressuposto numa solução justa haverá de atender às 

apontadas especificidades, iluminadas pelos critérios da especialidade, 

da reciprocidade (sobretudo dentro de cada uma das categorias fixadas 

pela lei) e das circunstâncias geográficas de cada secção: no mesmo 

município, na mesma ilha ou a que lhe fica mais próxima (em distância 

e/ou facilidade de transporte), seguindo-se de perto (com uma única 

alteração relevante – para melhor)2 o caminho já anteriormente trilhado, 

consensualizado e construído com os juízes (com os que estavam) para 

as substituições nos tribunais de turno. 

Nas secções das «ilhas do triângulo» (Horta, São Roque do Pico e 

Velas) a substituição recíproca dos respetivos juízes atende às 

facilidades de ligações marítimas entre estas ilhas, que são 

substancialmente menos dispendiosas e até mais rápidas que as aéreas 

e só utilizando estas se poderia aprofundar a reciprocidade (com a 

secção de Santa Cruz das Flores, por exemplo).  

 Foram ouvidos todos os juízes que integram o Tribunal e colhidos 

os seus contributos, tendo-se atendido às sugestões feitas para 

clarificação das regras relativas à intervenção dos juízes do quadro 

complementar (feitas pelos juízes da secção local criminal de Angra do 

Heroísmo); e ao esgotamento da regra de substituição entre os juízes da 

secção local cível de Ponta Delgada (feitas por estes), todas na exata 

medida do seu ajustamento aos princípios enunciados e mesmo a 

outros critérios que não assumindo relevância também em nada 

prejudicam, facilitando a vida dos magistrados proponentes (como 

sucede no regime de substituições na instância local cível de Ponta 

Delgada). 

                                    

2 O da substituição do juiz da secção criminal da instância local da Ribeira Grande. 
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De outra sorte não se atendeu, no essencial, às sugestões feitas 

pelas senhoras magistradas da secção criminal da instância local de 

Ponta Delgada, por se traduzirem em soluções mais complexas, 

onerosas, dispendiosas e por isso também desequilibradas que as do 

projeto. Propugnavam, no essencial, que a regra da substituição do juiz 

da secção local criminal da Ribeira Grande as não deveria abranger, 

antes devendo caber ao juiz da secção local genérica de Vila Franca do 

Campo; ou este em conjunto com o juiz da secção central de instrução 

criminal de Ponta Delgada (este último, apenas, para a intervenção nos 

processos de inquérito). E, ainda, que a substituição do juiz da secção 

local genérica de Vila do Porto deva caber aos juízes das instâncias 

locais cível e criminal de Ponta Delgada. Para tanto, com extensa 

argumentação, aludiam que a solução projetada se lhes afigurava 

«gravosa para o bom funcionamento da secção criminal da instância 

local de Ponta Delgada», ao invés do que sucedia com a sua proposta, a 

qual, essa sim, atendia cumulativamente «aos critérios da mesma área 

de especialização material e localização geográfica».  

No exercício do contraditório relativamente a estas propostas a 

senhora juíza de Vila Franca do Campo esclareceu a sua própria 

circunstância (lugar de ingresso, competência genérica – incluindo de 

juiz das liberdades - e pendência processual superior a cada uma das 

magistradas da instância local criminal de Ponta Delgada), em razão da 

qual sustentou, no essencial, que as alternativas propostas pelas 

senhoras juízas de Ponta Delgada não se mostravam mais equilibradas 

e justas que as do projeto.  

