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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
 

Artigo primeiro 
Nos termos  do presente regulamento entende-se por:  
 
“Tratado”,  o Tratado revisto da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental inclusive o Protocolo de 
Acordo e as convenções anexas. 
 
“Regulamento do pessoal” ,  o Regulamento do pessoal da CEDEAO. 
 
“Conferência”,  a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade criada pelo Artigo 7 (1) do Tratado 
revisto. 
 
“Presidente”, o Presidente em exercício da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade eleito de 
acordo com as disposições do Artigo 8.2 do Tratado revisto. 
 
“Comunidade”,  a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental de que trata o Artigo 2 do Tratado revisto. 
 



“Tribunal  de  Justiça”,  o Tribunal de Justiça da Comunidade criado pelo Artigo 15 (1) do Tratado revisto. 
 
“Estado-membro ou Estados-membros” ,  um Estado membro ou Estados membros da Comunidade. 
 
“Conselho”,  o Conselho de Ministros da Comunidade criado pelo Artigo 10(1) do Tratado revisto. 
 
“Parlamento”,  o Parlamento da Comunidade criado pelo Artigo 13(1) do Tratado revisto. 
 
“Secretariado Executivo”,  o Secretariado Executivo criado pelo Artigo 17(1) do Tratado revisto. 
 
“Secretário  Executivo”,  o Secretário Executivo nomeado em conformidade com as disposições do Artigo 18(1) do 
Tratado revisto. 
 
“Protocolo” ,  Protocolo relativo ao Tribunal de Justiça da Comunidade. 
 
“Tribunal” ,  o Tribunal de Justiça da Comunidade (TJC) criado pelo Artigo 15(1) do Tratado revisto. 
 
“O Presidente” ,  o Presidente do Tribunal eleito pelos seus membros de acordo com o Artigo 3(1) do Protocolo. 
 
“O Vice-Presidente” ,  o membro do Tribunal eleito por seus colegas em conformidade com o Artigo 3(2) do Protocolo. 
 
“Membro do Tribunal”  ou “Membros do Tribunal” ,   a pessoa ou pessoas nomeadas como Juiz ou Juizes em 
conformidade com as disposições do Artigo 3(2) do Protocolo. 
 
“Juiz” ,  ou “Juizes”  ou “Merit íssimo Juiz” ,  os Membros do Tribunal de Justiça da Comunidade. 
 
“Juiz-Relator” ,  o Juiz nomeado pelo Presidente para estudar um processo e elaborar o respectivo relatório. 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO I  
DA ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL 

 
Capítulo  I  

DOS JUIZES 
 

Artigo 2º  
O mandato de um Juiz começa a contar da data fixada para este fim no acto de nomeação. Se o acto de nomeação não 
fixar data, o mandato começa a contar da data deste acto. 
 

Artigo 3º  
1. Antes de iniciarem funções, os Juizes, perante o Presidente em exercício da Conferência, na primeira audiência 

pública do Tribunal na qual participam após a sua designação, prestam o seguinte juramento:  
 “Eu, .................................., juro (declaro) solenemente desempenhar as minhas funções e exercer os meus poderes de 

Membro do Tribunal com honestidade, lealdade, imparcialidade e com plena consciência.” 
 
2. Imediatamente após terem prestado o juramento, os Juizes assinam a declaração de juramento. 
 

Artigo 4º  
1. Se o Tribunal tiver que decidir que um dos seus membros já não satisfaz às condições exigidas ou não cumpre as 

obrigações inerentes ao seu cargo, o Presidente ou o seu suplente convida o interessado a comparecer em 
conferência para apresentar as suas alegações em presença de outros Juizes,  sem a presença do Escrivão de acordo 
com as disposições do parágrafo 7 do Artigo 4 do Protocolo. 



 
2. Em caso de ausência do Presidente, o Vice-Presidente assume a presidência. 
 

Artigo 5º  
Os Juizes colocam-se indistintamente em ordem de precedência de acordo com a sua antiguidade no Tribunal. Quando a 
antiguidade  no tribunal for a mesma, a idade determinará a precedência. Os Juizes  cujos mandatos terminaram e que 
são nomeados novamente conservam a ordem  anterior. 
 
 

Capítulo  II  
DA PRESIDÊNCIA E 

DA COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL 
 

Artigo 6º  
1. Os Membros do Tribunal são nomeados pela Conferência e escolhidos a partir de  uma lista de pessoas designadas 

pelos Estados-membros. Nenhum Estado-membro pode designar mais de duas pessoas. Os Membros do Tribunal 
elegem, no seu seio,  um Presidente e um Vice-Presidente que agem nessa qualidade durante um período de três (3) 
anos. Durante o seu mandato o Presidente e o Vice-Presidente têm precedência sobre todos os Membros do 
Tribunal. 

 
2. Se o posto de Presidente do Tribunal ficar vago antes do fim normal do seu mandato, o Tribunal elegerá por 

consenso um sucessor para assumir a presidência durante o período restante do mandato. 
 
3. Caso não haja consenso, o Presidente é eleito por escrutínio secreto. Se um Juiz obtiver a maioria absoluta, ele é  

eleito. Se nenhum Juiz obtiver uma maioria absoluta,  organiza-se um segundo escrutínio e o Juiz que obtiver a 
maioria do votos é eleito. Em caso de empate, o mais antigo no Tribunal é considerado  eleito. 

 
Artigo 7º  

O Presidente é responsável pela administração do Tribunal. Preside às audiências e às deliberações. 
 

Artigo 8º  
Em caso de ausência ou impedimento do Presidente do Tribunal ou em caso de vacatura da Presidência, a mesma é 
assumida pelo Vice-Presidente. 
 
