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Exmo. Senhor  

Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura 

Rua Duque de Palmela, n.º 23 

Lisboa 

 

Ofício. n.º 108/2019 

Data: 17 de outubro de 2019 

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 e 

entradas anuais – tendo em devida conta a sua competência generalíssima (cível, 

penal, instrução criminal, família, menores e trabalho) - justifica um quadro de dois 

juízes, como a lei recentemente reconheceu (Decreto-Lei n.º 38/2019, de 18 de 

março), mas no início de carreira (conforme decorre da classificação atribuída a este 

Juízo como «primeiro acesso» pelo Conselho Superior da Magistratura).  

Tal como já sucedeu em 2018 também no movimento ordinário de juízes de 

2019 a Senhora juíza titular do lugar de Juiz 1 (adiante sempre referido como «1,º 

Juízo») nunca tomou posse (ou sequer alguma vez esteve) na Horta. Por tal razão foi 

necessário providenciar pelo preenchimento desse lugar, o que veio a ocorrer dentro 

do quadro do Tribunal dos Açores, através da reafetação em setembro de 2019 da 

Senhora juíza de direito que no movimento ordinário de 2019 foi colocada no Juízo 

Local Cível de Ribeira Grande. Sucede que esta magistrada, com vasta experiência 

profissional, fez praticamente toda a sua carreira na área jurisdicional penal, tendo 

por isso algumas dificuldades em dar conta do volume processual cível pendente na 

Horta (o que igualmente sempre sucederia no lugar de que é titular na Ribeira 

Grande). Tal tem vindo a determinar sucessivos atrasos na tramitação ordinária na 

área jurisdicional cível e uma acumulação de pendências a que importa acudir (tal 

como sucedeu no ano passado e que se manteve até abril deste ano1). 

                                       

 
1 A Senhora Dra. Susana Rolo, então titular do Juízo Central Cível e Criminal de Angra do 

Heroísmo, esteve reafetada ao Juízo Local da Horta, justamente na área cível, onde se manteve até 23 

de abril de 2019, data em que passou a acumular funções no novo Juízo Misto de Família, Menores e 

Trabalho de Praia da Vitória. 
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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 problemas, tendo em vista a eficiência dos serviços.   

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

recuperação efetiva deste Juízo Local (que no contexto do Tribunal dos Açores é o 

único que continua a registar atrasos significativos, sobretudo de processos mais 

antigos na área cível) – importa auxiliar a magistrada ali colocada no 1.º Juízo. Para 

isso foram contactados os juízes que podiam fazer parte da solução (juiz do 1.º Juízo 

Local da Horta; juiz do 2.º Juízo Local da Horta; juiz do 3.º Juízo Central Cível e 

Criminal de Ponta Delgada) e com eles se concertou a proposta que adiante se 

formulará. 

 

C. CIRCUNSTÂNCIAS ATUAIS 

No dia 1 de outubro estavam conclusos para despacho no 1.º Juízo Local da 

Horta, na área jurisdicional cível, há mais de 30 dias cerca de 80 processos. E hoje, 

nas mesmas circunstâncias estão 48, aos quais acrescem 17 para sentença, 

sequentes a audiências de julgamento a que a Senhora juíza presidiu (sendo 9 do 1.º 

Juízo e 8 do 2.º Juízo – estes relativos a julgamentos realizados antes da criação 

deste 2.º Juízo). É na jurisdição cível que o Juízo Local da Horta tem pendentes 

maior número de processos de longa duração (pendentes há mais de 3 anos): 175 

processos (73 do 1.º Juízo e 102 do 2.º Juízo). Sendo também nesta jurisdição que 

cronicamente se registam maiores atrasos. 

O auxílio que se afigura necessário, quer para recuperar os atrasos, quer para 

impedir que eles se repitam não pode lograr-se no próprio Juízo Local da Horta, 

porquanto a Senhora magistrada judicial colocada no 2.º Juízo encontra-se na sua 

primeira colocação, ocupando-se completamente com o serviço que lhe está adstrito 

(nas diversas jurisdições da competência do Juízo Local).  

O Senhor Dr. Francisco Nuno da Costa Cabral de Siqueira, Juiz 3 do Juízo 

Central Cível e Criminal de Ponta Delgada mostrou disponibilidade para assumir a 

tramitação à distância dos processos cíveis do Juiz 1 da Horta e se deslocar a esta 
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cidade, em regra uma vez por mês, para realizar as audiências que o serviço 

justificar.  