Com efeito a solução projetada, que no essencial se mantém, parece 

onerar os juízes da instância local crime mais que outros juízes. Isso é 

particularmente evidente, por exemplo, relativamente ao juiz de Vila do 

Porto ou ao juiz de Santa Cruz da Graciosa, que tendo em ambos os 

casos quem os substitua não substituem eles próprios nenhum outro. 
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Ou mesmo o juiz da secção de instrução criminal da instância central, 

que sendo substituído nas suas faltas ou impedimentos pelos juízes da 

instância local crime de Ponta Delgada, apenas substitui estes e 

somente no caso de estarem ambos impedidos ou a faltar. Mas o 

critério da reciprocidade, que as exponentes sobrevalorizam, nas 

circunstâncias da Comarca dos Açores (como noutras), não pode ser 

valorado senão em perfeita harmonia com outros de igual valia, sendo 

de plena aplicação apenas entre juízes da mesma instância, da mesma 

área jurisdicional ou afim e no mesmo município. Quando se pesam 

objetos exatamente iguais o fiel da balança apruma-se sem dificuldade 

(sendo a reciprocidade deles que tal impõe). Mas quando é necessário 

aprumar o mesmo fiel pesando objetos diferentes entre si, isso só é 

possível com volumes diversos em cada um dos pratos da balança. É o 

que sucede quando num município de média dimensão se tem de um 

lado (apenas) dois juízes da instância local crime; na instância central 

crime apenas três; e na instância local crime de município confinante 

apenas um (aqui considerando apenas a área de especialização dos 

juízes). Para mais dado que noutro município confinante o juiz ali 

colocado está numa secção genérica (genérica mesmo - e não 

duplamente especializada, em crime e em cível – como parece decorrer 

da exposição das senhoras juízas de Ponta Delgada).  

Vejamos agora mais de perto. Os juízes da instância central crime 

de Ponta Delgada substituem-se entre si (aqui está a reciprocidade); e 

os juízes da instância local crime substituem-se igualmente entre si 

(outra vez a reciprocidade entre iguais). Mas enquanto os três juízes da 

instância central cível se bastam na substituição entre si; na instância 

central criminal já tal não sucede, porque no tribunal coletivo (ou do 

júri) intervêm sempre três juízes e no caso de algum faltar ou estar 

impedido torna-se necessário fazer intervir outro de outra secção. E 

quem haverá de ser senão os juízes da mesma área jurisdicional? Não o 
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JIC, por este estar muitas vezes impedido (pela natureza das coisas – é 

ele quem prende uma grande parte dos arguidos julgados na instância 

central crime), e a sua função se caracterizar (também por natureza) 

pela imprevisibilidade dos detidos que lhe são presentes a qualquer dia 

e hora em horário de expediente para primeiro interrogatório judicial3.    

E havendo necessidade de substituir o juiz da secção local criminal 

da Ribeira Grande, deverá intervir outro juiz de secção local da mesma 

área de especialização de município confinante? Ou o JIC da instância 

central, com sede noutro município? Ou juiz de secção genérica 

também de outro município (para mais em lugar de primeiro acesso e 

com uma secção de proximidade à sua responsabilidade)? A resposta 

distanciada e descentrada que se impõe é uma só: o juiz substituto 

haverá de ser o da secção local crime do município confinante, isto é, o 

juiz da secção local crime de Ponta Delgada. Não o JIC, porque a 

imprevisibilidade inerente às suas funções não aconselha a que se 

ausente para outro município (como é óbvio). E também não o da 

instância local genérica. Porquê? Porque comparativamente não é 

geograficamente mais próximo; porque há quebra na especialização (ele 

não é especializado); porque o juiz da secção genérica de Vila Franca do 

Campo tem competências como juiz das liberdades e isso acrescenta 

imprevisibilidade que justifica mais a sua permanência na sede da 

secção; porque não tem (no geral – visto que a sua competência é 

genérica4) menos processos a seu cargo do que os juízes da instância 

local crime; porque tem a responsabilidade de uma instância de 

proximidade (gerindo uma agenda com julgamentos em dois municípios 

                                    

3 Daí que ele figure apenas como substituto dos juízes da secção criminal da instância 

local de Ponta Delgada, quando faltem ou estejam impedidos ambos, trabalhando todos no 

mesmo edifício. 
4 A comparação de pendências (de processos criminais) feita na exposição das senhoras 

juízas da instância local de Ponta Delgada é falaciosa, pois a secção genérica da instância 

local de Vila Franca do Campo não tem apenas processos criminais (tem também processos 

cíveis e intervenção como juiz das liberdades nos processos de inquérito)!  
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distintos); e, finalmente, porque já é substituto do juiz de Vila do Porto 

