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DESPACHO REGULAMENTAR 

= SUBSTITUIÇÃO DE JUÍZES (alteração) = 

(5 de dezembro de 2017) 

Por meu Despacho de 25 de setembro de 2014, no âmbito da 

competência a que alude o artigo 94.º, § 3.º, al. d) da LOSJ, gizando 

assegurar o imperativo constitucional do juiz natural em matéria de 

substituição de juízes, fixei as regras que nessa matéria vigoram no 

Tribunal da Comarca dos Açores, evidenciando a praxis nestes mais de 

três anos as suas virtudes e insuficiências. No respeitante às primeiras 

bastará referir que na esmagadora maioria dos casos a substituição dos 

juízes (nas suas faltas e impedimentos) se fez sem qualquer sobressalto, 

assegurando as regras fixadas a competência de substituição. Já no 

respeitante às segundas a dezena de vezes em que foi necessário realizar 

nomeações extraordinárias, por as regras regulamentares gerais o não 

conseguirem por si só assegurar, evidenciam os pontos que será 

necessário aperfeiçoar. Mas o mais significativo que o tempo foi 

evidenciando necessitar ajuste vem a ser o da substituição do juiz do Juízo 

de Instrução Criminal de Ponta Delgada. Não que neste caso tenham 

surgido situações a necessitar de nomeação extraordinária pelo presidente 

do Tribunal (deveras foi-o apenas uma vez e recentemente – a 22set2017), 

mas tal só não sucedeu porque na distribuição de serviço aos juízes 

auxiliares, do quadro complementar ou recolocados em Ponta Delgada 

neste período se atribuiu essa substituição, com isso aliviando os 

sobrecarregados substitutos legais (os juízes do Juízo Local Criminal de 

Ponta Delgada). Na verdade, por força do regulamento em vigor, os juízes 

do Juízo Local Criminal de Ponta Delgada são substitutos legais do Juiz 

de Instrução Criminal, mas também dos juízes do Juízo Central (Criminal) 

e do juiz do Juízo Local Criminal da Ribeira Grande. Esta «carga» constitui 

um considerável ónus, que logo foi assinalado na fase preparatória do 
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regulamento (única questão que gerou controvérsia), que por isso vem 

sendo e terá de continuar a ser atenuado (veja-se p. ex. que a alteração 

feita à competência dos Juízos Locais de Ribeira Grande e de Vila Franca 

do Campo, operada a 18 de abril deste ano (Despacho homologatório do 

Senhor Vice-Presidente Conselho Superior da Magistratura, de 

31/3/2017), teve por principal mote fazer cessar os impedimentos que por 

essa via se geravam na Ribeira Grande e que obrigavam os juízes do Juízo 

Local Criminal de Ponta Delgada a deslocar-se àquela cidade várias vezes 

ao mês em substituição do juiz impedido. 

A revisão geral do regulamento de substituições é matéria que está em 

preparação, prevendo-se que nos primeiros meses do próximo ano se 

divulgue o projeto pelos juízes, numa consulta legalmente necessária mas 

que também se espera útil, bem assim como a posterior submissão do 

mesmo a parecer do Conselho Consultivo (artigo 110.º, § 1.º, al. b) LOSJ).  

A alteração à regra de substituição do Juiz de Instrução Criminal é 

uma das que há muito urge rever, como a sucessiva atribuição dessa 

competência ao juiz auxiliar, ao juiz do quadro complementar ou ao juiz 

reafectado evidencia, podendo e devendo alterar-se desde já. Por isso 

mesmo desde há algumas semanas que vem sendo preparada, com a 

audição aos juízes que podem ser parte da solução que logo se preconizou. 

A mais disso, recentemente, também o Juiz Coordenador dos Juízos Cíveis 

e Criminais de Ponta Delgada veio expor a necessidade de ser encontrada 

solução mais consistente para as substituições decorrentes de 

impedimentos do Juiz de Instrução Criminal de Ponta Delgada, em geral 

respeitantes a processos de elevada complexidade, pouco compatíveis com 

a natureza auxiliar dos magistrados que a par de outras múltiplas 

competências que lhes são distribuídas (como agora sucede com a juíza 

auxiliar aos Juízos Locais de Ponta Delgada) vêm assegurando também 

esta. 
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Foi ouvido o juiz do Juízo de Instrução Criminal de Ponta Delgada, os 

juízes dos Juízos Locais Criminais de Ponta Delgada e da Ribeira Grande 

e o juiz do Juízo Local de Vila Franca do Campo (estes últimos por razões 

de especialidade uma vez que têm legalmente competência como juízes das 

liberdades), firmando-se consenso quanto à solução a adotar, a qual 

naturalmente se arrima no quadro normativo vigente, nomeadamente no 

disposto no artigo 86.º, § 1.º da LOSJ e nas orientações genéricas do 

Conselho Superior da Magistratura sobre esta matéria (Deliberação de 

27/5/2014), atendendo-se ao critério geográfico e disponibilidade de 

transporte e ao da especialização, que é elemento estrutural no novo 

modelo organizativo dos tribunais. 

Em conclusão de todo o exposto: 

- alterando o meu Despacho Regulamentar de 25 de setembro de 2014, 

determina-se que a partir do dia 6 de dezembro de 2018 vigorem as 

seguintes regras de substituição dos juízes:   

JUÍZO DE INSTRUÇÃO CRIMINAL DE PONTA DELGADA - o juiz do 

Juízo de Instrução Criminal de Ponta Delgada, nas suas faltas é 

substituído pelo juiz 1 ou pelo juiz 2 do Juízo Local Criminal de Ponta 

Delgada, respetivamente nos meses ímpares ou nos meses pares; e nos 

seus impedimentos (incluindo escusas e recusas deferidas) pelo juiz do 

Juízo Local Criminal da Ribeira Grande.   

JUÍZO LOCAL CRIMINAL DE RIBEIRA GRANDE 

- o juiz do Juízo Local Criminal da Ribeira Grande, nas suas faltas e 

impedimentos é substituído pelo juiz do Juízo Local (Genérico) de Vila 

Franca do Campo. 

* 

Será remetido ao Conselho Superior da Magistratura para 

homologação. 
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Dê conhecimento aos senhores magistrados judiciais que integram o 

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores, incluindo juízes auxiliares e 

juízes do quadro complementar.   

Dê-se conhecimento:   

- Ao Senhor Magistrado do Ministério Público Coordenador na 

Comarca dos Açores;  

- Ao senhor Administrador Judiciário do Tribunal da Comarca dos 

Açores;  

- E aos senhores secretários de justiça de Ponta Delgada, Ribeira 

Grande e Vila Franca do Campo e escrivães dos Juízos de Instrução 

Criminal de Ponta Delgada, Juízos Locais Criminais de Ponta Delgada e 

Ribeira Grande e Juízo Local de Vila Franca do Campo. 

 

O Presidente do Tribunal 

 

José Francisco Moreira das Neves 
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