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Exmo. Senhor  

Vice-Presidente do  

Conselho Superior Magistratura  

Rua Duque de Palmela, 23  

Lisboa  

 

 
Ofício. n.º 44/2022 

Data: 26.5.2022 

Assunto: Proposta afectação parcial de juiz auxiliar ao Juízo Local Genérico de São Roque do Pico. 

 

I 

 

§ 1 Por mor Movimento Judicial Ordinário de 2021 (MJO/2021), aprovado pelo plenário 

do CSM a 6.7.2021, foi colocado como auxiliar afecto ao Tribunal de Execução de Penas 

dos Açores (TEP/açores) e ao Juízo Local Criminal de Ponta Delgada (JLCrim./PDL) o 

Mmo. Juiz ARMANDO FIGUEIREDO BRITES, magistrado cuja vinda visava assegurar as 

então previsíveis (e consumadas) ausências das Senhoras juízas titulares do TEP/Açores 

e do JLCrim./PDL (J 1). Na prática, e mediante proposta minha, homologada pelo CSM, 

o mencionado magistrado foi afectado ao lugar de J 1 do JLCrim./PDL até regresso da 

titular (of. 60/2021, de 7.7.2021), o que sucederá a 13.6.2022. 

 

§ 2 Entretanto, em razão da ausência da Mma. juíza titular do Juízo Local Genérico de 

São Roque do Pico propus (of. 8/2022, de 26.1.2022), e o CSM homologou, medida de 

gestão com o seguinte teor: 
“A. Determine que o Mmo. juiz RENATO FILIPE MARTINO GRAZINA, titular do lugar de juiz 3 do 

Juízo Central Cível e Criminal de Ponta Delgada, acumule o exercício de funções deste lugar com 

o do lugar de juiz do JLG/SRPico, neste assegurando: 

a. O despacho das jurisdições cível, laboral, família e menores relativo aos processos 

com terminação 1 a 4; 

b. As diligências em matéria cível, laboral, de família e menores já agendadas, a 

reagendar ou a agendar relativas a todos os processos dessas jurisdições; 

B. Determine que o Mmo. juiz JOÃO FILIPE FERREIRA RIBEIRO MONTEIRO, titular do JLG/Horta 

(J 1), acumule o exercício de funções deste lugar com o do lugar de juiz do JLG/SRPico, neste 

assegurando: 

a.  O despacho de natureza criminal relativo aos processos com terminação 1 e 2; 

b. As diligências de natureza criminal relativas aos processos com terminação 1 a 5; 

c. As diligências urgentes das jurisdições cível, laboral, de família e menores relativas 

aos processos com terminação 1 a 5, na medida em que sejam incompatíveis com a 

cadência de deslocação do Mm.º juiz Renato Grazina (infra, D); 

C. Determine que a Mma. juiz FILIPA MARTINS GRAVELHO, titular do JLG/Horta (J 2), acumule 

o exercício de funções deste lugar com o do lugar de juiz do JLG/SRPico, neste assegurando: 

a. O despacho de natureza criminal relativo aos processos com terminação 3 e 4; 

b. As diligências de natureza criminal relativas aos processos com terminação 6 a 0; 

c. As diligências urgentes das jurisdições cível, laboral, de família e menores relativas 

aos processos com terminação 6 a 0, na medida em que sejam incompatíveis com a 

cadência de deslocação do Mm.º juiz Renato Grazina (infra, D); 

D. Determine que sejam asseguradas aos Senhores juízes mencionados em A a C as despesas 

relativas às suas deslocações em serviço da ilha do Faial ou da ilha de São Miguel à ilha do 

Pico, com alojamento e ajudas de custo, na medida do necessário, sendo certo que as 

deslocações do Senhor juiz Renato Grazina ocorrerão por regra uma vez por mês (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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E. Os Senhores juízes implicados nesta medida de gestão organizarão o serviço entre si, 

nomeadamente o agendamento e partilha da sala de audiência do JLG/SRPico. 

F. Determine que aos Senhores Juízes referidos de A a C seja assegurada remuneração condigna, 

a que se refere o art. 29.º do EMJ. 

G. O serviço de turno de Sábado, feriados que recaiam em Segunda-feira e segundo dia feriado 

e que, de acordo com o mapa respectivo, caberiam à Senhora juiz ausente, titular do 

JLG/SRPico, será assegurado pelo magistrado titular do JLG/Horta que não esteja de serviço 

de turno a esse último juízo, sem prejuízo da permuta de turno tida por conveniente 

comunicada à presidência do TJC/Açores nos termos do despacho que regula a matéria. 

H. Mantém-se a medida de gestão, assumida a título gracioso pelos juízes nela implicados, a que 

se refere o meu ofício n.º 75/2021, de 6.10.2021 e mediante a qual o despacho dos processos 

com terminação 5 a 0 é assegurado pelos Senhores juízes titulares do JLG/SCFlo., JLG/SCGr. 

e JLG/VP.” 

 

§ 3 Sucede que a medida antes descrita, cumprida com escrúpulo pelos Senhores juízes 

titulares do JLG/Horta, que não se esqueça são juízes em primeira colocação e 

praticamente asseguram o dobro do serviço correspondente ao lugar para onde 

concorreram, é-lhes deveras penosa – e com a desoneração do Senhor juiz Armando 

Brites das funções que vinha exercendo pode bem ser amenizada. Nisto, colhi o consenso 

de todos os Senhores juízes implicados (Armando Brites, João Monteiro e Filipa 

Gravelho), só não podendo desonerar os dois últimos de tudo o que lhes calhou uma vez 

que seria excessivo que o primeiro se visse na contingência de a sensivelmente mês e 

meio antes das férias judiciais mudar-se para outra ilha; ou, noutra pespectiva, necessário 

é balancear o benefício para o serviço com o custo de um grande número de viagens entre 

a ilha de São Miguel e a ilha do Pico. 