Em caso de impedimento simultâneo do Presidente do Tribunal e do Vice-Presidente ou em caso de vacatura simultânea 
das suas funções, a Presidência é assumida por um dos Juizes conforme a ordem mencionada no Art. 5 do presente 
regulamento. 
 
 

Capítulo  III  
DA SECRETARIA 

 
Secção primeira :   

Do Escrivão e  dos  Ajudantes  de  Escrivão 
 

Artigo 9º  
1. O Tribunal nomeia o Escrivão. Duas semanas antes da data fixada para a nomeação, o Presidente informa aos 

Membros do Tribunal  as candidaturas apresentadas. 
 
2. As candidaturas devem vir acompanhadas de todas as informações referentes a idade, nacionalidade, títulos 

universitários, conhecimentos linguísticos, postos actuais e anteriores, bem como eventual experiência judiciária e 
internacional dos candidatos. 

 
3. O Escrivão é nomeado por um período de seis anos. Seu mandato é renovável uma única vez. 
 
4. As disposições do Artigo 17 parágrafo 2 do presente regulamento são aplicáveis ao Escrivão, o qual presta 

juramento perante o Presidente do Tribunal. 



 
5. O Escrivão só pode ser demitido de suas funções se já não corresponde às condições exigidas ou não cumpre as 

obrigações inerentes ao seu cargo; o Tribunal decide, depois de lhe  dar a oportunidade de apresentar as suas 
alegações. Se o Escrivão cessar as suas funções antes do término do seu mandato, o Tribunal nomeia um novo 
Escrivão por um período de seis anos. 

 
Artigo 10º 

O Tribunal pode nomear, conforme o procedimento previsto para o Escrivão, um ou vários ajudantes de escrivão 
encarregados de prestar assistência  ao Escrivão e substitui-lo nos limites fixados pelas instruções ao Escrivão 
mencionadas no Artigo 14 do presente regulamento. 
 

Artigo 11º  
O Presidente designa os ajudantes de escrivão ou agentes encarregados de ocupar o cargo de Escrivão em caso de ausência 
ou impedimento do mesmo, e de ajudantes de escrivão em caso de vacatura dos seus cargos. 
 

Artigo 12º  
As instruções para o Escrivão são estabelecidas pelo Tribunal sob proposta do Presidente. 
 

Artigo 13º  
1. É mantido na  secretaria, sob a responsabilidade do Escrivão, um registo rubricado pelo Presidente, onde estão 

inscritos em sequência  e na ordem de apresentação todos os actos de processo e os documentos comprovativos  
entregues. 

 
2. O Escrivão menciona a inscrição do registo nos originais e, a pedido das partes, nas cópias que forem apresentadas 

para este fim. 
 
3. As inscrições no registo e as menções previstas no parágrafo anterior constituem actos autênticos. 
 
4. As modalidades segundo as quais o registo é mantido são  determinadas pelas instruções ao Escrivão referidas no 

Artigo 14 do presente regulamento. 
 
5. Qualquer interessado pode consultar o registo na secretaria e obter as cópias ou extractos de acordo com os 

emolumentos fixados pelo Tribunal sob proposta do Escrivão. Para além disso qualquer parte na instância pode 
obter, mediante pagamento dos  emolumentos, cópias das peças processuais bem como cópias autenticadas dos 
despachos e acórdãos. 

 
6. Um comunicado é publicado no Jornal Oficial da Comunidade indicando a data da apresentação da petição, os 

nomes e domicílio das partes, o objecto do diferendo e as conclusões da petição bem como a indicação dos 
fundamentos e principais argumentos invocados. 

 
Artigo  14º  

1. Sob a autoridade do Presidente, o Escrivão encarrega-se da recepção, transmissão e conservação de todos os 
documentos, bem como das notificações que comporta a aplicação do presente regulamento. 

 
2. O Escrivão presta assistência ao Tribunal, ao Presidente e aos Juizes para todos os actos do seu ministério. 
 

Artigo 15º  
O Escrivão é o guardião dos carimbos oficiais. É  responsável dos arquivos e cuida das publicações do Tribunal. 
 

Artigo 16º  
Salvo disposições contrárias do presente regulamento, o Escrivão presta assistência às sessões do Tribunal. 
 

Secção 2  –  Dos Serviços  do Tribunal  
 

Artigo 17º  
1. Os funcionários e outros agentes do Tribunal são nomeados de acordo com as condições previstas no regulamento 

referente ao pessoal. 



 
2. Antes de entrarem em funções, os funcionários prestam, perante o Tribunal,  o seguinte juramento: 
 “Juro exercer com toda lealdade, discrição e consciência as funções que me forem confiadas pelo Tribunal de Justiça 

da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental”. 
 

Artigo 18º  
Sob proposta do Escrivão, o Tribunal elabora ou modifica o plano de organização dos seus serviços. 
 

Artigo 19º  
O Tribunal, em conformidade com o Artigo 87 alínea 2 do Tratado revisto, cria um serviço composto de peritos que 
possuam cultura jurídica adequada e conhecimento aprofundado das línguas oficiais do Tribunal. 
 

Artigo 20º 
1. A administração do Tribunal é exercida pelo Escrivão sob a autoridade do Presidente. 
 
2. A gestão financeira e a contabilidade são exercidas pelo gestor-contabilista sob a autoridade do Presidente do 

Tribunal. 
 

Capítulo  IV 
DO FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL  

 
Artigo 21º  

1. As datas e horas das sessões do Tribunal são fixadas pelo Presidente de acordo com o Artigo 27 do Protocolo. 
 
2. O Tribunal pode, para uma ou várias sessões determinadas, escolher, em conformidade com o Artigo 26, parágrafo 

2 do Protocolo, um  local diferente daquele onde se encontra a sua sede. 
 

