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SUGESTÕES 

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Controlo Orçamental, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Assinala o facto de a execução orçamental para o exercício de 2016 registar um nível 

muito elevado de utilização de dotações definitivas (98,23 %), ainda que ligeiramente 

inferior ao de 2015 (99,1 %), principalmente devido à entrada gradual, em 2016, de 12 

novos juízes no Tribunal Geral; 

2. Salienta que o orçamento do Tribunal de Justiça é apenas administrativo, sendo cerca de 

75 % destinados às pessoas ligadas à instituição e o restante a edifícios, mobiliário, 

tecnologias da informação e despesas diversas de funcionamento; sublinha, no entanto, 

que a orçamentação baseada no desempenho não deve ser apenas aplicada ao orçamento 

do Tribunal de Justiça na sua globalidade, mas deve também incluir a definição de metas 

específicas, mensuráveis, realizáveis, realistas e com uma escala temporal definida 

(SMART) para os diferentes departamentos, unidades e planos anuais de pessoal, assim 

como a definição de indicadores pertinentes para a elaboração das estimativas da 

instituição; insta, por conseguinte, o Tribunal de Justiça a introduzir mais amplamente o 

princípio da orçamentação baseada no desempenho nas suas operações; 

3. Destaca o aumento da eficiência do Tribunal, graças aos esforços coordenados dos 

tribunais e de todos os serviços auxiliares, que resultaram num aumento de 46 % no 

número de processos concluídos no período de 2007-2016, não obstante um aumento 

muito limitado no número de agentes auxiliares durante esse período (+3,5 %, se se contar 

com o alargamento tendo em vista a adesão da Croácia e inferior a 0,1 %, se esse 

alargamento não for tido em conta);1 

4. Observa que, do montante de 295 500 EUR em dotações de autorização para missões, 

apenas foram usados 41 209 EUR; assinala que se podia evitar esta subutilização; solicita 

ao Tribunal de Justiça que melhore a sua orçamentação e prestação de contas em relação 

ao orçamento para missões e sublinha que é necessário respeitar o princípio de que as 

missões devem ser eficazes em termos de custos; 

5. Manifesta a sua satisfação pelo facto de o Tribunal de Contas, no seu relatório anual de 

2016, não ter formulado qualquer observação sobre o Tribunal de Justiça, como acontece 

desde 2010; verifica que o Tribunal de Contas não elaborou recentemente qualquer 

relatório especial sobre o Tribunal de Justiça; 

6. Assinala que as estatísticas de 2016 para os três tribunais que compõem o Tribunal de 

Justiça confirmam a tendência observada nos últimos anos em relação à duração média 

dos processos, que aparenta ser menor (no caso do Tribunal de Justiça, 15 meses para os 

pedidos de decisão prejudicial (face a 15,3 meses em 2015), 2,7 meses para os pedidos de 

decisão prejudicial urgente (face a 1,9 meses em 2015), 19,3 meses para ações diretas 

                                                 
1  As estatísticas foram extraídas do Relatório Anual de 2016 - Relatório de Gestão de 2016 (Relatório anual de 

atividades para o exercício de 2016 - artigo 66.º, n.º 9, do Regulamento Financeiro) 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/rapport_gestion_2016_en_.pdf  
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(face a 17,6 meses em 2015) e 12,9 meses para recursos (face a 14 meses em 2015); 

7. Assinala o facto de os três tribunais que compõem o Tribunal de Justiça terem encerrado 

na globalidade 1 628 casos em 2016, um número inferior aos 1 775 processos encerrados 

em 2015; reitera a importância de diminuir a lista de pendências processuais como uma 

questão de respeito pelos direitos fundamentais dos cidadãos da União Europeia; 

8. Realça o constante aumento do número de acessos à aplicação «e-Curia» (número de 

contas de acesso: 3 599 em 2016, em comparação com 2 914 em 2015) e com o facto de, 

em 2016, todos os Estados-Membros terem utilizado a «e-Curia», demonstrando um 

aumento eficaz da sensibilização dos cidadãos para a existência e as vantagens desta 

aplicação; 

9. Lamenta profundamente a falta de esforços por parte dos Estados-Membros no sentido de 

assegurar um equilíbrio entre mulheres e homens em cargos de elevada responsabilidade e 

com o facto de o Parlamento Europeu e o Conselho terem indicado, entre os seus 

objetivos, uma representação equilibrada dos géneros na nomeação dos novos juízes para 

o Tribunal Geral (a partir desta data, cinco juízas e duas advogadas-gerais fazem parte do 

organograma do Tribunal de Justiça e dez juízas fazem parte do organograma do Tribunal 

Geral). 

Considera essencial que as instituições da União sejam representativas dos seus cidadãos e 

salienta, por conseguinte, a importância do objetivo fixado pelo Parlamento e pelo 

Conselho; 

10. Assinala que 2015 foi o ano da adoção da reforma da arquitetura judicial do Tribunal de 

Justiça, que foi acompanhada pela elaboração do novo Regulamento de Processo do 

Tribunal Geral; considera que, com a duplicação do número de juízes num processo em 

três fases que se prolongará até 2019, essa reforma permitirá ao Tribunal de Justiça 

continuar a fazer face ao aumento do número de processos; aguarda com expectativa os 

resultados da reforma no que se refere à capacidade do Tribunal de Justiça para tramitar os 

processos dentro de um prazo razoável e respeitando as exigências de um processo 

equitativo; 

11. Regista a próxima reformulação do Código de Conduta dos Membros, no âmbito da qual 

serão clarificadas as condições para o desempenho de atividades externas e a publicação 

dos seus interesses financeiros; 

12. Solicita um maior nível de transparência em relação às atividades externas de cada juiz; 

solicita que, no seu sítio web oficial e nos seus relatórios anuais de atividades, o Tribunal 

de Justiça preste informações sobre outros cargos e sobre as atividades externas 

remuneradas dos juízes; 

13. Considera que o Tribunal de Justiça deve disponibilizar uma panorâmica geral dos 

participantes e do conteúdo das suas reuniões com terceiros, exceto as relacionadas com a 

sua atividade judicial; 

14. Lamenta o facto de as regras internas do Tribunal de Justiça relativas à denúncia de 

irregularidades só terem sido aprovadas no início de 2016; recomenda que o Tribunal de 

Justiça divulgue essas regras junto do seu pessoal, para que todos os funcionários as 
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conheçam; solicita ao Tribunal de Justiça que forneça oportunamente informações 

detalhadas sobre os casos de denúncia de irregularidades em 2015 e, eventualmente, sobre 

a forma como esses casos foram tratados e resolvidos; 

15. Apela ao Tribunal de Justiça para que forneça ao Parlamento os custos específicos de 

tradução, de acordo com a metodologia harmonizada elaborada pelo grupo de trabalho 

interinstitucional sobre os principais indicadores de desempenho e de atividade 

interinstitucional; 

16. Congratula-se com o compromisso assumido pelo Tribunal de Justiça em relação a 

objetivos ambiciosos em matéria de ambiente; incentiva a instituição a aplicar os 

princípios que regem os contratos públicos ecológicos e solicita que preveja normas e 

recursos orçamentais suficientes para a compensação das emissões de carbono; 

17. Solicita ao Tribunal de Justiça que melhore a sua política de comunicação com os 

cidadãos da União, por exemplo através da organização de seminários de formação para 

jornalistas ou do desenvolvimento de produtos de comunicação sobre a sua atividade, de 

acordo com uma abordagem mais centrada nos cidadãos. 
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