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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O Tribunal de Justiça (TJ) propõe quatro reformas que devem ser aprovadas pelo Parlamento 
Europeu (PE) e pelo Conselho (processo legislativo ordinário, PE e Conselho em pé de 
igualdade) após consulta à Comissão1.

Observação geral: A análise das propostas do Tribunal é dificultada pela arquitectura judicial 
da União Europeia: um "Tribunal de Justiça da União Europeia", incluindo o "Tribunal de 
Justiça", o "Tribunal Geral" e "tribunais especializados"2 (até agora apenas "Tribunal da 
Função Pública da União Europeia") e pelo facto de as disposições relativas à estrutura e 
funcionamento destes órgãos judiciais se encontrarem disseminadas por quatro textos, o 
Tratado da União Europeia (TUE), o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), o Estatuto do Tribunal (Estatuto), um Protocolo ao TFUE e o Regulamento de 
Processo (RP), todos interligados e complementando-se.

A proposta do Tribunal contém quatro pontos principais (A. a D.).

O relator acrescenta mais uma proposta de reforma: a introdução de "voto de vencido" (E. e 
alterações 1 e 3).

A. Criação do cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça (ver artigo 1, n.ºs 1 e 2 da 
proposta do Tribunal)

Finalidade da reforma

Ter assento ao lado do Presidente do Tribunal em todos os casos atribuídos à Grande Secção. 
Substituir o Presidente nas suas funções jurisdicionais quando este se encontrar impedido de 
intervir.
Assistir ou substituir o Presidente nas suas funções não-jurisdicionais (representação, 
administração, etc.).

Observações

O Presidente, eleito por todos os juízes de entre si pelo prazo de três anos dirige os trabalhos e 
os serviços do Tribunal; preside às suas audiências, bem como às deliberações em 
conferência"3.
Como o sublinha o Tribunal, "as atribuições da presidência tornaram-se demasiado árduas na 
sequência dos alargamentos sucessivos da União, designadamente no que respeita à 
representação e à administração do Tribunal".

O relator é favorável a esta reforma.

                                               
1 Artigo 281.º, n.º 2 TFUE.
2 Artigo 19.º, n.º 1 TUE.
3 Artigo 253.º, terceiro parágrafo TFUE. Artigo 8.º do Regulamento de Processo (RP).
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B. Alteração da estrutura da estrutura da Grande Secção e aumento do número de juízes que 
a constituem de 13 para 15 (ver artigo 1, n.º 2 da proposta do Tribunal)

Finalidade da reforma

Aumentar a capacidade da Secção e envolver mais juízes nas suas actividades.
Os presidentes das quatro secções de cinco juízes são até agora membros permanentes ou 'ex 
officio" da Grande Secção. O Tribunal propõe pôr termo a esta situação e que a Grande 
Secção passe a ser composta por 15 juízes1.

Observações

O Tribunal assinala que actualmente o Presidente do Tribunal e os presidentes das secções de 
cinco juízes têm um volume de trabalho muito elevado, ao passo que os outros juízes se 
ocupam de um número relativamente poucos elevado de processos atribuídos à Grande 
Secção.

O relator é favorável a esta reforma.

C. Prever a possibilidade de afectar juízes interinos ao Tribunal da Função Pública (Artigo 
1.º, n.º 8 e artigo  2º da proposta do Tribunal de alteração do Estatuto e alterações 2 e 4).

Finalidade da reforma

Substituir um juiz do Tribunal, quando este se encontre impedido, por razões médicas, 
durante provavelmente mais de três meses, de participar em actividades judiciais.

Observações

Os juízes interinos serão escolhidos de uma lista de três ex-membros do Tribunal de Justiça, 
elaborada pelo Conselho sob proposta do Presidente do Tribunal de Justiça. O juiz interino 
desempenhará as suas funções apenas enquanto o juiz que estiver a substituir se encontrar 
impedido. O Tribunal argumenta que esta disposição é flexível e garante que os juízes em 
causa estarão operacionais logo que forem designados. Aplicar-se-ia também a outros 
tribunais especializados criados nos termos do artigo 257.º do TFUE (até agora existe apenas 
o Tribunal da Função Pública da União Europeia).

