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REGIME DE SUBSTITUIÇÕES DE JUÍZES  

 

No exercício da competência a que alude o art. 94º, n.º 3 al. d) da Lei 

n.º62/2013, de 26 de Agosto, a vigorar desde o dia 01 de Setembro de 2014, cumpre 

proferir despacho genérico de substituição dos juízes de direito nos diversos núcleos da 

comarca. 

 Nos termos do nº. 1 do artº. 86º da 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 Conselho Superior da Magistratura. 

 O nº. 2 do mesmo preceito legal estabelece que nas secções com mais de um juiz 

as substituições ocorrem no seu seio. Idêntica situação ocorre relativamente aos juízes 

que exercem funções nos tribunais de competência territorial alargada, nos termos do 

nº.3 do mesmo dispositivo. 

 Seguindo as orientações genéricas estabelecidas pelo Conselho Superior da 

Magistratura, 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 áreas de especialização com maior afinidade. 

As regras de substituição a estabelecer atenderão também ao princípio da 

equiparação do serviço dos diversos juízes e ao da universalidade da sua aplicação. 

São prementes as necessidades de assegurar a substituição dos juízes de direito, 

incluindo aqueles que se encontram ainda no gozo de férias pessoais ou ausência de 

serviço por outros motivos, pelo que urge fixar os critérios abstractos de substituição 

dos mesmos na Comarca de Viana do Castelo, sem prejuízo da determinação casuística 

dos casos omissos ou dos esclarecimentos e ajustamentos que eventualmente se revelem 

necessários. 

 Assim sendo, ao abrigo das disposições legais citadas, e seguindo as orientações 

genéricas do CSM, determina-se o seguinte: 

 - Nas secções com mais de um juiz as substituições serão feitas da seguinte 

forma: 
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a) Secção da Instância Central Cível 

 Sendo esta secção constituída por duas unidades orgânicas, uma delas integrada 

pelos juízes 1 e 2 e a outra pelos juízes 3 e 4, o juiz ausente ou impedido é substituído 

pelo seu par na mesma unidade orgânica. Ou seja, o juiz 1 substitui o juiz 2, e o juiz 3 

substitui o juiz 4, e vice-versa.  

 Na impossibilidade de funcionamento deste sistema, por impedimento ou 

ausência simultânea de mais do que um dos juízes que integram a secção, a substituição 

entrará em regime de rotatividade, sendo o ausente(s) ou impedido(s) substituído pelo 

juiz com o número subsequente ao seu e o número mais elevado pelo menor em 

funções.  

 No eventual impedimento de todos estes juízes a sua substituição será 

assegurada em primeiro lugar pelos juízes da Secção de Instância Central de Família e 

Menores, alternadamente, e em segundo lugar pelos juízes da Secção de Instância 

Central do Tribunal do Trabalho, também alternadamente. 

 

 b) Secção da Instância Central Criminal 

 Sendo em número de três os juízes que integram esta secção constituída por uma 

única unidade orgânica, o juiz ausente ou impedido é substituído pelo juiz com o 

número subsequente no seio da mesma secção em regime de rotatividade. Ou seja, o 

juiz 1 é substituído pelo juiz 2, o juiz 2 pelo juiz 3 e este por sua vez pelo juiz 1. 

 Nos impedimentos ou ausência dos juízes da Instância Central Criminal a sua 

substituição é assegurada, tendo em consideração critérios de especialização, pelos 

juízes da Secção de Instância Local Criminal e pelo juiz da Secção Central de Instrução 

Criminal, respectivamente, de forma alternada, ou em conjunto quando for o caso. 

 Nos casos de substituição em conjunto a presidência do Tribunal Colectivo será 

assegurada pelo juiz da Secção Central de Instrução Criminal (artº. 10º LORSJ). 

 Nas situações em que se verifique impedimento ou ausência de algum destes 

juízes substitutos, a substituição será assegurada pelos juízes da Instância Central Cível, 

alternadamente e em número crescente. 

  

c) Secção de Instância Central de Instrução Criminal 
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 Nos impedimentos ou ausência do juiz de Instrução Criminal a sua substituição 

será assegurada pelos juízes da Secção de Instância Local Criminal, alternadamente e 

em número crescente.  

  

d) Secção de Família e Menores 

 Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção. 

 Nos impedimentos ou ausência de ambos a sua substituição será assegurada 

pelos juízes da Secção de Instância Central Cível, alternadamente e em número 

crescente. 

 

 e) Secção de Instância Central de Trabalho 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção. 

 Nos impedimentos ou ausência de ambos a sua substituição será assegurada 

pelos juízes da Secção de Instância Central Cível, alternadamente e em número 

crescente. 

 

 f) Secção de Instância Local Cível 

Sendo esta secção constituída por duas unidades orgânicas, uma delas integrada 

pelos juízes 1 e 2 e a outra pelos juízes 3 e 4, o juiz ausente ou impedido é substituído 

pelo que integra a mesma unidade orgânica. Ou seja, o juiz 1 substitui o juiz 2, e o juiz 

3 substitui o juiz 4, e vice-versa.  