Artigo 22º  
1. Se,  em consequência de uma ausência ou impedimento, os Juizes constituírem um  número par, o Juiz menos 

antigo, de acordo com o  Artigo 5 do presente regulamento, abstém-se de participar na deliberação, salvo quando se 
tratar do Juiz-Relator. Neste caso, cabe ao Juiz que o precede imediatamente abster-se de participar na deliberação. 

 
2. Se, uma vez o Tribunal convocado, constatar-se que não existe quorum de acordo com o mencionado nos Artigos 14 

parágrafo 2 do Protocolo, o Presidente adia a audiência até que exista quorum.  
 
3. O Tribunal reúne-se sempre em número ímpar. 
 
4. As audiências do Tribunal são públicas. Todavia, o Tribunal pode reunir-se em conferência a pedido de uma das 

partes ou por razões que só ele determina. 
 

Artigo 23º  
1. O Tribunal delibera em conferência. 
 
2. Só os Juizes que tiverem assistido à audiência participam na deliberação. 
 
3. Se um dos seus membros que participou na audiência estiver ausente, o Tribunal prossegue a sua audiência, com o 

acordo das partes em conflito conforme o Art. 27 parágrafo 4-b do Protocolo. 
 
4. Todos os Juizes presentes na deliberação manifestam as suas opiniões justificando-as. 
 
5. A pedido de um Juiz, toda pergunta é formulada numa língua de sua escolha e endereçada por escrito ao Tribunal 

antes de ser colocada em votação. 
 
6. As conclusões adoptadas após discussão final pela maioria dos Juizes determinam a decisão do Tribunal. Os votos 

são emitidos na ordem inversa da ordem mencionada no Artigo 5 do presente regulamento. 
 



7. Em caso de divergência sobre o objecto, o teor e a ordem das questões ou sobre a interpretação da votação, o 
Tribunal decide. 

 
8. Quando as deliberações do Tribunal se referem a questões administrativas, elas são postas à votação. O Escrivão, 

salvo decisão contrária do Tribunal, assiste à votação. 
 

Artigo 24º  
1. Salvo decisão especial do Tribunal, as férias judiciais são fixadas como segue: 

a) de 18 de Dezembro a 10 de Janeiro, 
b) os dias que precedem o dia de Páscoa e 4 dias após o dia de Páscoa, 
c) de 15 de Julho a 15 de Setembro. 

 
2. As férias do Tribunal correspondem, entre outros, aos feriados muçulmanos, dias feriados e dia feriado da 

CEDEAO. 
 
3. Durante as férias judiciais, a presidência é assumida no local da sede do Tribunal, pelo Presidente, Vice-Presidente 

ou por qualquer outro Juiz designado para este fim. 
 
4. Durante as férias judiciais, o Presidente pode, se necessário, convocar os Juizes. 
 
5. O Tribunal mantém os dias feriados oficiais do local da sua sede.  
 
6. O Tribunal pode, por justa causa, conceder férias aos Juizes. 
 

Capítulo  V 
DO REGIME LINGUÍSTICO 

 
Artigo 25º  

1. As línguas oficiais do Tribunal são as da Comunidade, de acordo com o Art. 87 alínea 2 do Tratado Revisto. 
 
2. A língua do processo é escolhida pelo queixoso, sob reserva das seguintes disposições: 

a) se o arguido é um Estado-membro ou uma instituição da Comunidade, a língua do processo  é a língua oficial 
desse Estado; 

b) no caso de existirem várias línguas oficiais, o queixoso pode escolher aquela que lhe convier. 
 
3. A língua do processo é utilizada nomeadamente nos escritos e intervenções orais das partes, inclusive nas peças  e 

documentos anexados, bem como nas actas das decisões do Tribunal. Toda  peça e documento produzidos, 
acompanhados e redigidos numa outra língua devem ser acompanhados de uma tradução na língua do processo. 

 
4. Todavia, no caso de produção de peças e documentos volumosos, podem ser apresentadas traduções limitadas a 

extractos. A qualquer momento o Tribunal pode exigir uma tradução mais completa ou integral, oficiosamente ou a 
pedido de uma das partes. 

 
5. Se uma testemunha ou perito não puder exprimir-se numa das línguas mencionadas no parágrafo 1 do presente 

Artigo, o Tribunal  autorizá-lo-á a fazer a sua deposição numa outra língua. 
 
6. O Tribunal pode utilizar nos debates uma das línguas mencionadas no parágrafo 1 do presente Artigo, que não seja 

a língua do processo. 
 

Artigo 26º  
1. A pedido de um Juiz, ou de  uma parte, o Escrivão toma todas as medidas necessárias para realizar a tradução de 

tudo o que for dito ou escrito nas diferentes línguas de acordo com o Artigo 25 parágrafo 1.  
 
2. As publicações do Tribunal são feitas nas línguas mencionadas no Artigo 25 parágrafo 1 do presente regulamento. 
 

Artigo 27º  



Os textos redigidos na língua do processo ou, conforme o caso, numa outra língua autorizada em virtude do Artigo 25 
parágrafo 1 do presente regulamento  têm valor de lei. 
 
 
 
 
 
 

Capitulo  VI 
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS AGENTES,  

CONSELHOS E ADVOGADOS 
 

Artigo 28 
1. Os agentes, conselhos e advogados referidos no Artigo 12 do Protocolo que comparecerem perante o Tribunal ou 

perante uma autoridade judicial solicitada pelo Tribunal mediante carta rogatória, gozam de imunidade para as 
palavras proferidas e  escritos produzidos relativos à causa ou às partes. 

 
2. Os agentes, conselhos e advogados gozam além disso dos seguintes privilégios e direitos: 

a) todos os papéis e documentos referentes ao processo não podem ser objectos de busca e apreensão. No caso de 
contestação, as autoridades aduaneiras ou policiais podem lacrar os papéis e documentos em questão que são 
enviados sem demora ao Tribunal para verificação em presença do Escrivão e do interessado; 

b) os agentes, conselhos e advogados gozam da liberdade de deslocação na medida necessária ao cumprimento da 
sua tarefa.   

