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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 muito 
elevada de utilização de dotações definitivas (99,18 %), 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 da instituição e as restantes a edifícios, ao 
mobiliário, às tecnologias da informação e a despesas diversas de funcionamento;

3. 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;

4. 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 significativo 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 
muito importantes, terem sido resolvidos em 2018;

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

6. Congratula-se com o aumento constante do número de acessos a pedido à aplicação 
informática «e-Curia» (número de contas de acesso: 4865 em 2018, em comparação 
com 4354 em 2017) e por, desde 2016, todos os Estados-Membros utilizarem a 
«e-Curia», o que demonstra que a sensibilização do público para a existência e os 
benefícios deste recurso foi reforçada de forma eficaz; sublinha que, no Tribunal, e a 
partir de 1 de dezembro de 2018, a «e-Curia» passou a ser o único meio de intercâmbio 
entre os representantes das partes e o Tribunal;

7. Congratula-se por, em conformidade com as observações formuladas pelo Tribunal de 
Contas no seu Relatório Especial 14/2017, já terem sido iniciados 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;

8. 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;

9. Regista a reorganização interna da estrutura administrativa da instituição levada a cabo 
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em 2018, que se articula, doravante, em torno de três direções-gerais – em vez de quatro 
– a Direção-Geral da Administração, a Direção-Geral do Multilinguismo e a 
Direção-Geral da Informação. O objetivo é criar sinergias importantes e alinhar melhor 
os serviços do TJE com os requisitos da sua atividade judicial;

10. Interroga-se, contudo, sobre a necessidade da reforma que conduziu à duplicação do 
número de juízes do Tribunal, que foi abertamente posta em causa pelo antigo juiz 
Franklin Dehousse («Le Jeudi», 30 de abril de 2019), e pelo Tribunal de Contas, que 
afirma que foram envidados esforços para reduzir a acumulação significativa de 
processos no Tribunal Geral e que se registaram progressos até ao final de 2016, antes 
da entrada em vigor da reforma (Relatório Especial 2017 «Análise do desempenho da 
gestão de processos no Tribunal de Justiça da União Europeia», p. 48, ponto 90); 
recorda, a este respeito que, à semelhança do Tribunal de Contas, a bem do interesse de 
uma boa gestão dos dinheiros públicos, que, «[a]té 26 de dezembro de 2020, o Tribunal 
de Justiça tem de apresentar um relatório ao Parlamento Europeu, ao Conselho e à 
Comissão sobre o funcionamento do Tribunal Geral, abordando (...) a necessidade e a 
eficácia do aumento do número de juízes para 56» (Relatório Especial n.º 2017 
supramencionado, p. 15, nota 13).


