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Despacho nº 51/2019 

 

 Foi ontem publicado o DL 38/2019, de 18/3, que criou, entre o mais, o Juízo 

de comércio de Lagoa, com um quadro privativo de dois juízes.  

 Aquela alteração ao mapa judiciário importa, entre o mais, a necessidade de 

acautelar a substituição dos juízes do Juízo de comércio de Lagoa, em caso de falta 

ou impedimento simultâneo de ambos. Dito de outra forma: impõe-se, neste 

momento, adaptar o regime de substituição dos juízes do tribunal judicial da 

comarca de Faro, em vigor desde 2014. 

 Antecipando este momento, em 1 de Fevereiro de 2019 solicitei aos Mºs juízes 

do Tribunal da comarca de Faro que se pronunciassem, querendo, sobre o regime de 

substituição dos juízes de Lagoa, sugerindo que os mesmos, em caso de falta ou 

impedimento simultâneo, fossem substituídos pelos juízes do Juízo central cível e do 

Juízo local cível de Portimão, por esta ordem, rotativamente, iniciando-se a 

substituição pelo juiz 1 do Juízo central cível de Portimão. 

 Apenas dois juízes se pronunciaram, na sequência dessa solicitação: um, para 

sugerir que a substituição dos juízes do Juízo de comércio de Lagoa fosse feita, em 

primeira linha, pelos juízes do Juízo de execução de Silves (sugestão que partia do 

pressuposto, errado e posteriormente esclarecido, de que este Juízo veria o seu 

quadro real aumentado) ou, não sendo possível, por um conjunto alargado de juízes, 

envolvendo não só os previstos na proposta formulada mas, também, os juízes de 

Silves e dos Juízos de família e menores e do trabalho de Portimão; outro, apenas 

para referir nada ter a opor à sugestão, mas chamando a atenção para o facto de uma 

substituição mais prolongada poder colocar em causa o cumprimento dos objectivos 

previstos para o Juízo local cível de Portimão. 

 Creio, sempre ressalvado o devido respeito por melhor opinião, que não só 

não se justifica alargar o leque dos juízes substitutos como, de outro lado, não existe 

qualquer perigo de incumprimento de objectivos, em função de uma substituição 

mais alargada. 
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 Com efeito, o quadro legal de juízes previsto para o Juízo de comércio de 

Lagoa é exactamente igual ao previsto para o Juízo de comércio de Olhão. Neste 

último Juízo, em 4 anos e meio de vigência da actual organização judiciária, nunca foi 

necessário recorrer a uma substituição dos Mºs juízes, fora da jurisdição do comércio. 

Por outras palavras: os juízes do Juízo de competência genérica de Olhão nunca 

foram chamados a substituir os colegas do Juízo de comércio; por maioria de razão, 

nunca tal sucedeu, também, com os colegas dos Juízos central e local cível de Faro. 

Não vemos, por isso, razão para temer que a substituição externa dos juízes do Juízo 

de comércio de Lagoa ultrapasse o limiar de excepcionalidade que se prevê e assuma 

natureza habitual (e, se suceder, as regras de substituição poderão – deverão – ser 

alteradas em função dessa realidade). 

 Assim sendo, não vislumbrando solução melhor do que a preconizada na 

proposta formulada aos Mºs juízes do tribunal judicial da comarca de Faro, no email 

enviado em 1 de Fevereiro de 2019, será essa a adoptada. 

 Consequentemente, adito ao ponto 4. A), c) das regras de substituição uma al. 

c.5.1.) com a seguinte redacção: 

 “os juízes do Juízo de comércio de Lagoa serão substituídos pelos juízes dos 

Juízos  central e local cível de Portimão, por esta ordem, rotativamente, iniciando-

se a substituição pelo juiz 1 do Juízo central cível”. 

  

 Um esclarecimento adicional: 

 As regras de substituição dos juízes preconizam a substituição do juiz do 

Juízo de instrução criminal de Portimão por um dos juízes do Juízo local criminal, 

rotativamente (ponto 4., A), b)). Como é evidente, tal regra justificava-se pelo facto de 

aquele Juízo estar dotado de apenas um juiz. Estando, a partir de 23 de Abril de 2019, 

dotado de 2 juízes, a substituição de cada um deles far-se-á em obediência à regra 

geral (os juízes de cada Juízo substituem-se mutuamente) e só em caso de falta ou 

impedimento simultâneo de ambos se aplicará a regra prevista no ponto 4. A), b) das 

regras de substituição. 
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 Dê conhecimento aos Mºs juízes, ao Exmº Procurador Coordenador e à Exmª 

Administradora Judiciária. 

 Publique na página da comarca e informe os Srs. Secretários de Justiça e os Srs 

Escrivães de Direito. 

    Faro, 19 de Março de 2019 

Sénio Manuel
dos Reis Alves
Presidente da Comarca
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