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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. Observa que a execução do orçamento para o exercício de 2019, no montante de 
429 milhões de euros, representa uma taxa de utilização satisfatória das dotações 
definitivas (98,7 %), embora tenha sido ligeiramente inferior à de 2018 (99,18 %);

2. Salienta que a distribuição de pessoal por setor de atividade continua a ser semelhante à 
dos anos anteriores; pelo menos 86 % dos lugares são ocupados por pessoal que exerce 
atividades jurídicas e linguísticas; observa que a taxa de ocupação dos lugares continua 
a ser muito elevada em 2019 (97 %) devido a uma atividade judicial sustentada que 
exige um recrutamento rápido e otimizado para preencher todos os lugares vagos;

3. Congratula-se com o facto de o Tribunal de Justiça ter conseguido que a duração média 
dos processos tivesse diminuído em 2019 (14,4 meses contra 15,7 meses em 2018) e de 
a duração média dos processos do Tribunal Geral ter diminuído significativamente (16,9 
meses em comparação com 20 meses em 2018); observa, no entanto, que a duração 
média dos processos continua a ser superior à de 2017 (16,4 meses);

4. Observa que, de um modo geral, os dois órgãos jurisdicionais do Tribunal de Justiça da 
União Europeia encerraram 1739 processos em 2019, o que representa uma 
produtividade significativa, apesar de ter havido um ligeiro decréscimo em relação a 
2018 (1 769 casos); observa, além disso, que o número total de processos instaurados 
em ambos os órgãos jurisdicionais atingiu um nível recorde, com 1905 casos contra 
1683 em 2018, e que, neste contexto, e a fim de reduzir a pressão sobre o Tribunal de 
Justiça, o mecanismo de recebimento prévio de recursos entrou em vigor em 1 de maio 
de 2019;

5. Salienta que o Tribunal de Justiça registou um grande número de novos processos 
instaurados em 2019 (966), o que representa um aumento de 13,78 % em relação a 
2018; regozija-se com o número recorde de processos encerrados (865), ou seja, um 
aumento de 13,8 % em relação ao ano anterior;

6. Está, no entanto, preocupado com o aumento de cerca de 7 % do número de processos 
pendentes em relação a 2018 (2 500 processos pendentes em 31 de dezembro de 2019 
contra 2 334 no ano anterior);

7. Congratula-se com o aumento constante do número de ligações à aplicação e-Curia 
(6 588 em 2019 contra 4 865 em 2018) e com a sua utilização por todos os Estados-
Membros, o que demonstra que o público está mais consciente da existência, da 
eficácia, da rapidez e dos benefícios desta aplicação; congratula-se ainda com o facto de 
93 % dos atos processuais no Tribunal Geral e 80 % dos atos processuais no Tribunal de 
Justiça terem sido entregues através da e-Curia;
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8. Destaca a evolução positiva da «Rede Judiciária da União Europeia» (RJUE) e felicita o 
Tribunal de Justiça por promover a transparência através da disponibilização, em 2019, 
no seu sítio Web, de documentos processuais e doutrinais da plataforma RJUE, tal como 
recomendado pela Comissão dos Assuntos Jurídicos1;

9. Observa que, em 2019, saíram 5 membros do Tribunal de Justiça e 8 membros do 
Tribunal Geral, e chegaram 4 e 14 novos membros, respetivamente; observa que o 
número de juízes no Tribunal Geral é agora de 52, em conformidade com a decisão de 
duplicar gradualmente o número de juízes; recorda que o Tribunal de Contas considera 
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»2;

10. Congratula-se com o facto de a percentagem de mulheres em cargos de direção, que 
atingiu 39 % em 2019, contra 37,5 % em 2018, ter continuado a progredir e incentiva o 
Tribunal de Justiça a prosseguir nesta via, promovendo ativamente a igualdade entre 
homens e mulheres na nomeação de juízes. 

1 Parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos, dirigido à Comissão do Controlo Orçamental, sobre a quitação 
pela execução do orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2018, Secção IV — Tribunal de Justiça 
(2019/2058 (DEC)), n.º 12. 
2 Relatório Especial 2017 «Análise do desempenho da gestão de processos no Tribunal de Justiça da União 
Europeia».


