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PLANO DE ATIVIDIDADES NÃO JURISDICIONAIS 

- 2018 – 

______________ 

1. INTRODUÇÃO 

A Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto (LOSJ) atribui ao juiz 

presidente do tribunal competência para elaboração dos planos anuais e 

plurianuais de atividades (art. 94.º, n.º 8, a), sob parecer do conselho 

consultivo (artigo 110.º, n.º 1, a). 

Neste documento projetam-se as atividades de cariz 

administrativo ou executivo, a desenvolver durante o ano civil de 2018. 

 

2. ATIVIDADES COADJUVANTES OU ADMINISTRATIVAS 

Constituindo missão primordial do Tribunal Judicial da Comarca 

de Bragança a realização da justiça na sua área de competência 

(atividade jurisdicional), atividades ou setores se perfilam que na 

comarca coadjuvam esse exercício de soberania, fomentadoras da 

criação de condições de trabalho adequadas, que podemos situar no 

domínio dos atos de mera administração ou de gestão. 

Considerando os objetivos estratégicos e processuais definidos 

pelo CSM, bem como os meios humanos e materiais disponíveis, 

ressaltam como essenciais, a curto e médio prazo, os seguintes campos 

de atividade que o tribunal se propõe fomentar e implementar: 

- Comunicação interna e externa; 

- Formação profissional dos oficiais de justiça;  
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- Promoção do debate jurídico e judiciário; 

- Reuniões de trabalho, com a participação de magistrados, 

funcionários judiciais e, sempre que se justificar, entidades 

externas ao tribunal; 

- Organização de diversos serviços, nomeadamente de 

arquivo, biblioteca, cadastro e núcleo museológico; 

- Promoção de iniciativas visando a abertura do tribunal à 

comunidade; e 

- Promoção de estudos de segurança, acessibilidades e 

valorização em geral das condições dos edifícios e 

equipamentos afetos aos serviços da comarca, e 

implementação das soluções propostas. 

 

2.1. Comunicação interna e externa 

Durante o ano de 2018 procuraremos formas de melhorar a 

comunicação entre os diversos serviços do tribunal e destes para o 

exterior, em especial na relação com os órgãos de comunicação social. 

 Neste âmbito, daremos continuidade aos esforços já 

desenvolvidos no sentido de criação e implementação de um plano 

formal de comunicação do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança. 

Procuraremos ainda incrementar a utilidade da página web do 

tribunal, enriquecendo e mantendo atualizados os respetivos conteúdos, 

nomeadamente ao nível da publicação de jurisprudência da primeira 

instância, e em especial do nosso tribunal. 

Privilegiaremos os meios eletrónicos de comunicação, em 

detrimento dos físicos, incluindo, tanto quanto possível, no domínio da 
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tramitação dos processos judiciais, desde logo à luz das opções 

tomadas pelo legislador (cfr. Portaria n.º 280/2013, de 26 de agosto, com 

as alterações introduzidas pela Portaria n.º 170/2017, de 25 de maio), 

bem assim das orientações emanadas do CSM, promovendo as 

medidas de caráter administrativo tidas por mais adequadas para o 

efeito, nomeadamente uniformizando procedimentos por via de 

provimentos ou ordens de serviço. 

 

2.2. Formação profissional dos funcionários judiciais 

À semelhança do que sucedeu nos anos anteriores, procuraremos 

promover a realização de ações de formação na comarca, destinadas 

aos funcionários de justiça, em domínios específicos, entre os quais: 

- informática; 

- arquivo; 

- atos de liquidação e contagem de custas processuais; 

- tramitação dos processos de execução, insolvência e inventário.   

Para o efeito, contamos com a colaboração de diversas 

entidades, nomeadamente Centro de Formação dos Funcionários 

Judiciais, Sindicato dos Funcionários Judiciais, Ordem dos Advogados e 

Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. 

 

2.3. Promoção do debate jurídico e judiciário 

Prosseguiremos esforços no sentido de criação de espaços de 

debate jurídico e judiciário na comarca, de modo a fomentar o diálogo 

entre todos os profissionais do foro, designadamente através da 

realização de palestras, conferências, encontros, etc.. 
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Para o efeito, contamos com a colaboração de diversas 

entidades, entre as quais Ordem dos Advogados, Ordem dos 

Solicitadores e Agentes de Execução, Associação Sindical dos 

Magistrados Judiciais, Sindicato dos Magistrados do Ministério Público e 

Sindicato dos Funcionários Judiciais. 

 

2.4. Reuniões de trabalho 

Ao longo do ano serão levadas a cabo reuniões de trabalho com a 

participação de magistrados e funcionários judiciais e, sempre que se 

justificar, com entidades externas ao tribunal, visando, para além da 

discussão e resolução dos concretos problemas que surgirem na 

execução dos serviços, a planificação e monitorização dos objectivos 

processuais do tribunal. 

 

2.5. Organização de diversos serviços, nomeadamente de 

arquivo, biblioteca, cadastro e núcleo museológico 

Daremos continuidade ao trabalho já desenvolvido no que 

respeita aos serviços de arquivo, biblioteca e cadastro. 

Procuraremos identificar e catalogar, dentro do espólio do tribunal, 

o material com interesse para integrar o núcleo museológico do Tribunal 

Judicial da Comarca de Bragança. 

 

2.6. Promoção de iniciativas visando a abertura do tribunal 

à comunidade 

Prosseguiremos também com as ações destinadas a potenciar a 

formação cívica dos alunos, professores e cidadãos em geral, no 
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domínio do funcionamento do sistema judicial, contribuindo, ainda que 

modestamente, para alterar juízos preconcebidos e distorcidos da 

realidade, e com o fim último de aumentar o grau de confiança dos 

cidadãos nos serviços de justiça. 

As referidas ações passarão sobretudo pela organização de 

visitas de estudo aos espaços do tribunal, ou mesmo simulação de 

diligências processuais.  

 

2.7. Promoção de estudos de segurança, acessibilidades e 

valorização em geral das condições dos edifícios e dos 

equipamentos afetos aos serviços da comarca, e 

implementação das soluções propostas. 

 

Procuraremos manter atualizado o inventário das necessidades 

mais prementes nesta área, assim como promover as ações tendentes à 

respetiva satisfação, com o objetivo último de assegurar condições de 

trabalho adequadas e propícias a fomentar um ambiente relacional sadio 

e profícuo. 

*** 

  Bragança, janeiro de 2018 

O Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Bragança, 

   

 

(Fernando Manuel Vilares Ferreira) 

 

 