(noutra ilha). E por que razão o juiz de Vila Franca do Campo é o 

melhor substituto do juiz de Vila do Porto (ilha de Santa Maria)? Pela 

razão simples de ambos serem juízes de competência genérica. E isso 

não é pouco. É muito. A proposta das senhoras juízes da secção local 

referia que o juiz de Vila do Porto podia, com vantagem, ser substituído 

nas suas faltas e impedimentos pelos juízes de Ponta Delgada (um da 

instância local cível e outro da instância local crime, consoante as 

matérias em causa), pois Ponta Delgada fica mais perto! Não terão 

atentado bem no argumento! Um só exemplo para o demonstrar: 

ficando o senhor juiz de Vila do Porto doente durante um período de 15 

dias, sendo necessário substituí-lo, dado que o mesmo tem 

competência em matéria civil, criminal, de família (e menores) e de 

trabalho, lá iriam quatro juízes (de avião) a caminho de Vila do Porto, 

para realizar o serviço que poderia ser feito (aqui sim com óbvia 

vantagem) pelo juiz de competência genérica mais próxima (o juiz de 

Vila Franca do Campo)!   

Por tudo isto e o mais que se podia referir, desatende-se, 

evidentemente, às soluções propostas em referência. Com uma única 

exceção: a substituição do juiz da instância criminal da Ribeira Grande 

haverá de ser equitativamente distribuída pelos dois juízes da instância 

local criminal de Ponta Delgada (e não apenas pelo juiz 1 como por 

manifesto lapso se preconizava no Projeto). Deve, pois, seguir-se 

também aqui a regra vigente para a substituição do juiz da secção de 

instrução criminal da instância central: o juiz 1 intervirá como 

substituto nos meses ímpares e o juiz 2 nos meses pares.     

Em conclusão de todo o exposto determino que:  

 

1. INSTÂNCIA CENTRAL 

SECÇÃO CIVIL/CRIMINAL INSTÂNCIA CENTRAL – A. HEROÍSMO 

mailto:correio@pdelgada.tc.mj.pt


S. R. 

TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES 

JUIZ PRESIDENTE 

Rua Marquês da Praia e Monforte, 31 a 33 – 9500-154 PONTA DELGADA 

Telef. 296 209 670 – Fax 296 283 836 – email: correio@pdelgada.tc.mj.pt 

- os três juízes da 2.ª secção da instância central criminal (Angra do 

Heroísmo), nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre 

si, segundo a ordem: juiz 2 substitui o juiz 1; juiz 3 substitui o juiz 2; e 

juiz 1 substitui o juiz 3. Se em razão de falta ou impedimento de um 

dos juízes da referida instância central houver necessidade de intervir 

outro juiz na composição do tribunal coletivo, intervirá como substituto 

o juiz 1 da instância local crime (Angra do Heroísmo); e, sendo 

necessária realizar ainda outra substituição intervirá o juiz da instância 

local criminal da Praia da Vitória. A intervenção de um juiz substituto 

da instância local para intervir em julgamento nunca determina a 

presidência, esta é sempre assegurada por outro juiz da instância 

central, observando-se para este efeito a regra já referida da 

substituição entre estes. 

 

SECÇÃO CIVIL/CRIMINAL INSTÂNCIA CENTRAL – P. DELGADA 

- os três juízes da 1.ª secção da instância central criminal (Ponta 

Delgada), nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre 

si, segundo a ordem: juiz 2 substitui o juiz 1; juiz 3 substitui o juiz 2; e 

juiz 1 substitui o juiz 3. Se em razão de falta ou impedimento de um 

dos juízes da referida instância central houver necessidade de chamar 

outro juiz para compor o tribunal coletivo, intervirá como substituto o 

juiz 1 da instância local crime (Ponta Delgada) ou o juiz 2 da mesma 

instância local, conforme a data da primeira sessão da audiência se 

realize em mês impar ou em mês par. A intervenção de um juiz 

substituto da instância local para intervir em julgamento nunca 

determina a presidência, esta é sempre assegurada por outro juiz da 

instância central, observando-se para este efeito a regra já referida da 

substituição entre estes. 