O relator tem dúvidas quanto a saber se esta será a solução correcta para o problema (ver 
alteração 4 ao Estatuto e respectiva justificação).

                                               
1 Artigo 16.º, n.º 2 do Estatuto, artigo 11.º, alínea b), n.ºs 1 e 2 do Regulamento de Processo.
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D. Aumento do número de juízes do Tribunal Geral de 27 para 39 (artigo 1, n.º 7 da 
proposta do Tribunal)

Finalidade da reforma

Colocar o Tribunal Geral em posição de fazer face aos atrasos acumulados, causados pelo 
número crescente de processos pendentes e respeitar o princípio de um prazo razoável para o 
processo, consagrado na Carta dos Direitos Fundamentais e na Convenção Europeia para a 
Protecção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais.

Observações

"O Tribunal Geral é composto de, pelo menos, um juiz por cada Estado-Membro"1. ... os 
juízes do Tribunal Geral serão "nomeados de comum acordo pelos governos dos 
Estados-Membros, por seis anos..."2. O seu número é fixado actualmente em 273.

O Tribunal Geral é competente nomeadamente para conhecer em primeira instância das 
acções ou recursos relativos à legalidade dos actos legislativos ou actos das instituições, 
organismos, serviços ou agências da União4 com excepção das acções intentadas em certos 
casos pelos Estados-Membros contra uma instituição da União ou por uma Instituição contra 
outra Instituição5. As decisões proferidas pelo Tribunal Geral podem ser objecto de recurso 
para o Tribunal de Justiça unicamente no que respeita a questões de direito6. O Tribunal Geral 
vê-se assim confrontado com o grosso dos processos que incluem casos de natureza 
particularmente complexa, com um montante considerável de informações factuais a ter em 
consideração, como nos casos de concorrência e de auxílios de Estado, e nos casos 
verdadeiramente numerosos relacionados com pedidos de marca comunitária. O Tribunal 
chama a atenção para o número crescente de processos pendentes, de 787 em 2000 para 1300 
em 2010 (=65%)

O Tribunal de Justiça examina duas opções para resolver o problema da sobrecarga do 
Tribunal Geral: A criação de m tribunal especializado com competência para conhecer e 
decidir de acções num domínio específico7 e o aumento do número de juízes8.
A primeira opção foi aventada pelo próprio Tribunal Geral relativamente ao domínio da 
propriedade intelectual9. 

                                               
1 Artigo 19.º, n.º 2, segundo parágrafo TUE
2 Artigo 19.°, n.° 2, terceiro parágrafo TUE
3 Artigo 254.º, primeiro parágrafo TFUE e artigo 48.º do Estatuto.
4 Artigo 256.º, n.º 1, primeiro parágrafo TFUE
5 Artigo 51.º do Estatuto
6 Artigo 256.º, n.º 1, segundo parágrafo TFUE.
7 nos termos do artigo 257.° TFUE
8 nos termos do n.º 2 do artigo 19.º TUE, do primeiro parágrafo do artigo 254.º TFUE e do artigo 48.º do 
Estatuto
9 Documento enviado ao Tribunal de Justiça a 22 de Dezembro de 2009
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O Tribunal de Justiça chega à conclusão que o aumento do número de juízes é claramente 
preferível à criação de um tribunal especializado no domínio da propriedade intelectual. 
Baseia-se especialmente em razões de efectividade, urgência e flexibilidade.
De acordo com este raciocínio, a maior efectividade que se procura atingir através da 
especialização poderá ser alcançada da mesma forma criando secções no interior de um 
Tribunal Geral. Um aumento do número de juízes e a respectiva nomeação levam menos 
tempo que a criação de um novo tribunal. No que respeita à flexibilidade, o Tribunal 
argumenta que um Tribunal Geral pode facilmente adaptar os seus recursos humanos ao 
volume de trabalho mutante em diferentes domínios do contencioso.

