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REPÚBLICA DE ANGOLA 

-------------=------------ 

TRIBUNAL SUPREMO 

                                                                                                                             

                                   

NOTA DE IMPRENSA 

 

      1ª REUNIÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE COORDENAÇÃO JUDICIAL 

O Venerando Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal Supremo Joel 

Leonardo preside nesta sexta-feira 31 de Janeiro de 2020, as 9 horas, na sala de 

Conferências do Ministério do Interior em Luanda, a primeira reunião da Comissão 

Nacional de Coordenação Judicial.   

A Comissão Nacional de Coordenação Judicial é um órgão de consulta, 

concertação e apoio ao Sistema de Jurisdição comum, para o eficiente 

funcionamento e aprimoramento da Administração da Justiça, com a função de 

Acompanhar o desempenho funcional dos Tribunais e demais órgãos que integram 

a jurisdição comum, sobre todas as matérias relacionadas com o desenvolvimento 

da Administração da Justiça; Apreciar, propor e dar parecer sobre medidas e 

iniciativas legislativas com impacto no funcionamento do Sistema Judiciário 

Comum; Propor plano, programas e projectos que sejam do âmbito e do interesse 

do funcionamento do sistema judiciário comum; emitir parecer sobre todas as 

matérias em que a lei preveja a sua audição; Propor medidas que visem uma 

melhor articulação entre os vários órgãos da Administração da Justiça entre os 

operadores e, em geral com aqueles que cooperam com o sistema judicial; Propor 

aos órgãos competentes sindicâncias ou inspecções extraordinárias aos Tribunais, 

a qualquer organização da justiça ou a qualquer agente judicial; e Elaborar, 

anualmente um relatório sobre o movimento processual de todos os Tribunais da 

Jurisdição Comum, a ser apresentado ao Presidente da Republica, a Assembleia 
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Nacional e ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e do Ministério 

Publico. 

A Comissão Nacional de Coordenação Judicial é presidida pelo Presidente 

do Tribunal Supremo e integrada pelos Meritíssimos Juízes Presidentes dos 

Tribunais da Relação, os Meritíssimos Juízes Presidentes das Comissões 

Provinciais de Coordenação Judicial, o Digníssimo Procurador-Geral da 

República, o Excelentíssimo Senhor Provedor da Justiça e o Ilustre Bastonário da 

Ordem dos Advogados.  

Atendendo a importância do aludido evento, solicitamos ao Vosso Órgão de 

Comunicação Social a proceder a divulgação, a cobertura jornalística, bem como a 

publicação do comunicado final, contendo as deliberações da reunião. 

 

Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Tribunal Supremo, em 

Luanda, 30 de Janeiro 2020. 
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