 

SECÇÃO FAMÍLIA/MENORES INSTÂNCIA CENTRAL – P. DELGADA 
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- os dois juízes da secção de família e menores da instância central 

de Ponta Delgada, nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-

se entre si. Estando ambos a faltar ou impedidos intervirá como 

substituto o juiz da secção laboral da instância central, que tem 

gabinete no mesmo edifício.  

 

SECÇÃO LABORAL INSTÂNCIA CENTRAL – PONTA DELGADA 

 - o juiz da secção laboral da instância central de Ponta Delgada, 

nas suas faltas e impedimentos, é substituído pelo juiz 1 ou pelo juiz 2 

da secção de família e menores de Ponta Delgada, cuja secção está 

instalada no mesmo edifício, respectivamente nos meses ímpares ou 

nos meses pares.  

 

SECÇÃO INSTR. CRIMINAL INSTÂNCIA CENTRAL – P. DELGADA 

- o juiz da secção de instrução criminal da instância central de 

Ponta Delgada, nas suas faltas e impedimentos, é substituído pelo juiz 

1 ou pelo juiz 2 da secção local criminal de Ponta Delgada, 

respetivamente nos meses ímpares ou nos meses pares.  

 

2. INSTÂNCIA LOCAL 

SECÇÃO GENÉRICA ANGRA DO HEROÍSMO 

- os dois juízes da secção cível da instância local de Angra do 

Heroísmo, nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre 

si. Estando ambos a faltar ou impedidos intervirá como substituto o 

juiz da instância local da Praia da Vitória. 

- o juiz da secção criminal da instância local de Angra do Heroísmo, 

nas suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção 

criminal da instância local da Praia da Vitória.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DA HORTA 
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- o juiz da secção genérica da instância local da Horta, nas suas 

faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção genérica da 

instância local de São Roque do Pico; na falta ou impedimento deste, 

pelo juiz das Velas; e na falta ou impedimento destes, pelo juiz de Santa 

Cruz das Flores.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DE PONTA DELGADA 

- os quatro juízes da secção cível da instância local de Ponta 

Delgada, nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre si 

segundo a ordem: juiz 3 substitui o juiz 1; juiz 4 substitui o juiz 2. 

Faltando ou estando impedidos os juízes 1 e 3, o substituo é o juiz 2; 

faltando ou estando impedidos os juízes 2 e 4 o substituto é o juiz 35.  

- os dois juízes da secção criminal da instância local de Ponta 

Delgada, nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre si. 

Estando ambos a faltar ou impedidos intervirá como substituto o juiz 

da secção de instrução criminal da instância central. 

 

SECÇÃO GENÉRICA DA PRAIA DA VITÓRIA 

- o juiz da secção cível da instância local da Praia da Vitória, nas 

suas faltas e impedimentos, é substituído pelo juiz 1 ou pelo juiz 2 da 

secção cível da instância local de Angra do Heroísmo, respectivamente 

nos meses ímpares ou nos meses pares.  

- o juiz da secção criminal da instância local da Praia da Vitória, nas 

suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção criminal 

da instância local de Angra do Heroísmo.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DA RIBEIRA GRANDE 

                                    

5 Os juízes 1 e 3 partilham o mesmo núcleo da secretaria; tal como sucede com os juízes 

2 e 4). 
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- os dois juízes da secção cível da instância local da Ribeira Grande, 

nas respectivas faltas e impedimentos, substituem-se entre si. Estando 

ambos a faltar ou impedidos intervirá como substituto o juiz 1 da 

instância local cível de Ponta Delgada. 