 

§ 4 Assim sendo, tendo eu indagado sobre os dias em que se concentram mais diligências, 

que por decorrência são aqueles é a que a deslocação do Senhor juiz Armando Brites é 

funcionalmente mais adequada, adiante proporei que o último fique encarregue de 

despachar os processos que, pela medida de gestão acima descrita (§ 2), cabiam aos 

Senhores juízes João Monteiro e Filipa Gravelho e bem assim de presidir às diligências 

constantes da tabela que consta abaixo (as demais, designadas, continuam a caber aos 

Senhores juízes João Monteiro e Filipa Gravelho). E em tudo o resto continua a valer, nos 

seus exactos termos a medida de gestão constante do § 2. 

 

II 

 

Visto o que antecede, sou de propor ao Conselho Superior da Magistratura, com efeitos a 

partir do dia 13 de Junho de 2022, até às férias judiciais de Verão, que: 

 

A. O Senhor juiz Armando Figueiredo Brites, colocado como auxiliar no 

TEP/Açores e no JLCrim./PDL fique encarregue: 

a. Do despacho com natureza criminal nos processos do JLG/São Roque 

do Pico com terminação 1 a 4, que será garantido por via remota; 

b. De presidir às audiências marcadas a amarelo na tabela anexa e que 

cabiam aos Senhores juízes João Monteiro e Filipa Gravelho; 
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B. Determine que, para o efeito do referido em A-b seja assegurada ao Senhor 

juiz Armando Figueiredo Brites as despesas relativas às suas deslocações em 

serviço da ilha do Pico, com alojamento e ajudas de custo; 

C. Em tudo o mais, a medida de gestão acima referida em I-§ 2 manter-se-á nos 

seus precisos termos; 

D. Atenta a proximidade, medida referida em A vigorará logo a partir de 

13.6.2022 sem prejuízo da homologação dela por S. Exa. o Senhor Vice-

Presidente do CSM; 

E. Sem prejuízo da decisão do CSM, e atento o disposto em D 4, dar-se-á conta 

desta proposta aos Senhores juízes implicados (Senhores juízes João 

Monteiro, Filipa Gravelho e Armando Brites) e respectivos escrivães, 

providenciando-se pelos acessos que forem necessários; 

F. Esta proposta e a decisão que a homologar deverão ser publicitadas nas 

páginas oficiais do Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (pelo GAMJ) e 

do Conselho Superior da Magistratura. 

 

O juiz Presidente, 

 
Pedro Soares de Albergaria 
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ANEXO 

 
Data Hora Proc. Espécie Descritivo 

14-06-2022 09:15 143/20.4T9SRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

14-06-2022 13:30 102/13.3TBSRQ-H Processo de Promoção e Protecção Inquirição ou Declarações 

15-06-2022 10:15 149/20.3PBSRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

15-06-2022 10:15 20/21.1PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

15-06-2022 10:15 110/20.8PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

15-06-2022 13:45 489/18.1JAPDL Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 
17-06-2022 09:15 362/18.3T8SRQ-B Alteração da Regulação das Responsabilidades Parentais Julgamento ou Audiência final 

20-06-2022 09:15 102/21.0T8SRQ Inventário (Competência Facultativa) Conferência de interessados 

20-06-2022 10:00 257/18.0T8SRQ-A Processo Tutelar Comum Conferência de interessados 

20-06-2022 10:30 309/21.0T8SRQ Acompanhamento de Maior  

20-06-2022 11:00 2816/19.5T8PDL-A Fixação da Incapacidade para o Trabalho Exame Médico 

20-06-2022 13:45 158/13.9TBSRQ-A Instituição de Tutela Conferência de interessados 

20-06-2022 14:45 99/22.9T8SRQ Regulação das Responsabilidades Parentais Conferência de interessados 

20-06-2022 15:15 35/22.2T8SRQ Regulação das Responsabilidades Parentais Conferência de interessados 

20-06-2022 15:45 128/22.6T8SRQ Divórcio Sem Consentimento do Outro Cônjuge Tentativa de conciliação 

21-06-2022 10:15 20/21.1PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

21-06-2022 10:15 146/20.9PBSRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

21-06-2022 10:15 489/18.1JAPDL Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

21-06-2022 13:45 97/20.7PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 
22-06-2022 14:15 95/22.6T8SRQ Divórcio Sem Consentimento do Outro Cônjuge Tentativa de conciliação 

23-06-2022 09:15 2/22.6T9SRQ Recurso (Contraordenação) Julgamento ou Audiência final 

23-06-2022 13:30 211/21.5T9SRQ Recurso (Contraordenação) Julgamento ou Audiência final 

27-06-2022 09:30 97/20.7PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

30-06-2022 09:30 6/21.6T8SRQ Ação de Processo Comum Audiência preliminar 

30-06-2022 10:15 97/20.7PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

30-06-2022 10:15 146/20.9PBSRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 
01-07-2022 14:00 29/20.2PBSRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

08-07-2022 14:00 97/20.7PASRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 

14-07-2022 15:30 101/20.9T9SRQ Processo Comum (Tribunal Singular) Julgamento ou Audiência final 
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