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DIVULGAÇÃO N.º 69/2020 – ADITAMENTO 

 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Conselheiro(a) 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Desembargador(a) 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito 

 

Em aditamento à divulgação nº. 69/2020, de 11/03/2020, dirigida aos Exmos. Senhores 

Magistrados Judiciais dos Tribunais da 1ª. Instância, vimos por este meio esclarecer:    

1. Quanto aos "atos processuais e diligências nos quais estejam em causa direito 

fundamentais", o seguinte:   

 - Todo o serviço urgente referido no artigo 36º nº. 2 da LOSJ;  - Diligências processuais 

relativas a menores em risco ou tutelares educativos de natureza urgente;   

- Diligências/julgamentos de arguidos presos;   

- Todas as demais diligências, de qualquer jurisdição, que os Exmos. Senhores  Magistrados 

Judiciais, no seu prudente arbítrio, entendam dever ser realizadas nas quais possam estar em 

causa direitos fundamentais ou sejam destinadas a evitar dano irreparável, designadamente 

prescrições processuais.    

2. Todas essas diligências deverão ser asseguradas pelos respetivos Senhores Juízes titulares 

ou, em caso de impedimento, de acordo com as regras inerentes às substituições legais em vigor 

em cada comarca.   

3. O plano de turnos referido no plano de contingência apenas será acionado quando não 

seja possível o recurso às regras sobre substituições legais.   

4. Todo o restante serviço a cargo dos Senhores Magistrados Judiciais poderá ser  

assegurado, pelos mesmos remotamente, designadamente através do sistema VPN.     

Finalmente, refere-se que quaisquer outras dúvidas que possam surgir deverão ser 

esclarecidas junto dos Juízes Presidentes de Comarca e do CSM.   
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A Juiz Secretária do Conselho Superior da Magistratura, 

 

 

[Ana Cristina Dias Chambel Matias] 

 

 

Ana Cristina
Dias Chambel
Matias
Juiz Secretária
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