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Exmo. Senhor 

Vice-Presidente do 

Conselho Superior Magistratura 

Rua Duque de Palmela, 23 

Lisboa 

 

 
Ofício. n.º 50/2022 

Data: 15.6.2022 

Assunto: Proposta de medida de gestão – Composição de tribunais colectivos fora da ilha Terceira 

Habilitação normativa: art. 133.º LOSJ 

 

I 

 

§ 1 Como é sabido, o Juízo Central Cível e Criminal de Angra do Heroísmo (JCCC/AH), 

provido de três magistrados judiciais, tem uma ampla competência territorial, com a 

particularidade de se exercer sobre a área de municípios (Angra do Heroísmo, Calheta, 

Corvo, Horta, Lages das Flores, Lages do Pico, Madalena, Praia da Vitória, Santa Cruz 

da Graciosa, Santa Cruz das Flores, São Roque do Pico e Velas) distribuídos por sete 

ilhas dos Açores (Terceira, Faial, São Jorge, Pico, Graciosa, Flores e Corvo), garantindo 

julgamentos em seis delas (em todas, excepto no Corvo) – art. 66.º RLOSJ Mapa III anexo 

àquele diploma. 

 

§ 2 De acordo com o disposto no art. 133.º/1 LOSJ “[o] tribunal colectivo é composto, 

em regra, por três juízes privativos” (itálico meu), sendo certo que esses três juízes 

“privativos” são, precisamente, aqueles três que integram o JCCC/AH e que têm 

competência para julgar os crimes que cabem ao tribunal colectivo ou de júri (art. 118.º 

LOSJ). São, pois, evidentemente, aqueles três juízes do JCCC/AH que, “por regra”, 

compõem o tribunal colectivo que se reúne para julgamento, com essa estrutura, nas ilhas 

do Faial, São Jorge, Pico, Graciosa, Flores (além da Terceira, claro). 

 

§ 3 Aquela condição marcadamente arquipelágica do território sobre o qual aquele 

JCCC/AH exerce as suas atribuições implica um sensível esforço dos magistrados que o 

compõem em termos tais que as deslocações que fazem para efectuar um julgamento que 

em condições de continuidade territorial lhes subtrairia um dia de trabalho, de ordinário 

lhes subtrai dois ou até três dias. Tudo fica contingente dos horários de voos ou dos 

barcos, dos atrasos (comuns) a respeito desses meios de transporte, das circunstâncias 

climatéricas, da hora de termo das diligências – de entre uma miríade de outras 

condicionantes. 

 

§ 4 Sendo evidente que a opção-regra do legislador foi fazer intervir nos julgamentos 

colectivos os juízes “privativos” de determinado juízo central (art. 133.º/1 LOSJ), o 

mesmo legislador, avisado, logo dispôs que, “quando se justifique” podem ser outros os 

juízes a integrarem o órgão, desde que pertinentes à “mesma comarca” (art. 133.º/2 

LOSJ). A especial configuração da Comarca Açores, circunscrição territorial de feição 

arquipelágica, justifica, assim o creio, que se atenda mais à excepção (art. 133.º/2 LOSJ) 

do que à regra (art. 133.º/1 LOSJ). Creio mesmo que se há circunscrição do país em que 

aquela excepção ganha pleno sentido é precisamente nos Açores. 
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§ 5 Uma medida de gestão que dispusesse que por regra os tribunais colectivos pertinentes 

ao JCCC/AH que efectuasse julgamentos fora da ilha Terceira fosse composto por apenas 

dois juízes daquele juízo (naturalmente um deles sempre a presidir) e pelo juiz do Juízo 

Local Genérico (JLG) instalado nas ilhas do Faial, São Jorge, Pico, Graciosa, Flores, a 

mais de (1) racionalizar relevantes recursos humanos (o juiz do JCCC/AH em cada caso 

dispensado de viajar poderia dedicar-se, em Angra do Heroísmo ou mesmo outras ilhas 

que não a ilha Terceira, a julgamentos nos processos cíveis), (2) pouparia ao Estado 

significativas despesas em viagens e acomodações (em 2021, ano em que os juízes do 

JCCC/AH terão viajado menos, por razões pandémicas, o gasto montou a mais de 9000€) 

e, por fim (3), seria um bom recurso “formativo” para os juízes radicados em juízos de 

tirocínio (com excepção da Horta, apenas um nas indicadas ilhas), pela oportunidade de 

intervirem em tribunais colectivos com colegas mais experientes. 

 

II 

 

É assim, tendo em conta as especificidades geográficas da comarca Açores, as vantagens 

acima elencadas (I-§ 5) e o consenso dos três juízes titulares do JCCC/AH, que nos termos 

do art. 133.º/1/2 LOSJ, proponho a V. Exa., para vigorar a partir do dia 1.9.2022, medida 

nos termos da qual: 

 

A) Nos julgamentos por tribunal colectivo da competência do JCCC/AH a 

realizar fora da ilha Terceira, em algum dos JLGs sediado nas ilhas do Faial, 

São Jorge, Pico, Graciosa e Flores, intervirão dois juízes daquele JCCC/AH e, 

como segundo adjunto, o juiz titular do JLG respectivo; 

 

B) Os juízes do JCCC/AH referidos na alínea antecedente serão os seguintes: 

quando presidir o J 1, intervirá como primeiro adjunto o juiz 2; quando presidir 

o juiz 2, intervirá como primeiro adjunto o J 3; quando presidir o J 3, intervirá 

como primeiro adjunto o juiz 1; 

 

C) No caso da Horta intervirá como segundo adjunto o juiz 1 ou o juiz 2, 

conforme se trate de mês ímpar ou par, o mesmo sucedendo sempre que esteja 

sediado no JLG mais do que um juiz, mormente como auxiliar; 

 

D) No caso de ausência ou impedimento do juiz (ou ambos os juízes, nos casos 

previstos em C) do JLG, o colectivo será composto pelos três juízes do 

JCCC/AH e, só no caso de falta ou impedimento de um destes, será integrado 

pelo juiz que, nos termos do Regulamento de Substituições, substitui o juiz do 

JLG em falta; 

 

E) Logo que homologada pelo CSM, a presente medida será publicitada no lugar 

próprio na página do TJC/Açores. 

 

O juiz presidente, 

 
Pedro Soares de Albergaria 



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2021/DSQMJ/3233 Orig: 2022/ENT/26574 2022/DSP/06671 16-06-2022

Concordo integralmente com a medida proposta pelo Exmo. Sr. JP do TJCA (composição do 

Tribunal coletivo crime de Angra do Heroísmo que tem competência em sete ilhas do 

arquipélago dos Açores), por se mostrar adequada a uma maior eficiência do Tribunal e não ter 

tido oposição dos Senhores Juízes, pelo que e ao abrigo do disposto no art. 133.º da LOSJ, 

proponho a sua homologação. 

À apreciação do Exmo. Sr. Vice-Presidente do CSM. 
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Homologo.
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