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Exmo. Senhor  

Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura 

Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10 

Lisboa 

 

Ofício. n.º 119/2018 

Data: 25 de outubro de 2018 

Assunto: PROPOSTA de Reafetação de Juiz (Juízo Local da HORTA) 

 

A) RAZÃO DA INTERPELAÇÃO 

A situação objetiva do Juízo Local da HORTA, em termos de pendência atual 

(mormente a mais antiga), entradas anuais, competência generalíssima (com os 

efeitos que isso inevitavelmente gera na gestão da agenda) justifica que tenha dois 

juízes. A isso acresce a enorme vantagem que a presença de dois juízes no centro do 

arquipélago constitui quando se torna necessário colmatar uma qualquer outra 

ausência nas ilhas mais próximas (v. g. nas Flores e Pico, pelo menos). Tudo isso 

justifica um quadro de dois juízes, ao invés do juiz único atualmente previsto. O 

Conselho Superior da Magistratura já reconheceu isso mesmo quando deu Parecer 

favorável à proposta feita neste sentido, o mesmo sucedendo com o Ministério da 

Justiça, conforme consta na proposta já conhecida de revisão do «mapa judiciário», 

cuja entrada em vigor se projeta para 2019. 

Este é o contexto no qual o Conselho Superior da Magistratura preconizou 

colocar já este ano dois juízes naquele Juízo Local (cfr. AVISO Mov. Jud. Ord. 2018). 

Tal objetivo malogrou-se por não ter sido possível efetivamente afetar-lhe os dois 

juízes… Mas por fim conseguiu-se colocar ali uma magistrada do quadro 

complementar, a qual iniciou funções no início deste mês de outubro.  

Sucede, como já houvera dito, ter apenas um juiz neste Juízo Local é 

insuficiente para acorrer às necessidades correntes do serviço, sendo nesse caso 

muito difícil recuperar em prazo razoável as pendências antigas (grande parte delas 

vindas ainda da antiga estrutura judiciária). 

Importa ainda relevantemente acrescentar que o quadro de funcionários da 

secretaria do Juízo Local da Horta tem vindo paulatinamente a ser reforçado, 
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contando hoje com 6 funcionários, que são o dobro dos ali existentes no arranque 

da nova estrutura judiciária em setembro de 2014.   

 

B. IMPERATIVOS DE GESTÃO 

O presidente do Tribunal é um órgão de gestão dos meios disponíveis, a quem 

cabe, por competência própria, entre o mais, o dever de antecipar, diagnosticar e 

procurar resolver os problemas, tendo em vista a eficiência dos serviços.   

Na premência de um remédio que logre o objetivo já anteriormente traçado, de 

acelerar a recuperação daquelas pendências antigas (no contexto do Tribunal dos 

Açores o Juízo Local da HORTA é o que continua a registar atrasos mais 

significativos, sobretudo nos processos mais antigos), auxiliando a magistrada do 

quadro complementar ali colocada, o Conselho Superior da Magistratura deferindo 

proposta nesse sentido, autorizando a 9/9/2018 a reafectação temporária de dois 

outros juízes àquele Juízo (um para a jurisdição civil e outro para a jurisdição 

laboral (cfr. Proc: 2018/DSQMJ/3912 Orig: 2018/DSP/07363 2018/DSP/07424, 

despacho de 9/9/2018), ficando a cargo da magistrada do quadro complementar as 

jurisdições penal e de família e menores.  

A reafectação temporária daqueles dois magistrados vem cumprindo os objetivos 

traçados, mas pode melhorar-se o desempenho substituindo um deles (Dra. Susana 

Rolo, titular do Juízo Central de Angra do Heroísmo) por outro (Dr. António Marcos 

Ferreira Calado, titular do Juízo Local de Santa Cruz das Flores), trazendo este a 

vantagem de poder fixar-se na HORTA. Com efeito este magistrado, que pelo 

segundo ano consecutivo se encontra colocado em Santa Cruz das Flores, 

disponibilizou-se para se fixar na cidade da HORTA e deslocar-se à ilha das Flores 

apenas uma vez em cada mês para ali realizar as diligências que o serviço daquele 

Juízo Local de baixa intensidade demande (e sempre que alguma situação emergente 

o imponha). Com isso não se prejudica o serviço do Juízo Local de Santa Cruz das 

Flores, na medida em que o mesmo tem uma pendência oficial de cerca de 150 

processos (ver anexo), agenda com uma dilação de 30 dias, sendo os processos 

judiciais em geral tramitados e julgados em poucos meses, no que resulta ser a 

resposta judicial ali produzida muito satisfatória. Acresce que os três oficiais de 
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justiça dos serviços judiciais ali colocados têm - também eles -, devidamente 

enquadrados, colaborado na recuperação de pendências do Juízo Local da Horta 

(nas ações executivas), com trabalho realizado à distância.  

 

C. CONSENSO e DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO no Juízo Local da HORTA  

Construiu-se um consenso visando uma forma mais consistente de recuperar as 

pendências antigas e melhorar substancialmente o nível de serviço à comunidade, 

libertando outrossim a magistrada do Juízo Central Cível e Criminal de Angra do 

Heroísmo (que vem trabalhando à distância no despacho dos processos da jurisdição 

civil do Juízo Local da Horta), poupando-lhe as deslocações à Horta impostas pelo 

julgamento das causas respetivas. Este novo concerto não prejudicará o serviço 

ordinário dos juízes que se disponibilizaram para participar na preconizada 

recuperação.  

