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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. Verifica que a execução orçamental para o exercício de 2018 regista uma taxa de 
utilização de dotações definitivas (99,18 %) muito elevada, superior à de 2017 
(98,69%);

2. Verifica que o orçamento do TJUE é de natureza puramente administrativa, com 75 % 
das dotações consagradas ao pessoal que trabalha na instituição e as restantes a 
edifícios, ao mobiliário, às tecnologias da informação e a despesas diversas de 
funcionamento;

3. Salienta que a repartição do pessoal por sector de atividade continua análoga à dos anos 
anteriores; pelo menos 85% dos lugares estão ocupados para fins jurisdicionais e 
linguísticos; observa que a taxa de ocupação dos lugares continua a ser muito elevada 
em 2018 (97 %) devido a uma atividade judicial persistente, que implica a necessidade 
de prover de forma rápida e otimizada todos os lugares vagos;

4. Destaca a eficácia da política imobiliária do Tribunal de Justiça; no seu Relatório 
Especial n.º 34/2018 intitulado «Escritórios das instituições da UE: algumas boas 
práticas de gestão, mas também várias insuficiências», o Tribunal de Contas constatou 
os resultados excelentes alcançados pela instituição, que respeitou o orçamento e o 
calendário dos seus três grandes projetos imobiliários1;

5. Salienta que, no seu relatório anual de 2018, o Tribunal de Contas não formulou 
observações relativamente ao TJUE, o que tem vindo a acontecer desde 2010;

6. Congratula-se com o decréscimo da duração média dos processos no Tribunal de Justiça 
em 2018 (15,7 meses contra 16,4 meses em 2017), mas está preocupado, no que respeita 
ao Tribunal, com o aumento claro da duração média dos processos (20 meses contra 
16,3 meses em 2017), embora tal se possa explicar, em parte, pelo facto de vários 
processos em matéria de concorrência, cujo volume e complexidade foram importantes, 
terem sido resolvidos em 2018; assinala, no entanto, que nos casos de propriedade 
intelectual, a duração média dos processos diminuiu; a duração dos processos 
concluídos por um acórdão é agora de 18,8 meses ou 13,5 meses, consoante as 
audiências;

7. Congratula-se com o facto de, em geral, os dois tribunais que compõem o TJUE terem 
encerrado 1769 processos em 2018, o que representa uma produtividade extraordinária 
e confirma uma tendência geral para um aumento acentuado da atividade judicial no 
período 2012-2018;

1 CJ4 (2001-2008): renovação do Palais e quarta ampliação dos edifícios do Tribunal de Justiça (Anneau, 
Galeria, Torre A e Torre B); CJ8 (2006-2013): Renovação e modernização dos edifícios anexos (Erasmus = 
Anexo A, Thomas More = Anexo B e Anexo C) CJ9 (2013 – em curso): construção de uma quinta ampliação – 
terceira torre 
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8. Realça que, em 2018, o Tribunal de Justiça registou, a título excecional, o maior 
número de novos processos introduzidos num ano (849), o que representa um aumento 
de 15 % em relação a 2017; regozija-se com o número extraordinário de processos 
encerrados (760), ou seja, um aumento de 10 % em relação ao ano anterior;

9. Congratula-se com o facto de, pela primeira vez na sua história, o Tribunal Geral ter 
ultrapassado o limiar de 1000 processos encerrados em 2018 (mais precisamente 1009); 
salienta, além disso, a diminuição significativa do número de processos pendentes,  
12 % em relação a 2017 (1333 processos pendentes em 31 de dezembro de 2018 face a 
1505 no ano anterior).

10. Congratula-se com o aumento constante do número de acessos à aplicação informática 
«e-Curia» (número de contas de acesso: 4865 em 2018, em comparação com 4354 em 
2017) e a sua utilização, desde 2016, por todos os Estados-Membros, o que demonstra 
que o público está mais sensibilizado para a existência, a eficácia, a rapidez e as 
vantagens de tal aplicação; regozija-se por, no Tribunal, e desde 1 de dezembro de 
2018, a «e-Curia» ter passado a ser o único canal de intercâmbio de documentos 
judiciais entre os representantes das partes e o Tribunal;

11. Congratula-se com o facto de, em conformidade com as observações formuladas pelo 
Tribunal de Contas no seu Relatório Especial 14/2017, já terem sido iniciados os 
trabalhos preliminares sobre a aplicação de um sistema de gestão de processos 
plenamente integrado, de molde a reduzir significativamente o número de ferramentas 
informáticas utilizadas pelo TJUE para gerir as atividades judiciais; sublinha que um 
sistema deste tipo contribuirá de forma significativa para melhorar a eficiência da 
gestão de processos pelo TJUE;

12. Incentiva o Tribunal a transmitir as suas audições públicas e a disponibilizar as suas 
gravações em linha; considera que esta melhoria da transparência estaria em 
conformidade com o artigo 15.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e 
beneficiaria todos os que trabalham ou estudam no domínio jurídico na União;

13. Destaca a criação da «Rede Judiciária da União Europeia», designadamente os 
Tribunais Constitucionais e os Supremos Tribunais dos Estados-Membros, cuja 
coordenação está a cargo do Tribunal de Justiça;

14. Toma nota da reorganização interna, em 2018, das estruturas administrativas da 
instituição, que conta agora com três direções-gerais, em vez de quatro: a Direção-Geral 
da Administração, a Direção-Geral do Multilinguismo e a Direção-Geral da Informação; 
a Direção da Investigação e Documentação depende diretamente da Secretaria do 
Tribunal de Justiça; o objetivo é criar sinergias importantes e adaptar melhor os serviços 
do Tribunal aos requisitos da sua atividade judicial;

15. Verifica que a percentagem de mulheres em cargos de direção, a saber, segundo o 
relatório anual do Tribunal de Justiça de 2018, 37,5 % em 2018, 36 % em 2017 e 35 % 
em 2016, continuou a registar ligeiros progressos; observa, no entanto, que existe ainda 
um desequilíbrio no número de mulheres entre os juízes, seja no Tribunal de Justiça, 
seja no Tribunal Geral; insta, uma vez mais, os membros do Conselho a corrigirem esta 
situação, promovendo ativamente a igualdade entre homens e mulheres na nomeação de 
juízes, em conformidade com os princípios consagrados no artigo 8.º do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia e no artigo 23.º da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Europeia, bem como os compromissos assumidos no âmbito dos 
Regulamentos (UE, Euratom) 2015/2422 e (UE, Euratom) 2019/629;
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