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Exmo. Senhor  

Vice-Presidente do  

Conselho Superior Magistratura  

Rua Duque de Palmela, 23  

Lisboa  

 
Ofício. n.º 78/2022  

Data: 11.10.2022 

Assunto: Alteração à medida de gestão em curso a respeito da divisão de serviço entre a juíza titular do 

Juízo Local Genérico de São Roque do Pico (JLG/SRPico) e a juíza auxiliar daquele Juízo e do Juízo Local 

Genérico de Santa Cruz da Graciosa (JLG/SCGr.). 

 
I 

 

§ 1 Mediante ofício n.º 62/2022, de 11.7.2022, desta presidência foi proposta medida de 

gestão em termos de dividir e organizar o serviço entre a Senhora juíza titular do 

JLG/SRPico, Mma. Sónia Giselda Moreira de Oliveira Cardoso, e a Senhora juíza auxiliar 

do JLG/SRPico e do JLG/SCGr., Mma. Ana Catarina Melo Figueiredo, medida aquela 

que foi estabelecida em termos consensuais, após reunião que fiz com ambas e sobre os 

elementos de facto então conhecidos. Nos termos dessa medida, homologada pelo CSM, 

ficou estabelecido que: 

 

A) O serviço do JLG/SRPico é dividido pela titular, Senhora juíza Sónia Cardoso, e 

pela auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, em termos de à primeira caber a 

tramitação, diligências e decisão nos processos com terminação ímpar e à segunda 

nos processos com terminação par; 

B) O serviço do JLG/SCGr. é dividido pela titular do JLG/SRPico, Senhora juíza 

Sónia Cardoso, e pela auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, em termos de à 

primeira caber a tramitação, diligências e decisão nos processos com terminação 

ímpar e à segunda nos processos com terminação par; 

C) Enquanto vigorar esta medida, a juíza titular e a juíza auxiliar referidas em A) e 

B), a respeito do serviço do JLG/SRPico, substituem-se entre si, só intervindo os 

demais juízes referidos nos arts. 19.º e 26.º do Regulamento de Substituições (= 

RS) na falta ou impedimento de ambas; 

D) Enquanto vigorar esta medida, sempre que o juiz titular do JLG/SRPico seja 

chamado a alguma das substituições no JLG/Horta (arts. 16.º/2 e 26.º RS) ou no 

JLG/Velas (arts. 20.º e 26.º RS), intervém a titular do primeiro, a Senhora juíza 

Sónia Cardoso, ou a auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, conforme se trate de 

mês ímpar ou par; 

E) Enquanto vigorar esta medida, nos julgamentos colectivos que ocorram no 

JLG/SRPico intervêm como segundas adjuntas, nos termos da medida de gestão 

que tomei e foi homologada pela CSM (of. 50/2022, de 15.6.2022), a Senhora 

juíza titular, Sónia Cardoso, ou a Senhora juíza auxiliar, Ana Figueiredo, 

conforme se trate de mês ímpar ou par, independentemente da divisão de 

processos referida em A); 

F) Enquanto vigorar esta medida, nos julgamentos colectivos que ocorram no 

JLG/SCGr., intervêm como segundas adjuntas a Senhora juíza titular do 

JLG/SRPico, Sónia Cardoso, ou a Senhora juíza auxiliar, Ana Figueiredo, 
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conforme se trate de mês ímpar ou par, independentemente da divisão de 

processos referida em B); 

G) Para efeitos do referido em B), a respeito das diligências, as Senhoras juízas Sónia 

Cardoso e Ana Figueiredo deslocar-se-ão ao JLG/SCGr, em princípio, uma vez 

por mês, cada qual, sem prejuízo do que decidirem e do que organizarem em 

termos de agendamento em conformidade com as exigências impostas pelo fluxo 

processual; 

H) No que diz respeito a turnos de Sábado, feriados à Segunda-feira e segundo dia de 

feriado, e sem prejuízo do novo despacho relativo a tais turnos a prolatar no fim 

de Setembro ou início de Outubro de 2022, para valer a partir de Janeiro de 2023, 

a Senhora juíza titular do JLG/SRPico assegurará os turnos desse juízo e a Senhora 

juíza auxiliar assegurará os turnos do JLG/SCGr., como se dele fosse titular, 

ocorrendo as substituições nos termos do que constam do despacho em vigor, de 

28.9.2021, e sem prejuízo do ponto 9.2 desse despacho. 