 
3. O advogado que assiste ou representa uma parte deve entregar na secretaria do Tribunal uma certidão atestando 

que está habilitado a exercer perante um órgão jurisdicional de um Estado-membro ou de um outro Estado parte no 
Tratado. 

 
Artigo 29º  

Para beneficiar dos privilégios, imunidade e direitos mencionados no Artigo anterior, devem justificar previamente a sua 
qualidade: 

a) os agentes, através de um documento oficial emitido pelo seu mandante que envia uma cópia imediatamente 
ao Escrivão. 

b) Os conselhos e advogados, através de uma certidão  assinada pelo Escrivão. A validade da mesma é limitada a 
um prazo fixo; ela pode ser prorrogada ou reduzida conforme a duração do processo. 

 
Artigo 30º 

1. Os privilégios, imunidade e direitos mencionados no Artigo 28 do presente regulamento são concedidos 
exclusivamente para as necessidades do processo. 

 
2. O Tribunal pode levantar a imunidade quando achar que ela  não é contrária aos interesses do processo. 
 

Artigo 31º  
1. O conselho ou advogado cujo comportamento perante o Tribunal, ou para com um dos seus membros for 

incompatível com a dignidade do Tribunal ou que use dos direitos que lhe são conferidos pelas suas funções  para 
fins outros que aqueles  para os quais esses direitos lhe foram reconhecidos, pode ser excluído do processo a 
qualquer momento por despacho do Tribunal, sendo que é garantida a defesa do interessado. Este despacho produz 
efeitos imediatos.  

 
2. Quando um conselho ou advogado é excluído do processo, este último é suspenso até o final de um prazo fixado pelo 

Presidente a fim de  permitir que a parte interessada designe um outro conselho ou advogado. 
 
3. As decisões tomadas em execução das disposições do presente Artigo podem ser revogadas.  
 
 
 



 
 
 

TÍTULO II  
PROCESSOS 

 
Capítulo  I  

DO PROCESSO ESCRITO 
 

Artigo 32º  
1. O original de qualquer acto de processo deve ser assinado pelo representante ou advogado da parte. Este acto, 

acompanhado de todos os anexos nele mencionados, é apresentado ao Tribunal em  cinco cópias e tantas cópias 
quantas forem as partes em causa. Essas cópias devem ser autenticadas pela parte que as deposita de acordo com o 
Artigo 11 do Protocolo. 

 
2. Para além disso, as instituições fornecem, nos prazos fixados pelo Tribunal, traduções de qualquer acto de processo 

nas outras línguas mencionadas no Artigo 25 parágrafo 1 do presente regulamento. 
 
3. Todo acto de processo deve ser datado. No que se refere aos prazos de processo, só é considerada a data de depósito 

na secretaria. 
 
4. A todo acto de processo deve ser anexado um dossiê contendo os autos e acompanhado de uma relação das peças e 

documentos solicitados. 
 
5. Se, em razão do volume de uma peça ou documento, só forem anexados ao acto os seus extractos, a peça ou 

documento integral ou uma cópia completa deve ser depositada na secretaria. 
 
6. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 1 a 5, a data em que uma cópia do original assinado de um acto de 

processo, inclusive a relação das peças e documentos mencionados no parágrafo 4, é recebida na secretaria por fax 
ou qualquer outro meio técnico de comunicação de que dispõe o Tribunal, é considerada para os fins de respeito dos 
prazos de processo desde que o original assinado do acto, acompanhado dos anexos e das cópias mencionadas no 
parágrafo 1, alínea 2, seja depositado na secretaria o mais tardar dez dias depois. 

 
Artigo 33º  

1. A petição mencionada no Artigo 11 do Protocolo comporta: 
a) o nome e o domicílio do requerente; 
b) a designação da parte contra a qual a petição é formulada; 
c) o objecto do diferendo e a apresentação sumária dos fundamentos  do pedido; 
d) as conclusões do requerente; 
e) as provas oferecidas, se for o caso. 

 
2. Para efeito do processo, a petição contém o domicílio escolhido no local da sede do Tribunal. Ela menciona o nome 

da pessoa autorizada e que consentiu em receber todas as notificações. 
 
3. Para  além disso ou em lugar do domicílio escolhido mencionado na primeira alínea, a petição pode indicar que o 

advogado ou representante consente em que as notificações lhe sejam endereçadas por fax ou qualquer outro meio 
técnico de comunicação. 

 
4. Se a petição não estiver em conformidade com as condições mencionadas nas primeira e décima alíneas, enquanto a 

falha não for corrigida, para efeito do processo, todas as notificações à parte concernente são endereçadas por via 
postal registada ao agente ou advogado da parte. Por derrogação ao Artigo 77, parágrafo 1, a notificação regular é 
então considerada como efectuada pelo depósito da correspondência registada no correio do local da sede do 
Tribunal. 

 
5. A petição deve ser acompanhada, se for o caso, das peças indicadas no Artigo 15, alínea 1 do Protocolo relativo ao 

Tribunal. 



 
6. Se a petição não estiver em conformidade com as condições mencionadas nos parágrafos 1 a 4 do presente Artigo, o 

Escrivão fixará ao requerente um prazo que não excederá trinta dias, para regularização da petição ou 
apresentação das peças acima mencionadas. Na falta desta regularização ou de apresentação no prazo concedido, 
depois de ouvir o Juiz-Relator, o Tribunal decide se a inobservância dessas condições acarreta o não recebimento da 
petição por vício de forma.  

