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Regras de substituição dos juízes na comarca de Faro 

 

 1. Nos termos do disposto no artº 86º, nº 1 da Lei 62/2013, de 26/8 

(LOSJ), “os juízes de direito são substituídos, nas suas faltas e impedimentos, por juiz 

ou juízes de direito da mesma comarca, por determinação do presidente do tribunal de 

comarca, de acordo com as orientações genéricas do Conselho Superior da 

Magistratura”. 

 Na sua sessão plenária de 27 de Maio de 2014, o Conselho Superior da 

Magistratura (CSM) aprovou as seguintes orientações genéricas quanto à 

substituição de juízes de direito, “a determinar por despacho dos juízes presidentes 

de comarca”: 

 - o juiz presidente de comarca deve proferir despacho genérico, contendo 

as regras de substituição dos juízes nos diversos núcleos da comarca; 

 - a nomeação de juiz substituto para um caso concreto apenas pode 

ocorrer em situações excepcionais e para a prática de actos urgentes; 

 - 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 regras de especialização com maior afinidade”; 

 - as regras de especialização devem atender ao princípio da equiparação 

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

casos excepcionais de isenção, devidamente justificados; 

 - a fixação das regras será feita após prévia audição dos juízes 

abrangidos; 
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 - por acordo dos juízes da comarca, o critério da especialização pode 

prevalecer sobre o critério geográfico, desde que tal não implique o adiamento 

de serviço por impossibilidade de deslocação; 

 - a fixação das regras de substituição constará de despacho a proferir 

pelo Juiz Presidente, sujeito a homologação do CSM; 

 - a fixação das regras no período inicial de instalação das comarcas, 

nunca superior a 1 mês, constará de despacho provisório sem audição prévia 

dos juízes abrangidos. 

 

 2. Há, agora, que estabelecer as regras de substituição dos juízes na 

comarca de Faro, integrando (e, quando necessário, densificando) as orientações 

genéricas aprovadas pelo Plenário do CSM. 

 E as regras que de seguida serão enunciadas, colocadas à prévia 

apreciação dos Exmºs Juízes desta comarca, são as que vigorarão a partir de 1 

de Outubro de 2014. 

 

Assim: 

 Na comarca de Faro existem, ao nível das instâncias centrais, duas 

secções cíveis (uma sediada em Faro, outra em Portimão), duas secções 

criminais (uma sediada em Faro, outra em Portimão), duas secções de instrução 

criminal (uma sediada em Faro, outra em Portimão), duas secções de família e 

menores (uma sediada em Faro, outra em Portimão), duas secções do trabalho 

(uma sediada em Faro, outra em Portimão), duas secções de execução (uma 

sediada em Loulé, outra em Silves) e uma secção de comércio (sediada em 

Olhão). 

  As 1ª e 2ª secções cíveis têm, cada uma, um quadro de 4 juízes;  
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  As 1ª e 2ª secções criminais têm um quadro de 6 e 3 juízes, 

respectivamente; 

  As 1ª e 2ª secções de instrução criminal têm um quadro de 2 e 1 

juízes, respectivamente; 

  As 1ª e 2ª secções de família e menores têm um quadro de 3 juízes, 

cada uma; 

  As 1ª e 2ª secções do trabalho têm um quadro de 2 juízes, cada 

uma; 

  As 1ª e 2ª secções de execução têm um quadro de 1 juiz, cada; 

porém, para ambas as secções foram nomeados juízes auxiliares (um em cada); 

  A secção de comércio tem um quadro de 2 juízes. 

 

 Ao nível das instâncias locais, existem secções de competência genérica 

em Albufeira, Faro, Lagos, Loulé, Olhão, Portimão, Silves, Tavira e Vila Real de 

Santo António (VRSA). 

  A secção cível de Albufeira tem um juiz titular (e foi nomeado 

para a mesma 1 juiz auxiliar); a secção criminal tem um quadro de 2 juízes (e foi 

nomeado para a mesma um juiz auxiliar); 

  A secção cível de Faro tem um quadro de 2 juízes e a secção 

criminal um quadro de 3 juízes; 

  A secção de competência genérica de Lagos tem um quadro de 2 

juízes; 

  A secção cível de Loulé tem um quadro de 2 juízes e a secção 

criminal um quadro de 3 juízes; 

  A secção de competência genérica de Olhão tem um quadro de 2 

juízes; 
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  A secção cível de Portimão tem um quadro de 2 juízes e a secção 

criminal um quadro de 3 juízes; 

  A secção de competência genérica de Silves tem um quadro de 2 

juízes; 

  A secção de competência genérica de Tavira tem um quadro de 1 

juiz (mas foi nomeado para a mesma um juiz auxiliar); 

  A secção de competência genérica de Vila Real de Santo António 

tem um quadro de 2 juízes. 