I) Será assegurada às Senhoras juízas mencionadas em B e G as despesas relativas 

às suas deslocações em serviço da ilha da Graciosa, com alojamento e ajudas de 

custo (art. 9.º do Reg. CSM art. 94.º/4/f/g da LOSJ, de 15.7.2014, com a redacção 

de 24.4.2018). 

J) Esta proposta e a decisão que a homologar deverão ser publicitadas nas páginas 

oficiais do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores e do Conselho Superior da 

Magistratura, nos termos previstos no artigo 10.º acima citado Regulamento CSM 

e artigo 94.º LOSJ.  

 

§ 2 Não obstante o acima referido no § 1, constatou-se que não é possível assegurar 

viagens em entre a ilha do Pico e a ilha Graciosa num mesmo dia, o que à Senhora juíza 

Sónia Cardoso causa relevantes dificuldades uma vez que se encontra na ilha do Pico com 

dois filhos menores e sem rede de apoio familiar. Neste contexto, foi-me proposto pelas 

Senhoras juízas – e em termos que naturalmente acompanho sem reserva – que as 

diligências do JLG/SCGr. a cargo da senhora juíza Sónia Cardoso ficassem inteiramente 

a cargo da Senhora juíza Ana Figueiredo (quer dizer: todas as diligências do JLG/SCGr.), 

em termos de esta concentrar ali em vários dias as diligências que hajam de ser realizadas 

e só ela nestas circunstâncias se deslocar à ilha Graciosa. Em contrapartida, para reposição 

da equidade de serviço, a Senhora juíza Sónia Cardoso asseguraria as diligências que, nos 

termos da repartição de serviço por números no JLG/SRPico, coubessem à Senhora juíza 

Ana Figueiredo nos períodos em que esta se ausente para a ilha Graciosa. Afigura-se-me 

que esta alteração se mostra adequada a fazer face às dificuldades da Senhora juíza Sónia 

Cardoso, sem suplementar oneração da Senhora juíza Ana Figueiredo, que de resto é a 

auxiliar colocada no JLG/SCGr. E, como se sabe, uma boa medida de gestão é a que, não 

perdendo eficácia, vai ao encontro das dificuldades e anseios de quem ela respeita. Em 

coerência, a composição dos colectivos no JLG/SCGr. será assegurada exclusivamente 

pela Senhora juíza Ana Figueiredo. 

 

II 

 

Assim, reformulo a medida de gestão que propus mediante ofício 62/2022, e homologada 

pelo CSM, para valer a partir da data da homologação dela pelo CSM, nos seguintes 

termos: 
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A) O serviço do JLG/SRPico é dividido pela titular, Senhora juíza Sónia Cardoso, e 

pela auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, em termos de à primeira caber a 

tramitação, diligências e decisão nos processos com terminação ímpar e à segunda 

nos processos com terminação par; 

B) O serviço do JLG/SCGr. é dividido pela titular do JLG/SRPico, Senhora juíza 

Sónia Cardoso, e pela auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, em termos de à 

primeira caber a tramitação e decisão nos processos com terminação ímpar que 

não impliquem deslocação à ilha Graciosa e à segunda a tramitação e decisão nos 

processos com terminação par e as diligências em todos os processos do 

JLG/SCGr.; 

C) Sempre que a Senhora juíza Ana Figueiredo se deslocar ao JLG/SCGr. para 

presidir a diligências, aquelas outras que lhe caibam nos termos da al. A) e se 

encontrem designadas para o JLG/SRPico serão asseguradas pela Senhora juíza 

Sónia Cardoso; 

D) Enquanto vigorar esta medida, a juíza titular e a juíza auxiliar referidas em A) e 