 
Artigo 34º  

A petição é notificada ao defensor. No caso previsto na alínea 6 do Art. 33 do presente regulamento a notificação é 
efectuada depois da regularização. 
 

Artigo 35º  
1. No mês que se segue à notificação da petição, o arguido apresenta uma resposta. Esta resposta compreende: 

(a) o nome e o domicílio do arguido; 
(b) os argumentos de facto e de direito invocados; 
(c) as conclusões do arguido; 
(d) as provas oferecidas. 

 O disposto no Artigo 32 parágrafos 2 a 6 do presente regulamento é aplicável à defesa. 
 
2. O prazo previsto no parágrafo anterior do presente Artigo pode ser prorrogado pelo Presidente a pedido  

fundamentado do arguido.  
 

Artigo 36º  
1. A petição e a resposta podem ser completadas por uma réplica do queixoso e uma tréplica do arguido. 
 
2. O Presidente fixa as datas em que esses actos de processo são realizados. O prazo previsto no parágrafo 1 do Artigo 

35 podem ser prorrogados pelo Presidente a pedido fundamentado do arguido. 
 

Artigo 37º  
1. As partes podem ainda oferecer provas na réplica e tréplica para apoiar a sua argumentação. Elas justificam o 

atraso da apresentação das suas ofertas de prova. 
 
2. É proibida a apresentação de novos fundamentos no decurso da instância salvo se  esses meios se fundarem em 

elementos de direito e de facto  revelados durante o processo. 
 
3. Se no decurso do processo, uma parte apresentar um novo fundamento como definido na alínea anterior, após o 

termo dos prazos normais do processo, por relatório do Juiz-Relator,  o Presidente pode conceder à outra parte um 
prazo para responder a esse fundamento. 

 
4. A decisão sobre a admissibilidade do fundamento é reservada ao acórdão que põe termo ao processo. 
 

Artigo 38º  
1. Depois de ouvidas as partes, o Tribunal pode, a qualquer altura por razões de conexão,  ordenar a junção de vários 

processos referentes ao mesmo objecto para fins do procedimento escrito ou da fase oral ou do acórdão que põe fim 
ao processo. 

 
2. Ele pode revogar a decisão que ordena a junção dos processos. 
 

Artigo 39º  
1. O Presidente fixa a data em que o Juiz-Relator deve apresentar ao Tribunal um relatório preliminar, conforme o 

caso: 
a) após a apresentação da tréplica; 
b) quando a réplica ou a tréplica não tiver sido entregue no termo do prazo fixado em conformidade com o 

Artigo 36, parágrafo 1; 
c) quando a parte interessada tiver declarado renunciar ao seu direito de apresentar uma réplica ou tréplica; 



d) no caso da aplicação do processo acelerado mencionado no Artigo 59, quando o Presidente fixa a data da 
audiência. 

 
2. O relatório preliminar do Juiz-Relator comporta propostas para saber se o processo exige diligências de instrução 

ou outras medidas preparatórias, bem como sobre o envio eventual do processo ao Tribunal de Justiça. O relatório 
comporta igualmente a proposta do Juiz-Relator sobre a eventual omissão da fase oral do processo conforme o 
Artigo 54. 

 
3. O Tribunal decide do seguimento a dar às propostas do Juiz-Relator. 
 

Artigo 40º 
1. Sem prejuízo das disposições especiais previstas pelo presente regulamento, o processo no Tribunal comporta 

igualmente uma fase oral. Todavia, a pedido de uma parte  especificando as razões pelas quais deseja ser ouvida, o 
Tribunal, após a apresentação dos memorandos mencionados nos Artigos 32 a 39, pode tomar uma outra decisão.  

 
2. O pedido deve ser apresentado dentro do prazo de um mês a contar da notificação à parte do encerramento do 

procedimento escrito. Este prazo pode ser prorrogado pelo Presidente. 
 
 

Capítulo  II  
DA INSTRUÇÃO E DAS MEDIDAS PREPARATÓRIAS 

 
Secção primeira –  Das medidas de  instrução 

 
Artigo 41º  

1. O Tribunal determina as medidas que julga convenientes por  despacho especificando os factos a serem provados. 
Antes que o mesmo decida sobre as medidas de instrução, as partes são ouvidas. O despacho é comunicado às partes. 

 
2. Sem prejuízo do Artigo 16 do Protocolo relativo ao Tribunal, as diligências de instrução comportam: 

a) a comparência pessoal das partes; 
b) a prestação de informações e a apresentação de documentos; 
c) a prova testemunhal; 
d) a prova pericial; 
e) o transporte ao local. 

 
3. O tribunal procede às diligências de instrução que ordena ou encarrega o Juiz-Relator. 
 
4. A contraprova e a ampliação das provas permanecem reservadas. 
 

Artigo 42º  
As partes podem assistir às diligências de instrução. 
 
 

Secção 2  –  Da Citação e  
da audição de  testemunhas e  peritos  

 
Artigo 43º  

1. O Tribunal pode ordenar a verificação de certos factos por prova  testemunhal, seja ofíciosamente, seja a pedido 
das partes. O despacho do Tribunal estabelece os factos a provar. 

 
2. As testemunhas são citadas pelo Tribunal, seja oficiosamente seja a pedido das partes. 
 
3. O pedido de uma parte referente  à audição de uma testemunha deve indicar com precisão os factos sobre os quais 

ela deve ser ouvida bem como as razões de natureza a justificar a sua audição. 
 



4. As testemunhas cuja audição for reconhecida como necessária são citadas por força de um despacho do Tribunal 
que comporta: 
a) os nomes, apelido, qualidade e residência das testemunhas; 
b) a indicação dos factos sobre os quais as testemunhas são ouvidas; 
c) eventualmente, a menção das disposições adoptadas pelo Tribunal para o reembolso das despesas efectuadas 

pelas testemunhas e das sanções aplicáveis às testemunhas em falta.  
 