- o juiz da secção criminal da instância local da Ribeira Grande, nas 

suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz 1 ou pelo juiz 2 da 

secção local criminal de Ponta Delgada, respetivamente nos meses 

ímpares ou nos meses pares. 

 

SECÇÃO GENÉRICA DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA 

- o juiz da secção genérica da instância local de Santa Cruz da 

Graciosa, nas suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da 

secção genérica da instância local cível da Praia da Vitória.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DE SANTA CRUZ DAS FLORES 

- o juiz da secção genérica da instância local de Santa Cruz das 

Flores, nas suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção 

genérica da instância local da Horta.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DE SÃO ROQUE DO PICO 

- o juiz da secção genérica da instância local de São Roque do Pico, 

nas suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção 

genérica da instância local das Velas; e estando este impedido ou a 

faltar, é substituído pelo juiz da Horta.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DE VELAS 

- o juiz da secção genérica da instância local de Velas, nas suas 

faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção genérica da 

instância local de São Roque do Pico; estando este impedido ou a faltar, 

é substituído pelo juiz da Horta.  
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SECÇÃO GENÉRICA DE VILA DO PORTO 

- o juiz da secção genérica da instância local de Vila do Porto, nas 

suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz da secção genérica 

da instância local de Vila Franca do Campo.  

 

SECÇÃO GENÉRICA DE VILA FRANCA DO CAMPO 

- o juiz da secção genérica da instância local de Vila Franca do 

Campo, nas suas faltas e impedimentos é substituído pelo juiz 1 da 

secção genérica da instância local cível da Ribeira Grande em matéria 

cível; ou pelo juiz da instância local criminal da Ribeira Grande em 

matéria penal.  

 

3. JUÍZES AUXILIARES OU DO QUADRO COMPLEMENTAR  

A natureza transitória da nomeação de juízes auxiliares ou do 

quadro complementar (para a área do Tribunal da Relação de Lisboa) 

não se compadece com a estabilidade que devem ter as regras de 

substituição de juízes. Daí que a intervenção destes deva estar 

conexionada apenas com o juiz ou juízes da secção em que foram 

colocados e de molde a aliviar o trabalho dos juízes titulares, como é 

vocação destas nomeações extraordinárias. Assim, sempre que numa 

dada secção esteja colocado um juiz auxiliar ou um juiz do quadro 

complementar a regra que remete para a chamada do respectivo titular 

à substituição recairá, em primeiro lugar, sobre o juiz auxiliar ou o juiz 

do quadro complementar, sendo ademais estes, em primeira linha, 

sempre substitutos daquele. 

 

4. NOMEAÇÕES PARA CASOS CONCRETOS 

Em todos os casos que as circunstâncias concretas demonstrem 

não estarem previstos nas regras precedentes, ou noutros de manifesta 
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urgência, a nomeação será solicitada pelo meio mais célere e efetuada 

pelo juiz presidente, que dela dará nota justificativa ao CSM.  

 

4. ENTRADA EM VIGOR 

O presente despacho genérico entra em vigor no dia 26 de setembro 

de 2014, sem prejuízo da sua homologação posterior e da possibilidade 

de impugnação. 

 

5. IMPUGNAÇÃO 

O presente despacho é proferido no âmbito das competências 

funcionais do juiz presidente (artigo 94.º, §3.º, al. d) LOSJ), sendo 

impugnável para o CSM, nos termos previstos no artigo 98.º da LOSJ. 

* 

*        * 

Notifique-se aos senhores magistrados judiciais que integram o 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, incluindo auxiliares e juízes 

do quadro complementar.  

Remeta ao CSM para homologação. 

E dê conhecimento:  

- Ao senhor Magistrado do MP Coordenador na Comarca dos Açores; 

- Ao senhor Administrador Judiciário do Tribunal da Comarca dos 

Açores; 

- E aos senhores secretários e escrivães das diversas instâncias e 

secções do Tribunal. 

Ponta Delgada, 25 de setembro de 2014 

 

O Juiz Presidente do Tribunal da Comarca dos Açores 

 

 

José Francisco Moreira das Neves 
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