O Tribunal Geral justifica a sua proposta de criação de um Tribunal especializado da seguinte 
forma: A ideia de reforma judicial introduzida pelo Tratado de Nice e confirmada pelo 
Tratado de Lisboa consistia em usar tribunais especializados para se ocuparem de casos em 
primeira instância na medida do possível. As acções no domínio da propriedade intelectual 
serão idealmente adequadas para uma transferência de competência para tal tribunal 
especializado, uma vez que esta matéria é específica, homogénea e claramente definida. Este 
tipo de casos ocupa já actualmente um lugar considerável no volume de trabalho global do 
Tribunal Geral, representando cerca de um terço. Os juízes, referendários e funcionários, se 
escolhidos pelos seus conhecimentos específicos em determinado domínio, são mais 
produtivos, tanto qualitativa como quantitativamente. O exemplo do Tribunal da Função 
Pública da UE demonstra que uma produtividade mais elevada anda a par com custos mais 
baixos. Aumentos sucessivos do número de Juízes do Tribunal Geral não parecem ser uma 
solução viável para o problema do excesso de trabalho que surgirá novamente no futuro.

A proposta do Tribunal de Justiça não se ocupa da questão de saber como os 12 juízes 
adicionais seriam nomeados. A regra geral do consenso entre os Governos dos 
Estados-Membros, que já citámos, seria assim aplicável, ou haveria que instalar alguma 
espécie de sistema de rotação.

Uma outra opção para aliviar o volume de trabalho do Tribunal Geral consistiria em reservar 
mais tipos de acções para o Tribunal de Justiça do que actualmente sucede ao abrigo do artigo 
51.º do Estatuto, uma vez que o Tribunal de Justiça parece não ter a mesma carga excessiva 
que o Tribunal Geral.

O relator não quer assumir uma posição definitiva sobre a proposta do Tribunal de aumentar o 
número de juízes no Tribunal Geral antes de a Comissão haver dado o seu parecer.

E. Introdução de um "voto de vencido" no Tribunal de Justiça

Um voto de vencido consiste na possibilidade de um juiz que tenha uma opinião divergente 
sobre a decisão prevista pela maioria dos juízes ou sobre os fundamentos em que esta se 
baseia anunciar o seu parecer durante as deliberações e fazê-lo publicar juntamente com o 
acórdão. Constitui assim uma excepção ao princípio do sigilo das deliberações. A ideia de 
dispor da possibilidade desta opinião divergente nos processos do Tribunal de Justiça não é 
nova. No entanto, na maior parte das vezes foi encarada como um tabu. Para o relator há 
razões de peso para introduzir este instituto: em primeiro lugar, existe num número 
considerável de tribunais constitucionais da União Europeia, mais precisamente nove deles: 
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Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grécia, Irlanda, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido, 
sem ser posto em questão, sem perturbar o funcionamento colegial do Tribunal nem 
prejudicar a sua reputação. Existe também no Tribunal dos Direitos do Homem, em que é 
prática comum.

Os votos de vencido permitem à maior parte dos juízes apresentarem os fundamentos da sua 
decisão de maneira mais clara, mais coerente e convincente que num acórdão que é fruto de 
compromissos pouco cómodos. Podem desta forma contribuir para a qualidade da decisão. 
Nos casos em que estejam em jogo questões que dividem a população, como por exemplo 
casos de discriminação, os votos de vencido asseguram que o público tenha conhecimento do 
facto de que não existe uma resposta única para a questão perante o Tribunal ,e que são 
concebíveis alternativas juridicamente sólidas. Podem desta forma contribuir para atenuar 
conflitos importantes na sociedade.