B), a respeito do serviço do JLG/SRPico, substituem-se entre si, só intervindo os 

demais juízes referidos nos arts. 19.º e 26.º do Regulamento de Substituições (= 

RS) na falta ou impedimento de ambas; 

E) Enquanto vigorar esta medida, sempre que o juiz titular do JLG/SRPico seja 

chamado a alguma das substituições no JLG/Horta (arts. 16.º/2 e 26.º RS) ou no 

JLG/Velas (arts. 20.º e 26.º RS), intervém a titular do primeiro, a Senhora juíza 

Sónia Cardoso, ou a auxiliar, Senhora juíza Ana Figueiredo, conforme se trate de 

mês ímpar ou par; 

F) Enquanto vigorar esta medida, nos julgamentos colectivos que ocorram no 

JLG/SRPico intervêm como segundas adjuntas, nos termos da medida de gestão 

que tomei e foi homologada pela CSM (of. 50/2022, de 15.6.2022), a Senhora 

juíza titular, Sónia Cardoso, ou a Senhora juíza auxiliar, Ana Figueiredo, 

conforme se trate de mês ímpar ou par, independentemente da divisão de 

processos referida em A); 

G) Enquanto vigorar esta medida, nos julgamentos colectivos que ocorram no 

JLG/SCGr., intervêm como segunda adjunta, nos termos da medida de gestão que 

tomei e foi homologada pela CSM (of. 50/2022, de 15.6.2022), a Senhora juíza 

auxiliar Ana Figueiredo; 

H) Para efeitos do referido em B), a respeito das diligências, a Senhora juíza Ana 

Figueiredo deslocar-se-á ao JLG/SCGr, em princípio, uma vez por mês, sem 

prejuízo do que decidir e do que organizar em termos de agendamento em 

conformidade com as exigências impostas pelo fluxo processual; 

I) No que diz respeito a turnos de Sábado, feriados à Segunda-feira e segundo dia de 

feriado, e sem prejuízo do novo despacho relativo a tais turnos a prolatar no fim 

de Setembro ou início de Outubro de 2022, para valer a partir de Janeiro de 2023, 

a Senhora juíza titular do JLG/SRPico assegurará os turnos desse juízo e a Senhora 

juíza auxiliar assegurará os turnos do JLG/SCGr., como se dele fosse titular, 

ocorrendo as substituições nos termos do que constam do despacho em vigor, de 

28.9.2021, e sem prejuízo do ponto 9.2 desse despacho. 

J) Serão asseguradas à Senhora juíza Ana Figueiredo as despesas relativas às suas 

deslocações em serviço da ilha da Graciosa, com alojamento e ajudas de custo 

(art. 9.º do Reg. CSM art. 94.º/4/f/g da LOSJ, de 15.7.2014, com a redacção de 

24.4.2018). 
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K) Esta proposta e a decisão que a homologar deverão ser publicitadas nas páginas 

oficiais do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores e do Conselho Superior da 

Magistratura, nos termos previstos no artigo 10.º acima citado Regulamento CSM 

e artigo 94.º LOSJ.  

 

O juiz Presidente 

 
Pedro Soares de Albergaria 

mailto:gestao.comarca.acores@tribunais.org.pt


CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2022/DSQMJ/2766 Orig: 2022/ENT/43372 2022/DSP/10489 11-10-2022

Apresente-se ao Exmo. Sr. Vice-presidente do CSM, a proposta de distribuição de serviço 

relativo aos Juízos locais de competência genérica do Pico e Graciosa, formulada pelo Exmo. Sr. 

Juiz Presidente do TJ da Comarca dos Açores,  propondo-se a sua homologação,  porquanto se 

trata de uma alteração da medida de gestão vigente que mereceu o acordo das Exmas. Sras. 

juízas intervenientes, se adequa às especificidades inerentes ao serviço e garante o respeito pela 

vida familiar das Senhoras magistradas. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2022/DSQMJ/2766 Orig: 2022/DSP/10489 2022/DSP/10510 11-10-2022

Homologo.
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