 

 3. Assim, presentes as orientações genéricas aprovadas pelo CSM: 

 Nas secções com mais de um juiz (efectivo ou auxiliar), a substituição de 

juiz, nas suas faltas e impedimentos, é feita por outro juiz da mesma secção; 

 Na falta ou impedimento de todos os juízes de uma secção, a substituição 

é assegurada por juiz colocado em secção do mesmo município, privilegiando-

se, sempre que possível, a respectiva especialização. 

 Em caso de impossibilidade de substituição dentro do mesmo município, 

a substituição será assegurada por juiz de município limítrofe. 

 No caso particular das secções de execução, posto que instaladas em 

municípios limítrofes, a substituição dos juízes das duas secções, em caso de 

impedimento ou falta de todos os juízes de uma secção, será feita por um juiz 

da outra secção. 

 A substituição dos juízes das secções de competência genérica de Lagos e 

Silves (em caso de falta ou impedimento de todos os juízes de cada uma das 

secções) será feita entre eles. Trata-se de um desvio à regra da contiguidade dos 

municípios mas que, no caso, se impõe. Com efeito, o município contíguo ao de 

Lagos, com secções instaladas, é Portimão. Ora, os juízes de Portimão 
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substituem-se entre si, em caso de falta ou impedimento total 1; indicá-los para 

procederem à substituição dos juízes de Lagos seria desproporcionado, até 

tendo em vista que, no caso, se não justificaria a reciprocidade, porquanto a 

substituição dos juízes do núcleo de Portimão se faz dentro do município. De 

outro lado, dado que a secção de competência genérica de Lagos se não mostra 

desdobrada, aconselha o bom senso que a sua substituição se faça por juízes de 

secção com idêntica competência, habituados – por isso – a trabalhar nas 

diversas jurisdições. E o raciocínio feito relativamente a Lagos é replicável no 

caso de Silves, porquanto os três municípios limítrofes, com secções instaladas, 

foram objecto de desdobramento em secções cíveis e criminais. 

 A substituição dos juízes das secções de família e menores por juízes das 

secções de trabalho (na falta ou impedimento total dos juízes de cada uma 

dessas secções) obedece às regras da universalidade e da equiparação do 

serviço dos diversos juízes. 

 

 4. Concretizando, estabelecem-se as seguintes regras de substituição de 

juízes na comarca de Faro: 

 

 A). Nas instâncias centrais: 

  a) Os juízes de cada uma das secções com um quadro igual ou 

superior a 2 juízes (neles se incluindo titulares e auxiliares) substituem-se, nas 

suas faltas e impedimentos, entre si, por ordem de numeração (o juiz 1 é 

substituído pelo juiz 2, o juiz 2 pelo juiz 3 e assim sucessivamente; o juiz com 

número mais elevado é substituído pelo juiz 1); no caso particular da 1ª secção 

                                                 

1 Os juízes da secção local cível substituem os da secção central cível e vice-versa; os juízes da 
secção local criminal substituem os da secção central criminal e vice-versa; os primeiros 
substituem, ainda, o da 2ª secção de instrução criminal; os juízes da secção de família e menores 
substituem os da secção do trabalho e vice-versa. 
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central criminal, por vontade expressa dos seus juízes e atendendo ao facto de 

aí se encontrarem constituídos, por natureza, dois colectivos, a regra de 

substituição é a seguinte, por forma a evitar a sobreposição de agendas: o juiz 1 