Por outro lado, não seria prudente admitir opiniões divergentes relativamente a todos os tipos 
de processo perante o Tribunal da União Europeia. Devem limitar-se ao Tribunal de Justiça e, 
neste, a questões de princípio em que as opiniões divergentes possam influenciar a futura 
prática judicial e os princípios gerais do direito. Sugere-se que as categorias de casos em que 
estas opiniões divergentes são admissíveis sejam a determinar pelo Regulamento de Processo 
do Tribunal.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Constitucionais insta a Comissão dos Assuntos Jurídicos, 
competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(9-A) Em processos de grande 
importância perante o Tribunal de 
Justiça, nomeadamente processos 
relativos a questões fundamentais 
relacionadas com a ordem jurídica da 
União Europeia, os juízes devem ter a 
possibilidade de anunciar, durante as 
deliberações do Tribunal, que pretendem 
emitir um voto de vencido quanto à 
decisão ou aos fundamentos em que esta 
se baseia, a publicar conjuntamente com 
o acórdão. Esta possibilidade, que existe 
em numerosos tribunais constitucionais 
da União Europeia e no Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, 
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assegura que o público tenha 
conhecimento do facto de que não existe 
uma resposta única para a questão 
pendente perante o Tribunal e que são 
concebíveis alternativas juridicamente 
sólidas, podendo assim ter uma influência 
sobre a futura prática judicial. 
Simultaneamente, permite à maioria 
apresentar os fundamentos da sua decisão 
de forma clara e precisa. A experiência 
demonstrou que tal não prejudica a 
reputação dos tribunais em que esta 
prática é seguida.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 10

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(10) A fim de que os tribunais 
especializados possam continuar a 
funcionar de maneira satisfatória em caso 
de ausência de um juiz que, embora não 
se encontre numa situação de invalidez 
considerada total, está impedido de 
participar no julgamento dos processos 
durante um lapso de tempo prolongado, 
há que prever a possibilidade de serem 
associados a esses tribunais juízes 
interinos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração ao artigo 1.º, ponto 8.
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Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 4-A (novo)

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

(4-A) Ao artigo 35.º é aditado o seguinte 
parágrafo:
"Quando um Juiz tiver declarado, nas 
deliberações do Tribunal de Justiça, o seu 
desacordo com a decisão a proferir ou 
com os fundamentos em que esta se 
baseia, terá o direito de emitir um voto de 
vencido. Este será publicado 
conjuntamente com o acórdão. As regras 
de aplicação relacionadas com a 
admissibilidade e procedimento detalhado 
para a emissão desses votos serão 
estabelecidas no Regulamento de 
Processo do Tribunal de Justiça."

Or. en

Justificação

Ver alteração ao considerando 9-A (novo).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 8

Projecto do Tribunal de Justiça Alteração

8. O artigo 62.º-C é completado pelo 
parágrafo seguinte:

Suprimido

«O Parlamento e o Conselho, decidindo 
em conformidade com o artigo 257.° 
TFUE, podem nomear juízes interinos 
para os tribunais especializados, a fim de 
suprir a ausência de juízes que, embora 
não estejam numa situação de invalidez 
considerada total, estão impedidos de 
forma prolongada de participar no 
julgamento dos processos.» Nesse caso, o 
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Parlamento e o Conselho determinam as 
condições em que os juízes interinos são 
nomeados, os seus direitos e deveres, as 
modalidades segundo as quais exercem as 
suas funções e as circunstâncias em que é 
posto termo a estas».

Or. en

Justificação
Como o assinala o artigo 3.º do projecto de regulamento relativo aos juízes interinos 
(Regulamento TJCE 01923/2011), os juízes interinos exerceriam as prorrogativas de um juiz 
apenas no contexto de processos para que fossem designados. Tal significa que poderiam 
desempenhar apenas funções estritamente judiciais não tendo direito de participar na 
administração do Tribunal da Função Pública nem na eleição do Presidente do Tribunal ou 
dos Presidentes das Secções. Significa também que não teriam o direito de escolher o seu 
próprio pessoal (nota explicativa, página 2 do mesmo documento). Estas diferenças de 
tratamento implicam o perigo de se criarem duas classes de juízes, o que poderia ser 
prejudicial ao funcionamento do Tribunal.