 

D. SOLUÇÃO CONSENSUAL 

Com conhecimento e concordância da Senhora Juíza que desempenha funções 

no lugar de Juiz 1 do Juízo Local (genérico) da Horta; da Senhora Juíza titular do 2.º 

Juízo Local (genérico) da Horta; e do Senhor Juiz titular do Juízo Central Cível e 

Criminal de Ponta Delgada (juiz 3), entende-se que:  

1. A jurisdição cível do 1.º Juízo (ou lugar de Juiz 1) Local da Horta deverá 

deferir-se ao Senhor Dr. Francisco de Siqueira, o qual proferirá despacho nos 

respetivos processos à distância a partir da sede do Juízo onde serve, deslocando-se 

à Horta para julgamentos ou diligências que impreterivelmente exijam a sua 

presença, em regra uma vez por mês.   

2. A Senhora Dra. Helena Nogueira, afeta ao 1.º Juízo Local Genérico da Horta 

assegurará todo o demais serviço deste Juízo (nas áreas laboral, penal e de família e 

menores).   

3. A Senhora Juíza titular 2.º Juízo Local (genérico) da Horta assegurará todo o 

serviço do respetivo Juízo.   

 

E. PROPOSTA DE REAFETAÇÃO 

Em conclusão do exposto, ponderadas as necessidades do serviço, o volume 

processual existente no Juízo Local de Horta, a logística da operação, o acordo 

expresso dos juízes envolvidos, 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) Reafete o Senhor Dr. Francisco Nuno da Costa Cabral de Siqueira, titular do 

Juízo Central Cível e Criminal de Ponta Delgada (Juiz 3), ao Juízo Local da Horta 

(Juiz 1), para assegurar todo o serviço da jurisdição cível, tendo em conta o volume 

processual existente e as demais circunstâncias supra referidas, desse modo 

garantindo a eficiência dos serviços (artigo 94.º, § 4.º, al. g) LOSJ);  

c) Tal reafetação deverá manter-se até à produção de efeitos do movimento 

judicial ordinário de 2020 (esperando-se que nele se logre o efetivo preenchimento 
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do quadro com dois juízes titulares), sem prejuízo dos ajustamentos necessários que 

entretanto se venham a justificar (nomeadamente através da distribuição de serviço 

entre os Juízes da Horta);    

d) Para todos os efeitos, nomeadamente para turnos e substituições, se 

considere que o Senhor Dr. Francisco de Siqueira é apenas juiz do Juízo Central 

Cível e Criminal de Ponta Delgada;   

e) Seja assegurado ao aludido magistrado as despesas de deslocação em serviço 

ao Juízo Local da Horta, com alojamento e ajudas de custo quando das deslocações 

necessárias àquele Juízo Local, nos termos gerais (artigo 9.º do Regulamento CSM 

ao artigo 94.º da LOSJ);   

f) Se inicie esta reafetação imediatamente; 

g) Esta proposta e a decisão que a homologar será publicitada na páginas do 

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

Magistratura, nos termos previstos no artigo 10.º do Regulamento CSM ao artigo 

94.º da LOSJ. 

Ponta Delgada, 17 de outubro de 2019  

 

O Presidente do Tribunal 

 

José Francisco Moreira das Neves 

Juiz Desembargador 



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2019/DSQMJ/3054 Orig: 2019/ENT/23931 2019/DSP/08698 21-10-2019

Considerando os motivos invocados, o disposto nos artigos 94.º, n.º 4 alínea g) da Lei 

62/2013, de 26 de agosto e artigos 2.º e 5.º  da Deliberação (extrato) n.º 756/2018, de 6 de julho 

(publicada no DR 2.ª série n.º 129) e por ter o consentimento dos Exmos. Senhores Juízes 

envolvidos,  proponho a homologação da distribuição de serviço apresentada pelo Exmo. Senhor 

Juiz Presidente da Comarca dos Açores, nos seus exactos termos. 

Ao Exmo. Senhor Vice - Presidente do CSM. 
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2019/DSQMJ/3054 Orig: 2019/DSP/08698 2019/DSP/08718 21-10-2019

Homologo.
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