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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 a taxa de execução das dotações inscritas na Secção IV – Tribunal de 

Justiça, que permaneceu muito elevada em 2015 (99,1 % no total e mesmo de 99,8% no 

que respeita às dotações inscritas nos capítulos orçamentais 14 e 21); 

2. Salienta que o orçamento do Tribunal de Justiça é apenas administrativo, sendo 75% 

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

equipamento e despesas diversas de funcionamento; 

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

2015, não ter formulado qualquer observação sobre o Tribunal de Justiça, como acontece 

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

qualquer relatório especial sobre o Tribunal de Justiça; 

4. Realça que as estatísticas judiciárias relativas à atividade dos três órgãos jurisdicionais do 

Tribunal para 2015 confirmam a tendência observada em anos anteriores em matéria de 

duração dos processos, que continua a níveis muito satisfatórios [Tribunal de Justiça: 15,3 

meses (em comparação com 15 meses em 2014) em média para os reenvios prejudiciais, 

1,9 meses (em comparação com 2,2 meses em 2014) para os reenvios prejudiciais 

urgentes, 17,6 meses (em comparação com 20 meses em 2014) para os recursos diretos e 

14 meses (em comparação com 14,5 meses em 2014) para os recursos; Tribunal Geral e 

Tribunal da Função Pública: respetivamente 20,6 meses (em comparação com 23,4 meses 

em 2014) e 12,1 meses (em comparação com 12,7 meses em 2014) para todos os 

processos]; considera que a reforma do estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia 

adotada em 2015 pode apenas continuar a apoiar esse esforço de racionalização; 

5. Observa que os três tribunais encerraram na globalidade 1 755 processos em 2015, em 

comparação com 1 685 em 2014, o que representa um aumento de 4,2 %; considera, ao 

mesmo tempo, que a produtividade anual da instituição atingiu um nível sem precedentes, 

uma vez que o número de processos iniciados passou de 1 691 em 2014 para 1 711 em 

2015, sendo este o maior número de processos apresentados na história da instituição1; 

6. Acolhe com agrado o facto de o número de processos encerrados ter aumentado em 57 % 

no período 2007-2015 devido, principalmente, ao esforço de coordenação entre as 

instâncias e os serviços com pessoal auxiliar, apesar de o número de serviços com pessoal 

auxiliar ter aumentado de forma muito limitada nesse período; 

7. Considera que a reforma do sistema judiciário permitirá ao Tribunal de Justiça, enquanto 

instituição, solucionar o número cada vez maior de processos dentro de prazos mais curtos 

e com maior eficácia e zelar pelo cumprimento dos interesses dos utentes dos tribunais, 

                                                 
1 Relatório anual de 2015 - Relatório de Gestão - «RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO GESTOR 

ORÇAMENTAL DELEGADO» - pág. 6 - http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-

06/rapport_gestion_2015_en_version_web.pdf 
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em conformidade com os objetivos de uma justiça de elevada qualidade e eficaz e no 

respeito do direito a uma decisão num prazo razoável nos processos; 

8. Congratula-se com o êxito da aplicação «e-Curia» para a entrega e a notificação dos 

documentos processuais por via eletrónica, conforme demonstrado pelo número crescente 

de contas de acesso à aplicação (2 914 em 2015, em comparação com 2 230 em 2014) e de 

Estados-Membros que a utilizam (26 em 2015, em comparação com 25 em 2014); 

incentiva, por esta via, os Estados-Membros a tomarem medidas com vista à promoção da 

utilidade dessa aplicação e solicita à Comissão que identifique determinados instrumentos 

para esse fim, como, por exemplo, a organização de campanhas de informação dos 

cidadãos ao nível dos Estados-Membros, a divulgação de materiais publicitários de 

informação através dos tribunais dos Estados-Membros; 

9. Regista com satisfação que o Tribunal envida esforços para assegurar o equilíbrio entre 

homens e mulheres nos lugares de responsabilidade (em 2015, 53 % dos cargos de 

administradores e 35 % dos cargos de gestão eram ocupados por mulheres, sendo cerca de 

60 % do pessoal do Tribunal de Justiça formado por mulheres), e que foi criado um grupo 

de trabalho específico para examinar os obstáculos neste domínio e as medidas suscetíveis 

de os eliminar; regista ainda que o Parlamento Europeu e o Conselho fixaram como 

objetivo a representação igual de mulheres e homens aquando da nomeação de novos 

juízes no Tribunal Geral2.  

                                                 
2 Ver anexo à resolução legislativa de 28 de outubro de 2015 – Declaração comum do Parlamento Europeu e do 

Conselho, Textos Aprovados desta data P8_TA(2015)0377. 
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