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= DESPACHO = 
(29 de julho de 2019) 

 
 

 

Conforme referenciei na comunicação que dirigi aos juízes no pretérito 

dia 23 de julho, a Senhora Dra. Manuela Miranda Flores encontra-se 

impedida de assegurar (rectius de realizar totalmente) o turno de férias 

criminal nas ilhas de São Miguel e Santa Maria para o qual está escalada 

(dias 23 a 31 de agosto), em razão de acidente em serviço que compromete 

a sua mobilidade até final das férias judiciais de verão. 

O seu substituto regulamentar é o Senhor Dr. Pedro Lima. 

Só o Senhor Dr. Pedro Albergaria manifestou disponibilidade para 

auxiliar aquele substituto a assegurar o turno da Dra. Manuela Miranda 

Flores (e apenas nos primeiros dias porquanto depois tem compromissos 

de natureza pessoal). 

Importa clarificar que a circunstância da baixa clínica não afeta a 

competência funcional do juiz regularmente competente. Com efeito nos 

casos de falta o juiz titular não perde competência, o que sucede é que o 

seu substituto vê a sua competência ampliada. E como assim nada 

impede, conforme previamente concertado, que a Senhora Dra. Manuela 

Miranda Flores assegure o turno na parte que não implica a sua 

mobilidade (despachar o expediente via eletrónica), assegurando os Drs. 

Pedro Lima e/ou Pedro Albergaria a realização das diligências e 

audiências a que houver lugar. 

Esta solução foi a que nas presentes circunstâncias foi 

consensualmente possível construir, sendo essa que ora se determina ao 

abrigo dos artigos 86.º, § 1.º, al. d) do § 3.º do artigo 94.º da LOSJ e artigo 

16.º/2 do Regulamento de Férias e Turnos do CSM – DR, II, de 8jun2015, 

devendo os juízes indicados articular entre si o modo concreto de 

assegurar a totalidade do serviço urgente que surja nos dias indicados.  

Notifique-se aos juízes envolvidos e dê conhecimento ao Ministério 

Público, à secretaria judicial através do Administrador Judiciário e ao 

Conselho Superior da Magistratura. 

Publicite na página do Tribunal na internet. 
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