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Afetação de processos distribuídos a juiz do juízo central criminal de Faro 

 

Por a titular do juiz 6 do juízo central Criminal de Faro estar dispensada de presidir e participar em diligências 

processuais e audiências de julgamento, dá-se a conhecer, por extrato, a decisão de Sua Excelência o Senhor 

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Juiz Conselheiro José António de Sousa Lameira, 

relativamente à afetação de processos atribuídos a tal juiz com efeitos a partir de 15 de dezembro de 2020 e a 

perdurar enquanto a Mm.ª juíza de direito não puder intervir em quaisquer diligências: 

1. Quanto aos julgamentos já agendados: 

a. Os julgamentos já agendados serão assegurados equitativamente pelos restantes 5 juízes do 

Juízo, pelo modo seguinte: 

i. A reafectação far-se-á segundo três complexidades: presos, não presos e cúmulos 

jurídicos; 

ii. Em cada uma dessas complexidades, o Mº juiz titular do J1 receberá o processo com 

numeração mais baixa, seguindo-se os restantes juízes, por ordem crescente de numeração; 

2. Quanto a julgamentos a realizar nos processos que entrarão a partir do dia em que for determinada a 

reafectação de processos (distribuídos ao Juiz 6 para despacho inicial – artigo 311º do Código de Processo Penal), 

serão reafectados nas mesmas três complexidades aos restantes 5 Mmºs juízes de direito do Juízo, seguindo-se 

a ordem por que vinham sendo distribuídos os processos com julgamentos marcados; 

3. Caso se torne necessário realizar julgamento num processo pendente (v.g. num processo com o arguido 

contumaz ou outras situações análogas), o processo será afetado ao juiz a quem cabe presidir ao julgamento 

(determinado nos termos referidos em 2), a quem caberá designar dia e hora para a audiência e despachar o 

processo até ao depósito do acórdão; 

4. A partir do depósito do acórdão, os processos afetados a outro juiz nos termos referidos supra passam 

a ser despachados pela Mmª juiz de direito titular; 

5. Quanto a outras diligências a realizar nos processos distribuídos ao Juiz 6 (v.g. audição de condenado e 

outros semelhantes que não exigem a intervenção do Tribunal Coletivo), a afetação dos respetivos processos 

fazse nos termos referidos em 1 e 2, com as necessárias adaptações, competindo ao juiz a quem o processo foi 

afetado realizar apenas a diligência; 

6. A substituição da Mmª Juiz 6 nos processos em que deveria intervir como vogal dos julgamentos 

coletivos será assegurada, rotativamente, pelos Juízes 1, 2 e 3 de acordo com o regime de substituição legal e 

segundo as regras em vigor neste Tribunal.   
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