5. A notificação deste despacho é feita às partes e às testemunhas. 
 
6. O Tribunal pode subordinar a citação das testemunhas cuja audição for solicitada pelas partes ao depósito na 

secretária do Tribunal de uma provisão suficiente para cobrir as despesas; ele determina o valor. A secretaria do 
Tribunal adianta os fundos necessários à audição das testemunhas citadas oficiosamente. 

 
7. Após verificação da identidade das testemunhas, o Presidente informa-as que devem certificar as suas declarações 

da maneira determinada pelo presente regulamento. 
 
8. As testemunhas são ouvidas pelo Tribunal, as partes convocadas. Após a deposição, o Presidente pode, a pedido das 

partes ou oficiosamente, inquirir as testemunhas. 
 
9. Todos os Juizes dispõem da mesma faculdade. Sob a autoridade do Presidente, os representantes das partes poderão 

fazer perguntas às testemunhas.   
 
10. Antes de depor, a testemunha presta o seguinte juramento: “Juro dizer a verdade, toda a verdade, somente a 

verdade.” 
 
11. O Escrivão elabora uma acta de cada depoimento das testemunhas. 
 
12. A acta deve ser assinada pelo Presidente e o Escrivão. Antes dessas assinaturas, deve ser concedida à testemunha a 

possibilidade de verificar o conteúdo da acta e assiná-la. Para além disso a acta pode ser registada por qualquer 
meio técnico moderno. 

 
Artigo 44º  

1. As testemunhas citadas devem obedecer à notificação e apresentar-se à audiência. 
 
2. Quando uma testemunha devidamente citada não se apresenta perante o Tribunal, este lhe pode aplicar uma 

multa cujo valor máximo é de 1.000 U.C. e ordenar uma nova citação da testemunha às expensas desta última.  
 
3. A mesma multa pode ser aplicada a uma testemunha que, sem motivo justificado, recusar depor,  prestar juramento 

ou fazer a declaração solene  que o substitui. 
 
4. A testemunha que apresenta perante o Tribunal motivos justificáveis para a falta, pode ser perdoada da multa que 

lhe foi aplicada. A multa aplicada pode ser reduzida a pedido da testemunha quando esta declarar que o valor da 
multa é  desproporcionado relativamente aos rendimentos que aufere.   

 
Artigo 45º  

1. O Tribunal pode ordenar uma perícia. O despacho que nomeia o perito precisa a sua missão e fixa um prazo para a 
apresentação do seu relatório. 

 
2. O perito recebe cópia do despacho, bem como todas as peças necessárias a sua missão. Ele actua sob a 

responsabilidade do Juiz-Relator, que pode assistir aos exames periciais e é informado da execução da missão 
confiada ao perito.  

 
3. O Tribunal pode solicitar às partes ou a uma delas o depósito de uma provisão suficiente para cobrir as despesas da 

perícia. 
 
4. A pedido do perito, o Tribunal pode decidir da audição de testemunhas que são ouvidas conforme o disposto no 

Artigo 43 do presente regulamento. 



 
5. O perito  pode emitir o seu parecer somente sobre os pontos que lhe são expressamente submetidos. 
 
6. Após a entrega do relatório, o Tribunal pode ordenar que o perito seja ouvido e as partes convocadas. 
 
7. Sob a autoridade do Presidente, os representantes das partes podem fazer perguntas ao perito. 
 
8. Antes de executar a sua missão, o perito presta o seguinte juramento: por escrito ou perante o Tribunal: “Juro 

cumprir a minha missão com toda a consciência e imparcialidade.” 
 

Artigo 46º 
1. Se uma das partes recusar uma testemunha ou um perito por incapacidade, indignidade ou qualquer outra causa 

ou se uma testemunha ou um perito recusar depor, prestar juramento ou fazer a declaração solene que o substitua, 
o Tribunal decide. 

 
2. A impugnação de uma testemunha ou um perito é efectuada dentro do prazo de duas semanas a partir da 

notificação do despacho que cita a testemunha ou nomeia o perito, através de requerimento que indique os 
fundamentos da impugnação e as provas oferecidas. 

 
Artigo 47º  

As testemunhas e peritos nomeados oficiosamente têm direito ao reembolso das despesas de deslocação e de estadia.  
Podem obter um pagamento antecipado junto à secretaria do Tribunal. 
 

Artigo 48º   
O Tribunal pode, a pedido das partes ou oficiosamente, expedir cartas rogatórias para a audição de testemunhas ou de 
peritos. 
 

Artigo 49º 
1.  O Escrivão elabora uma acta de cada audiência. A acta é assinada pelo Presidente e pelo Escrivão. Ela constitui um 

documento autêntico.  
 
2.  As partes podem consultar na secretaria do Tribunal qualquer acta ou relatório do perito e obter uma cópia às suas 

expensas. 
 

Secção 3  –  Do encerramento da Instrução 
 

Artigo 50º 
1. Salvo se o Tribunal decidir conceder às partes um prazo para apresentar observações escritas, o Presidente fixa a 

data do início  da fase oral de processo depois de  ultimar as diligências de instrução.  
 
2. Se for concedido um prazo para a apresentação de observações escritas, o Presidente fixa a data do início da fase 

oral do processo no termo desse prazo. 
 

Secção 4  –  Das Medidas Preparatórias  
 

Artigo 51º  
O Tribunal pode solicitar que as partes apresentem, num prazo determinado, quaisquer informações referentes aos 
factos, documentos ou elementos que julgar pertinentes. As respostas e documentos obtidos são comunicados às outras 
partes. 
 
