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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. Congratula-se com o facto de a execução orçamental para o exercício de 2017 registar 
um nível muito elevado de utilização de dotações definitivas (98,69 %), tendo 
ultrapassado o de 2016 (98,23 %);

2. Salienta que o TJUE deve administrar justiça com uma qualidade irrepreensível, num 
período de tempo razoável, assegurando, ao mesmo tempo, enquanto instituição da UE, 
uma utilização dos fundos públicos que tem à sua disposição de forma tão eficiente e 
eficaz quanto possível e em conformidade com os princípios da boa gestão financeira;

3. Salienta que o orçamento do TJUE é meramente administrativo, destinando-se 75 % às 
pessoas ligadas à instituição e o restante a edifícios, mobiliário, tecnologias da 
informação e despesas diversas de funcionamento;

4. Sublinha 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;

5. Observa que o Tribunal de Contas, no seu Relatório Anual de 2017, não formulou 
observações sobre o TJUE, tal como vinha a acontecer desde 2010;  

6. Toma nota de que o Tribunal de Contas, no seu Relatório Especial n.º 14/2017 sobre a 
análise do desempenho na gestão de processos no TJUE, publicado em setembro de 
2017, reconhece as importantes medidas organizacionais e processuais adotadas pelo 
Tribunal para aumentar a eficiência no tratamento dos processos; 

7. Observa que o Tribunal de Contas propôs igualmente vias para novas melhorias, 
nomeadamente a implementação de um sistema integrado de gestão dos processos;

8. Congratula-se com a recomendação do Tribunal de Contas de que o TJUE deve 
ponderar a adoção de uma gestão mais ativa dos processos, baseada numa abordagem 
individual e em prazos realistas, acompanhando de perto a mobilização dos recursos 
humanos e adotando métodos adicionais de racionalização administrativa;

9. Salienta que uma afetação mais flexível dos referendários existentes poderia ter um 
impacto positivo na eficácia geral do Tribunal;

10. Observa que as estatísticas de 2017 dos dois órgãos jurisdicionais que compõem o 
TJUE confirmam a tendência observada nos últimos anos no que diz respeito à duração 
média dos processos, que continua a ser satisfatória, tanto para o Tribunal Geral, onde o 
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aumento dos esforços de eficiência permitiu uma nova redução da duração (redução 
média de 2,4 meses em comparação com 2016 e 10,6 meses em comparação com 2013), 
como para o Tribunal de Justiça, que conseguiu manter a duração média dos processos 
relativos a pedidos de decisão prejudicial inferiores a 16 meses (15,7 meses em 2017), 
com apenas um ligeiro aumento a partir de 2016 (0,7 meses), que se ficou a dever a 
legislação particularmente complexa que lhe foi submetida para interpretação;

11. Congratula-se com a recomendação do Tribunal de Contas relativa a uma melhor 
definição dos prazos, tendo em conta a natureza específica de cada tipo de processo e a 
complexidade dos casos;

12. Congratula-se com o facto de, em geral, os dois órgãos jurisdicionais que compõem o 
TJUE terem encerrado 1 594 processos em 2017, o que confirma uma tendência geral 
para um forte aumento da atividade judicial no período 2010-2017 e salienta a 
importância desta tendência, que se espera continue no futuro;

13. Conclui que o TJUE poderia reforçar estes resultados positivos ponderando uma 
transição para uma gestão mais ativa dos processos individuais, recorrendo a prazos 
específicos e controlando a utilização efetiva dos recursos humanos destacados; salienta 
que a aferição do desempenho nesta base, em vez de utilizar prazos indicativos médios 
que é necessário respeitar, proporcionaria aos gestores informações sobre casos 
problemáticos e sobre elementos de boas práticas; sublinha que estas informações 
poderiam ser igualmente utilizadas para melhorar os relatórios sobre o desempenho com 
vista a aumentar a prestação de contas, proporcionando indicadores sobre o bom 
funcionamento do TJUE e a utilização dos seus recursos disponíveis;

14. Congratula-se com o facto de os acessos à aplicação «e-Curia» (número de contas de 
acesso: 3 599 em 2016, em comparação com 2 914 em 2017) terem vindo a aumentar 
permanentemente e com o facto de, em 2016, todos os Estados-Membros terem 
utilizado a aplicação «e-Curia», o que prova que a existência e as vantagens desta 
aplicação foram dadas a conhecer ao público de forma eficaz; concorda, no entanto, 
com as considerações expressas pelo Tribunal de Contas, segundo as quais uma 
eventual implementação de um sistema informático plenamente integrado poderia 
aumentar a eficácia da gestão dos processos;

15. Manifesta a sua preocupação pelo facto de, comparativamente com outros conceitos 
afins – tais como a legitimidade, a capacidade de resposta ou a transparência –, a 
responsabilização ter sido, até à data, pouco relevante para definir a autoridade do 
Tribunal;

16. Saúda a criação da «Rede Judiciária da União Europeia», que inclui os tribunais 
constitucionais e os supremos tribunais dos Estados-Membros, cuja coordenação é 
assegurada pelo Tribunal de Justiça;

17. Considera essencial que as instituições da União representem os cidadãos da UE e 
sublinha, por conseguinte, a importância do objetivo fixado pelo Parlamento e pelo 
Conselho de alcançar uma representação equilibrada de homens e mulheres aquando da 
nomeação dos juízes do Tribunal Geral.
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