Tal consenso implica uma nova distribuição de serviço, a realizar nos seguintes 

termos: 

1. A jurisdição laboral manter-se-á, pelo menos por ora, a cargo do Senhor Dr. 

Pedro Carrilho de Sousa, Juiz Titular do Juízo de Trabalho de Ponta Delgada, o qual 

proficientemente se vem encarregando do despacho e julgamento dos respetivos 

processos; 

2. A jurisdição cível e de família e menores ficará a cargo da Senhora Dra. 

Helena Maria Orvalho Serrão Nogueira, magistrada do Quadro Complementar de 

Lisboa, que está ao serviço no Juízo Local da Horta desde 1 de outubro de 2018; 

3. As jurisdições penal e de instrução criminal ficarão ao cuidado do Senhor Dr. 

António Marcos Ferreira Calado, juiz titular do Juízo Local de Santa Cruz das 

Flores, o qual se fixará na cidade da HORTA. Concomitantemente este magistrado 

procederá ao despacho ordinário do Juízo Local de Santa Cruz das Flores via 

eletrónica, a partir da Horta, deslocando-se à vila de Santa Cruz uma vez por mês 

para realização das diligências que o serviço exigir; bem assim como sempre que 

uma urgência de serviço o imponha. 

 

D. PROPOSTA DE REAFETAÇÃO 
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Em conclusão do exposto, ponderadas as necessidades do serviço, o volume 

processual existente no Juízo Local de Santa Cruz das Flores, no Juízo Local 

Genérico da HORTA, a logística da operação, o acordo expresso dos juízes envolvidos 

(Dra. Helena Maria Orvalho Serrão Nogueira, Dr. Pedro Miguel Carrilho de Sousa, 

Dr. António Marcos Ferreira Calado e Dra. Susana Paula Araújo Rolo – esta quanto 

à cessação da sua intervenção), ao abrigo do disposto no artigo 94.º, § 4.º, al. g) da 

LOSJ e artigos 4.º, 9.º e 10.º do Regulamento CSM sobre tal dispositivo legal, 

proponho ao Conselho Superior da Magistratura que: 

a) Determine a cessação da reafetação da Senhora Dra. Susana Paula Araújo 

Rolo, titular do 2.º Juízo Central Cível e Criminal de Angra do Heroísmo, ao Juízo 

Local da Horta (iniciada no dia 9 de setembro de 2018); 

b) Reafete o Senhor Dr. António Marcos Ferreira Calado, titular do Juízo Local 

de Santa Cruz das Flores, ao Juízo Local Genérico da HORTA, para fazer face às 

necessidades do serviço impostas pelo volume processual existente, com duração 

previsível a data da produção de efeitos do movimento judicial ordinário de 2019;  

c) Mantenha a reafectação do Senhor Dr. Pedro Miguel Carrilho de Sousa nos 

termos já anteriormente autorizados; 

d) Homologue a seguinte distribuição de serviço no Juízo Local da Horta:  

1. A jurisdição laboral mantém-se a cargo do Dr. Pedro Carrilho de Sousa, Juiz 

Titular do Juízo de Trabalho de Ponta Delgada; 

2. A jurisdição cível e de família e menores fica a cargo da Senhora Dra. Helena 

Maria Orvalho Serrão Nogueira, magistrada do Quadro Complementar de Lisboa; 

3. A jurisdição penal e de instrução criminal fica a cargo do Senhor Dr. António 

Marcos Ferreira Calado, juiz titular do Juízo Local de Santa Cruz das Flores.  

e) Os magistrados Dra. Helena Maria Orvalho Serrão Nogueira e Dr. António 

Marcos Ferreira Calado passam a ser substitutos um do outro relativamente ao 

serviço do Juízo Local da Horta, assegurando ambos a substituição do juiz de São 

Roque do Pico, como previsto no Regulamento de substituições, a primeira nos 

meses pares e o segundo nos meses impares; 

f) Assegure ao Senhor Dr. António Marcos Ferreira Calado as despesas de 

transporte para a sua fixação na HORTA; bem assim como as relativas às 
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deslocações em serviço ao Juízo Local de Santa Cruz das Flores, com alojamento e 

ajudas de custo, nos termos gerais (artigo 9.º do Regulamento CSM ao artigo 94.º da 

LOSJ);   

g) E se inicie a reafectação do Senhor Dr. António Marcos Ferreira Calado, bem 

como a distribuição de serviço referida em d), a 12 de novembro de 2018, data esta 

que será também a da cessação da reafectação da Senhora Dra. Susana Paula 

Araújo Rolo ao Juízo Local da Horta. 

* 

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 do Regulamento CSM ao artigo 

94.º da LOSJ. 

Juntam-se 3 documentos estatísticos em anexo. 

* 

Ponta Delgada, 25 de outubro de 2018  

 

O Presidente do Tribunal 

 

José Francisco Moreira das Neves 

(Juiz Desembargador) 