 

Capítulo  III  
DA FASE ORAL DO PROCESSO 

 
Artigo 52º  



1. Sob reserva da prioridade das disposições do presente regulamento, o Tribunal trata os processos  de que  se 
encarrega na ordem em que a instrução dos mesmos é concluída. Entre vários processos cuja instrução é concluída 
simultaneamente, a ordem é determinada pela data de inscrição no registo de petições. 

 
2. O Presidente pode, em razão de circunstâncias especiais, decidir julgar com prioridade determinado processo. O 

Presidente pode, uma vez ouvidas as partes, em razão de circunstâncias especiais, oficiosamente ou a pedido de uma 
parte, adiar o julgamento do processo. Se as partes solicitarem o adiamento do julgamento do processo de comum 
acordo, o Presidente pode deferir o seu pedido. 

 
Artigo 53º  

1. Os debates são abertos e dirigidos pelo Presidente que assegura a boa ordem da audiência. 
 
2. A  audiência à porta fechada comporta debates que não podem ser publicados. 
 

Artigo 54º  
1. O Presidente pode, durante os debates, fazer perguntas aos agentes, conselhos ou advogados das partes. 
 
2. Todos os Juizes dispõem da mesma faculdade.  
 

Artigo 55º  
As partes só  podem pleitear por intermédio do seu agente, conselho  ou advogado. 
 

Artigo 56º  
Depois das conclusões das partes, o Presidente  declara encerrada a fase oral do processo. 
 

Artigo 57º  
1. O Tribunal pode, a qualquer altura, em conformidade com o presente regulamento, depois de ouvir as partes, 

ordenar a prática de qualquer diligência de instrução ou a renovação ou prosseguimento dos actos de instrução.  
 
2. Ele pode incumbir  o Juiz-Relator de proceder às diligências de instrução.  
 

Artigo 58º   
O Tribunal pode ordenar a reabertura da fase oral. 
 
 

Capítulo  IV 
DOS PROCESSOS ACELERADOS 

 
Artigo 59º  

1. A pedido da parte recorrente ou do arguido, o Presidente, excepcionalmente, com base nos factos apresentados, 
depois de ouvida a outra parte, pode decidir submeter uma causa a um processo acelerado não sujeito às disposições 
do presente regulamento, quando a urgência especial do processo exigir que o Tribunal decida o mais rápido 
possível.  

 
2. O pedido para submeter uma causa a um processo acelerado deve ser apresentado através de requerimento 

separado na entrega da petição ou da resposta. 
 
3. No caso de aplicação de um processo acelerado, a petição e a resposta só podem ser completadas por uma réplica e 

uma tréplica se o Presidente julgar necessário. 
 
4. O interveniente só pode apresentar alegações se o Presidente julgar necessário. 
 
5. Tão logo a resposta seja apresentada ou, se a decisão de submeter a causa a um processo acelerado ocorrer somente 

depois da apresentação dessa resposta, a partir do momento em que esta decisão for tomada, o Presidente fixa a 
data da audiência que é imediatamente comunicada às partes. 

 



6. Ele pode adiar a data da audiência quando a organização de diligências de instrução ou de outras medidas 
preparatórias o impuser. 

 
7. Sem prejuízo do presente regulamento, as partes podem completar a sua argumentação e fazer ofertas de provas 

durante a fase oral. Elas devem justificar o atraso na apresentação das suas ofertas de provas. 
 
8. Depois de ouvir as partes, o Tribunal decide. 
 

Capítulo  V 
DOS ACÓRDÃOS  

 
Artigo 60º  

O acórdão do Tribunal comporta: 
 a)  a indicação de que é proferido pelo Tribunal; 
b)  a data em que foi proferido; 
c)  os nomes do Presidente e dos Juizes que participaram; 
d)  o nome das partes; 
e)  o nome do Escrivão; 
f)  a qualidade das partes; 
g)  os nomes dos agentes, conselhos ou advogados das partes; 
h)  a declaração do tipo de despacho solicitado pelas partes; 
i)  a declaração de que as partes foram ouvidas; 
j)  exposição sumária dos factos; 
k)  os motivos; 
l)  o dispositivo, inclusive a decisão relativa às despesas. 

 
Artigo 61º  

1. O acórdão é proferido em audiência pública. 
 
2. As partes são convocadas. 
 
3. O original do acórdão, assinado pelo Presidente, pelos Juizes que participaram na deliberação e pelo Escrivão, é 

lacrado e depositado na secretaria do Tribunal. 
 
4. Uma cópia autenticada é comunicada à cada parte. 
 
5. O Escrivão menciona no original do acórdão a data em que o mesmo foi proferido. 
 

Artigo 62º  
O acórdão tem força obrigatória a contar da data em que foi proferido. 
 

Artigo 63º  
1. Sem prejuízo das disposições relativas à interpretação dos acórdãos, os erros de escrita ou de cálculo ou lapsos 

manifestos podem ser rectificados pelo Tribunal, oficiosamente ou a pedido de uma parte,  desde  que o pedido seja 
apresentado dentro de  um prazo de 1 mês a contar da data da pronúncia do acórdão.  

 
2. As partes, devidamente informadas pelo Escrivão, podem apresentar observações escritas dentro de um prazo 

fixado pelo Presidente. 
 
3. O original do despacho que prescreve a rectificação é anexado ao original do acórdão rectificado. Este despacho é 

mencionado à margem do original do acórdão rectificado. 
  

Artigo 64º 



1. Se o Tribunal tiver deixado de se pronunciar sobre qualquer das questões em discussão ou sobre as despesas, a 
parte que tem a intenção de invocar o seu direito submete a questão ao Tribunal através de petição no mês da 
notificação do acórdão. 

 
2. A petição é notificada à outra parte que dispõe de um prazo de um mês para apresentar as suas alegações escritas. 

O prazo previsto nos parágrafos 1 e 2 do presente Artigo pode ser prorrogado pelo Presidente a pedido justificado 
das partes. 

