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Exmo. Senhor  

Vice-Presidente do 

Conselho Superior da Magistratura 

Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10 

Lisboa 

 

Ofício. n.º 159/2018 

Data: 21 de dezembro de 2018 

Assunto: PROPOSTA de Reafetação de Juízes (Juízo Local da Horta) 

 

A) RAZÃO DA INTERPELAÇÃO 

No aviso para o movimento ordinário de juízes de 2018 o Conselho Superior da 

Magistratura preconizou colocar dois juízes no Juízo Local da Horta, malogrando-se 

esse objetivo por não ter sido possível afetar-lhe efetivamente dois magistrados, 

vindo a ser colocada apenas uma juíza do quadro complementar, cuja assunção de 

funções veio a ocorrer em outubro, logo se constatando ser insuficiente para acorrer 

às necessidades de serviço. 

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

entradas anuais – tendo em conta a sua competência generalíssima - há muito 

justifica um quadro de dois juízes (ao invés do juiz único atual), conforme de resto já 

se reconheceu na proposta de revisão do «mapa judiciário» cuja entrada em vigor se 

projeta para 2019. A acrescer às pendência e entradas anuais (ver anexo) a 

vantagem relativa adveniente de ter dois juízes no centro do arquipélago permitirá 

que nas situações de ausência ou impedimento do titular de um dos Juízos Locais 

das ilhas mais próximas um daquelas possa acorrer às necessidades de serviço que 

ali se façam sentir. 

 

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 

alavancar a recuperação daquele Juízo Local (que no contexto do Tribunal dos 

Açores é o único que continua a registar atrasos significativos, sobretudo de 



 
TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DOS AÇORES 

PRESIDÊNCIA 

 

2 
 

 

processos mais antigos), importa auxiliar a magistrada do quadro complementar 

colocada no Juízo Local da Horta (que na divisão atual do serviço lhe cabe a 

tramitação e julgamento dos processos das jurisdições cível e de família e menores). 

Para isso foram contactados os juízes que podiam fazer parte da solução e com um 

deles foi concertada a proposta que adiante se formulará.  

Desde setembro de 2018 que a jurisdição de trabalho está a cargo do juiz do 

Juízo de Trabalho de Ponta Delgada; e desde novembro que a jurisdição criminal e 

de instrução criminal se encontra afeta ao juiz de Santa Cruz das Flores. 

Certo é que as áreas jurisdicionais afetas à magistrada do quadro complementar 

(Dr.ª Helena Nogueira) se vêm registando alguns atrasos (ver anexo), 

comprometedores da preconizada recuperação. A mais disso tal magistrada tem a 

seu cargo a produção de acórdão criminal de elevada complexidade, do Juízo Central 

Criminal de Santarém - J4 (Pº1920/14.0TDLSB), onde esteve anteriormente 

colocada, o que terá de realizar até final do próximo mês de fevereiro, situação esta 

que agravará as circunstâncias objetivas em que assentam os atrasos referidos (e 

constantes do anexo). 

 

C. RESOLUÇÃO CONSENSUAL E EFICAZ ATRAVÉS DE MEIOS LOCAIS  

A secretaria do Juízo Local da Horta está dotada de um quadro de funcionários 

capaz de produzir mais do que nos últimos meses se vem registando. Mas para 

lograr o objetivo de recuperação dos atrasos acumulados ao longo de anos e impedir 

que os recentes se avolumem é imprescindível acrescentar meios (juiz).  

A Senhora Dra. Susana Paula Araújo Rolo, do Juízo Central Cível e Criminal de 

Angra do Heroísmo mostra-se disponível para tramitar à distância, a partir de Angra 

do Heroísmo, todos os processos da jurisdição civil, assegurando a magistrada do 

quadro complementar a tramitação e julgamento dos processos da jurisdição de 

família e menores e os julgamentos dos processos da jurisdição civil. Esta solução 

colhe o acordo da Senhora magistrada do quadro complementar.  

  

D. 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 e o acordo 
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expresso dos juízes envolvidos, ao abrigo do disposto no artigo 94.º, § 4.º, als. f) e 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 a Senhora Dra. Susana Paula Araújo Rolo, titular do 2.º Juízo Central 

Cível e Criminal de Angra do Heroísmo, ao Juízo Local da Horta, ficando-lhe afeta a 

tramitação à distância dos processos da jurisdição cível, desse modo se assegurando 

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

b) Tal reafectação deverá manter-se não apenas até final de fevereiro de 2019 

(pelas razões indicadas), mas desejavelmente até à concretização do novo mapa 

judiciário, altura em que se terão de reequacionar os meios disponíveis para 

acomodar os novos Juízos.   

c) E deverá iniciar-se a 4 de janeiro de 2019; 

d) Esta proposta de reafectação não interfere e por isso deverão manter-se as 

reafectações já anteriormente deferidas dos Srs. Drs. Pedro Miguel Carrilho de 

Sousa, titular do Juízo de Trabalho de Ponta Delgada (jurisdição laboral) e Dr. 

António Calado, do Juízo Local de Santa Cruz das Flores (jurisdições penal e de 

instrução criminal). 

e) Esta proposta e a decisão que a homologar serão publicitadas nas páginas 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. 

Ponta Delgada, 26 de dezembro de 2018  

 

O Presidente do Tribunal 

 

José Francisco Moreira das Neves 

Juiz Desembargador 



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2018/DSQMJ/5815 Orig: 2018/UPL/15723 2018/DSP/11038 27-12-2018

Analisada a proposta do Exmo Senhor Juiz Presidente da Comarca dos Açores 

relativamente ao Juízo de Competência Genérica da Horta sugere-se que a mesma seja 

homologada e consequentemente:

a) Reafecte a Senhora Dra. Susana Paula Araújo Rolo, titular do 2.º Juízo Central Cível e 

Criminal de Angra do Heroísmo, ao Juízo de Competência Genérica da Horta, ficando-lhe afecta 

a tramitação à distância dos processos da jurisdição cível, desse modo se assegurando a 

eficiência dos serviços (artigo 94.º, § 4.º, al. f) LOSJ);

 b) Tal reafectação a iniciar-se a 4 de Janeiro de 2019 deverá manter-se até à concretização 

do novo mapa judiciário, altura em que se terão de reequacionar os meios disponíveis para 

acomodar os novos Juízos. 

c) Esta proposta de reafectação não interfere e por isso deverão manter-se as reafectações 

já anteriormente deferidas dos Srs. Drs. Pedro Miguel Carrilho de Sousa, titular do Juízo de 

Trabalho de Ponta Delgada (jurisdição laboral) e Dr. António Calado, do Juízo Local de Santa 

Cruz das Flores (jurisdições penal e de instrução criminal).

Mais se sugere a notificação da decisão ao Exmo Senhor Juiz Presidente da Comarca dos 

Açores, às Exmas Senhoras Juízas Susana Rolo e Helena Nogueira e a publicitação da decisão 

nos termos propostos.

Por último sugere-se que seja comunicado à DQJI para efeitos de futura inspecção à Exma 

Senhora Juíza Susana Rolo.

Apresente ao Exmo Senhor Vice-Presidente deste CSM.
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Ana Rita Varela
Loja
Vogal

Assinado de forma digital por Ana Rita
Varela Loja
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

Proc: 2018/DSQMJ/5815 Orig: 2018/DSP/11038 2018/DSP/11063 27-12-2018

Concordo, procedendo-se nos termos propostos.
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Vice Presidente
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