Na impossibilidade de funcionamento deste sistema, por impedimento ou 

ausência simultânea de mais do que um dos juízes que integram a secção, a substituição 

entrará em regime de rotatividade, sendo o ausente(s) ou impedido(s) substituído pelo 

juiz com o número subsequente ao seu e o número mais elevado pelo menor em 

funções. 

 No eventual impedimento de todos estes juízes a sua substituição será 

assegurada em primeiro lugar pelos juízes da Secção de Instância Central Cível, 

alternadamente, e em número crescente, e em segundo lugar pelos juízes da Secção de 

Instância Central de Família e Menores, alternadamente. 
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 g) Secção de Instância Local Criminal 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção. 

 Nos impedimentos ou ausência de ambos a sua substituição será assegurada em 

primeiro lugar pelos juízes da Secção de Instância Central Criminal, alternadamente e 

em número crescente, e em segundo lugar pelo juiz da Secção de Instância Central de 

Instrução Criminal. 

 

 h) Secção Local de Competência Genérica de Valença 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção. 

 Nos impedimentos ou ausência de ambos a sua substituição será assegurada pelo 

juiz da Secção Genérica de Vila Nova de Cerveira. 

 

i)Secção Local de Competência Genérica de Ponte de Lima 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção.  

O juiz auxiliar colocado nesta secção integra a ordem de substituição. Enquanto 

aí permanecer funcionará como equivalente a um juiz 3. Pelo que essa ordem, nos 

impedimentos ou ausência de algum desses juízes, será assegurada pelos três juízes de 

forma rotativa. Ou seja, o juiz 1 é substituído pelo juiz 2, o juiz 2 pelo juiz 3 (auxiliar) e 

este por sua vez pelo juiz 1. 

No eventual impedimento ou ausência de todos a sua substituição será 

assegurada pelos juízes da Secção Local Genérica de Arcos de Valdevez/Ponte da 

Barca, alternadamente e incluindo o juiz auxiliar aí colocado.  

 

j) Secção Local de Competência Genérica de Arcos de Valdevez/Ponte da 

Barca 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção.  
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O juiz auxiliar colocado nesta secção integra a ordem de substituição. Enquanto 

aí permanecer funcionará como equivalente a um juiz 3. Pelo que essa ordem, nos 

impedimentos ou ausência de algum desses juízes, será assegurada pelos três juízes de 

forma rotativa. Ou seja, o juiz 1 é substituído pelo juiz 2, o juiz 2 pelo juiz 3 (auxiliar) e 

este por sua vez pelo juiz 1. 

No eventual impedimento ou ausência de todos a sua substituição será 

assegurada pelos juízes da Secção Local Genérica de Ponte de Lima, alternadamente e 

incluindo o juiz auxiliar aí colocado. 

 

k) Secção Local de Competência Genérica de Caminha 

Nos impedimentos ou ausência de algum dos juízes a sua substituição será 

assegurada pelo outro no seio da mesma secção.  

O juiz auxiliar colocado nesta secção integra a ordem de substituição. Enquanto 

aí permanecer funcionará como equivalente a um juiz 2. 

No eventual impedimento ou ausência dos dois juízes a sua substituição será 

assegurada pelo juiz da Secção Local Genérica de Vila Nova de Cerveira. 

 

- Nas Secções Locais de Competência Genérica com um único juiz, a 

substituição do juiz ausente ou impedido será feita do seguinte modo:  

Secção Genérica de Vila Nova de Cerveira - Secção Genérica de Caminha (juiz 

titular e auxiliar alternadamente) 

Secção Genérica de Monção - Secção Genérica de Melgaço 

Secção Genérica de Melgaço - Secção Genérica de Monção. 

     * 

Os juízes auxiliares ou do quadro complementar das bolsas ocupam a posição do 

juiz titular que estejam a substituir. 

Os juízes auxiliares ou do quadro complementar das bolsas afectados a mais de 

uma secção substituem outros juízes e são substituídos, nas respectivas faltas e 

impedimentos, nos termos que vierem a ser concretamente determinados pelo juiz 

presidente. 
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Os juízes afectados em regime de exclusividade a determinado processo não 

entram no regime de substituições ora regulado, salvo decisão do juiz presidente em 

sentido contrário. 

Nos casos omissos ou duvidosos, a substituição será determinada em concreto 

pelo juiz presidente devendo ser-lhe comunicadas com a antecedência possível, todas as 

situações em que se imponha tal determinação. 

 

Neste período inicial de instalação estas regras de substituição assumem carácter 

provisório, aguardando homologação do Conselho Superior da Magistratura, com 

precedência de audição dos juízes abrangidos. 

 

Comunique a todos os senhores juízes, secretários de justiça e escrivães de 

direito da Comarca de Viana do Castelo. 

Os senhores juízes poderão pronunciar-se, querendo, no prazo de 8 dias. Sendo o 

seu silêncio entendido como de aceitação tácita das regras de substituição ora fixadas. 

Comunique também ao senhor procurador coordenador do Ministério Público e 

à senhora administradora judiciária. 

 

Com os mais respeitosos cumprimentos. 

 

Viana do Castelo, 04 de Setembro de 2014 

 

O Juiz Presidente do Tribunal da Comarca de Viana do Castelo 

 

 

José Júlio da Cunha Amorim Pinto 