é substituído pelo juiz 4 e este por aquele; o juiz 2 é substituído pelo juiz 5 e este 

por aquele; o juiz 3 é substituído pelo juiz 6 e este por aquele; 

  b) o juiz da 2ª secção de instrução criminal é substituído, nas suas 

faltas e impedimentos, por um dos juízes da instância local criminal de 

Portimão, rotativamente; se a falta se prolongar por período superior a 3 dias 

úteis, a rotação do substituto ocorrerá necessariamente; 

  c) em caso de falta ou impedimento de todos os juízes de cada 

uma dessas secções de instância central, observar-se-ão as seguintes regras: 

 c.1.) Os juízes das 1ª e 2ª secções centrais cíveis serão substituídos pelos 

juízes das secções locais cíveis de Faro e Portimão, respectivamente, sendo que 

os juízes 1 e 2 das secções centrais são substituídos pelo juiz 1 da secção local 

cível e os juízes 3 e 4 pelo juiz 2 da secção local cível; 

 c.2.) os juízes da 1ª secção central criminal são substituídos pelos juízes 

da secção local criminal de Faro, sendo que os juízes 1 e 2 da instância central 

são substituídos pelo juiz 1 da instância local, os juízes 3 e 4 pelo juiz 2 da 

instância local e os juízes 5 e 6 pelo juiz 3 da instância local; 

 c.3.) os juízes da 2ª secção central criminal são substituídos pelos juízes 

da secção local criminal de Portimão, sendo que o juiz 1 da instância central é 

substituído pelo juiz 1 da instância local, o juiz 2 da instância central é 

substituído pelo juiz 2 da instância local e o juiz 3 da instância central pelo juiz 3 

da instância local; 

 c.4.) os juízes da 1ª secção de execução são substituídos pelos juízes da 2ª 

secção de execução e vice-versa (em regime de rotação entre o juiz titular e o 

juiz auxiliar e começando pelo primeiro); 
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 c.5.) os juízes da secção de comércio serão substituídos pelos juízes da 

secção de competência genérica de Olhão e pelos juízes da 1ª secção central 

cível e secção cível local de Faro, por esta ordem, rotativamente, iniciando-se a 

substituição pelo juiz 1 da secção de competência genérica de Olhão e, naquelas 

secções cíveis, pelos juízes nºs 1;  

 c.6.) os juízes das 1ªs secções de família e menores e do trabalho 

substituem-se entre si, rotativamente e iniciando-se a substituição pelo juiz 1; 

 c.7.) os juízes das 2ªs secções de família e menores e do trabalho 

substituem-se entre si, rotativamente e iniciando-se a substituição pelo juiz 1; 

 c.7.) os juízes da 1ª secção de instrução criminal são substituídos pelos 

juízes da secção local criminal de Faro, rotativamente e iniciando-se a 

substituição pelo juiz 1; 

 c.8.) se a falta se prolongar por período superior a 3 dias úteis, a rotação 

do substituto ocorrerá necessariamente. 

 

 B. Nas instâncias locais: 

  a) Os juízes de cada uma das secções de competência genérica não 

desdobrada (todas com um quadro de 2 juízes, com inclusão de auxiliares) 

substituem-se, nas suas faltas e impedimentos, entre si; 

  Em caso de falta ou impedimento dos dois juízes de cada uma 

dessas secções, observar-se-ão as seguintes regras: 

 a.1.) Os juízes das secções de competência genérica de Lagos e Silves 

substituem-se entre si, rotativamente; 

 a.2.) os juízes das secções de competência genérica de Olhão e Tavira 

substituem-se entre si, rotativamente; 

 a.3.) os juízes das secções de competência genérica de Tavira substituem 

os juízes da secção de competência genérica de VRSA, rotativamente; 
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 a.4.) a substituição inicia-se, sempre, pelo juiz 1; 

 a.5.) se a falta se prolongar por período superior a 3 dias úteis, a rotação 

do substituto ocorrerá necessariamente; 

  b) Os juízes de cada uma das secções cíveis e criminais, objecto de 

desdobramento, substituem-se entre si; no caso particular da secção criminal de 

Albufeira, o juiz 1 é substituído pelo juiz 2, este pelo juiz auxiliar e este pelo juiz 

1; 

  Em caso de falta ou impedimento de todos os juízes de cada uma 

das secções, 

 b.1.) em Albufeira e Loulé, os juízes da secção cível substituem os da 

secção criminal e vice-versa, rotativamente; 

 b.2.) Em Faro, os juízes das secções locais cível e criminal são 

substituídos pelos juízes das 1ªs secções centrais cível e criminal, 

respectivamente, rotativamente e começando pelo juiz 1; 

 b.3.) Em Portimão, os juízes das secções locais cível e criminal são 

substituídos pelos juízes das 2ªs secções centrais cível e criminal, 

respectivamente, rotativamente e começando pelo juiz 1; 

 b.4.) se a falta se prolongar por período superior a 3 dias úteis, a rotação 

do substituto ocorrerá necessariamente. 

 

 


