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Reunião alargada do Conselho de gestão em Santa Cruz das 

Flores (27set2016) 

 

Intervenientes: 

Juiz Presidente: Dr. José Francisco Moreira das Neves 

Magistrado do M.º P.º coordenador: Dr. João Paulo Ferraz Carreira 

Administrador Judiciário: Dr. Jorge Augusto Ferreira da Silva 

Juiz Inst. Local Sta Cruz das Flores: Dr. José Emanuel Guimarães Freitas 

Substituto do procurador junto Inst. Local Sta Cruz das Flores: Dr. 

Jorge Cristiano Correia Monteiro 

Representante Governo Regional: Dr. Guilherme Júlio Tavares da Silva 

Marinho 

Presidente Câmara Municipal Sta Cruz das Flores: José Carlos Pimentel 

Mendes 

Presidente Câmara Municipal Lajes das Flores: Dr. Luís Carlos Martins 

Maciel 

Representante Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução: Dr. 

José Fernando Godinho 

Presidente Conselho Executivo Escola Básica e Secundária das Flores: 

Dr.ª Iolanda de Serpa Peixoto 

Oficial de justiça do núcleo da secretaria da Inst. Local das Flores: António 

José Correia Lopes 

CONCLUSÕES 

- Desde há mais de uma dezena de anos que não há advogado sediado na 

ilha das Flores ou que aqui se desloque com regularidade de molde a 

assegurar à comunidade os serviços próprios da profissão. 

- As condições objetivas (de mercado) não têm permitido a fixação de um 

advogado ou a sua deslocação regular à ilha das Flores. 

- A percentagem de intervenções de advogados oficiosos nas diligências do 

tribunal e do Ministério Público na Instância Local de Santa Cruz das Flores 

aproxima-se dos 100%. 
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- Sem prejuízo do patrocínio e consulta jurídica realizada pelo Ministério 

Público no âmbito da sua competência funcional, é no âmbito do sistema de 

apoio judiciário, como prevê a Constituição e a lei, e com os advogados, que 

deverá encontrar-se uma solução que garanta o acesso dos cidadãos 

residentes nas ilhas das Flores e do Corvo ao Direito e aos Tribunais. 

- O modo e termos em que atualmente funciona o sistema de apoio judiciário 

não assegura aquele direito fundamental, em razão de uma significativa 

parte dos advogados nomeados como patronos ou defensores recusar a 

deslocação à ilha das Flores e não atender conveniente e consequentemente 

os cidadãos requerentes. 

- Esse facto, comprovado pelas inúmeras situações inventariadas, vem 

comprometendo seriamente o direito fundamental de acesso dos cidadãos 

das ilhas das Flores e do Corvo ao Direito e aos Tribunais. 

- A solução deste problema passará pelo ajustamento das escalas 

dos advogados relativas a requerentes das ilhas das Flores e do Corvo, 

por forma a que delas constem apenas aqueles que efetivamente 

estão disponíveis para se deslocarem a estas ilhas, devendo ser nomeado 

um único advogado por lotes de diligências agendadas. 

- Para rentabilizar o serviço dos advogados a nomear em cada mês com 

custos razoáveis, os serviços do Tribunal e do MP propõem-se realizar as 

suas diligências ordinárias numa única semana de cinco dias úteis em cada 

mês, de modo a rentabilizar a deslocação de advogado à ilha das Flores, 

onde se encontra instalada a Instância Local. 

- O que se propõe à Ordem dos Advogados é a adaptação do SINOA a esta 

realidade: nomeação por sorteio de um único advogado da escala para todas 

as diligências ordinárias agendadas para uma semana inteira de cinco dias 

úteis em cada mês, o qual assegurará a consulta jurídica aos cidadãos 

requerentes. 

- O Tribunal disponibilizará aos advogados que se desloquem em serviço a 

estas ilhas uma sala apetrechada com as condições necessárias na Instância 

Local de Santa Cruz das Flores. 

- Os municípios da ilha das Flores estão disponíveis colaborar adiantando as 

despesas com a deslocação e alojamento dos advogados, tornando-se 

credores do Ministério da Justiça (no âmbito do regime do apoio judiciário) 

pelos valores correspondentes. 

- A atual ausência de juiz residente na ilha das Flores tem 

natureza excecional e transitória, decorrendo de circunstância 
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humanitária conhecida, sendo o serviço totalmente assegurado por dois 

juízes que se deslocam a Santa Cruz das Flores as vezes que forem 

necessárias, pelo menos duas ao mês. 

- A Escola básica e Secundária das Flores, com a qual o Tribunal celebrou 

Protocolo de colaboração, irá encetar as diligências necessárias para 

ministrar um curso profissional de técnico de serviços jurídicos, com isso 

criando condições para que no futuro possam ser recrutados localmente os 

oficiais de justiça para a Instância Local de Santa Cruz das Flores. 

Santa Cruz das Flores, 27 de setembro de 2016 
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