 
3. Depois da apresentação dessas alegações, o Tribunal decide da admissibilidade  ao mesmo tempo que da 

procedência do pedido. 
 

Artigo 65º  
Uma colectânea da jurisprudência do Tribunal de Justiça é publicada sob a responsabilidade do Escrivão. 
 
 

Capítulo  VI 
DAS DESPESAS 

 
Artigo 66º 

1. O acórdão ou despacho que põe  fim ao processo decide sobre as despesas. 
 
2. A parte vencida é condenada nas despesas, se assim for  decidido. 
 
3. Se houver várias partes vencidas, o Tribunal decide da repartição das despesas. 
 
4. O Tribunal pode repartir as despesas ou decidir que cada parte assuma as suas próprias despesas se as partes, 

respectivamente,  obtiverem vencimento parcial, ou em circunstâncias excepcionais. 
 
5. O Tribunal pode condenar uma parte, mesmo vencedora, a reembolsar à outra parte as despesas que ela a fez 

assumir  e que o Tribunal reconhece como inúteis ou vexatórias. 
 
6. Os Estados-membros e as instituições envolvidos no diferendo assumem as suas próprias despesas. 
 
7. O Tribunal pode decidir que uma parte interveniente além das mencionadas nas alíneas anteriores assuma as suas 

próprias despesas. 
 
8. A parte que desiste é condenada nas despesas, se a outra parte assim tiver concluído nas suas alegações sobre a 

desistência. 
 
9. Entretanto, a pedido da parte  desistente, as despesas são assumidas pela outra parte se, em razão da atitude desta 

última, isto parecer justificado. 
 
10. No caso de acordo das partes sobre as despesas, a decisão é em função do acordo. 
 
11. Na falta de conclusão sobre as despesas, cada parte assume as suas próprias despesas. 
 
12. No caso de extinção da instância, o Tribunal decide livremente quanto às despesas.  
 

Artigo 67º  
As despesas que uma parte tiver que assumir para os fins de execução são reembolsadas pela outra parte conforme a 
tarifa em vigor no Estado em que a execução ocorrer. 
 

Artigo 68º 
O processo no Tribunal de Justiça é gratuito, sob reserva das seguintes disposições: 

a) se o Tribunal  tiver efectuado despesas que podiam ser evitadas, ele pode condenar a parte que as causou a 
reembolsá-las; 



b) as despesas de qualquer trabalho de cópia e de tradução efectuado a pedido de uma parte, consideradas pelo 
Escrivão como extraordinárias, são reembolsadas por essa parte com base na tarifa mencionada no Artigo 13, 
parágrafo 5, do presente regulamento. 

 
Artigo 69º 

Sem prejuízo das disposições do Artigo anterior, são consideradas como despesas recuperáveis: 
a) os montantes devidos às testemunhas e peritos em virtude do Artigo 47 do presente regulamento; 
b) as despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo, nomeadamente as despesas de 

deslocação e de estadia e a remuneração de um representante, conselho ou advogado. 
 

Artigo 70º 
1. Se houver contestação sobre as despesas recuperáveis, o Tribunal decide do pedido da parte interessada por 

despacho sem recurso, depois de ouvir as alegações da  outra parte. 
 
2. As partes podem, para efeitos de execução, solicitar uma certidão do despacho. 
 

Artigo 71º  
1. A secretaria do Tribunal de Justiça efectua os pagamentos na moeda do país da sede do Tribunal. 
 
2. A pedido do interessado, os pagamentos são efectuados na moeda do país onde são efectuadas as despesas 

reembolsáveis ou os actos que ocasionaram a  indemnização.  
 
3. Os outros devedores efectuam os seus pagamentos na moeda dos seus países de origem. 
 
4. O câmbio é efectuado de acordo com a taxa de câmbio oficial no dia do pagamento no país da sede do Tribunal. 
 
 
 
 

Capítulo  VII  
DA DESISTÊNCIA 

 
Artigo 72º  

Se, antes de o Tribunal  decidir, as partes entrarem em acordo sobre a solução a ser dada ao diferendo e se comunicarem 
ao Tribunal que renunciam às suas pretensões, o Presidente ordena o cancelamento do processo no registo e decide sobre 
as despesas de acordo com o disposto no Artigo 66(8), e se for o caso em função das propostas feitas pelas partes nesse 
sentido. 
 

Artigo 73º  
Se o queixoso informar por escrito ao Tribunal que pretende desistir da instância, o Presidente ordena o cancelamento do 
processo no registo e decide sobre as despesas de acordo com o Artigo 66. 
 
 

Capítulo  VIII  
DAS NOTIFICAÇÕES 

 
Artigo 74º  

1. As notificações previstas no presente regulamento são efectuadas pelo Escrivão no domicílio escolhido do 
destinatário, pelo envio de uma cópia do acto a notificar através de carta registada, com aviso de recepção, ou pela 
entrega dessa cópia contra recibo. 

 
2. As cópias do original a notificar são redigidas e autenticadas pelo Escrivão, salvo se provêm das próprias partes 

conforme o Artigo 32(1) do presente regulamento. 
 
3. Quando, em conformidade com o Artigo 33 do presente Regulamento, o destinatário  tiver consentido em que as 

notificações lhes sejam endereçadas por fax ou qualquer outro meio técnico de comunicação, a notificação de 



qualquer processo, excepto os acórdãos e despachos do Tribunal, pode ser efectuada pela transmissão de uma cópia 
do documento por esse meio. 

 
4. Se por razões técnicas ou devido à natureza ou volume do acto, tal transmissão não puder ser realizada, o acto é 

notificado, na falta de uma escolha de domicílio do destinatário, no endereço deste último conforme as modalidades 
previstas no parágrafo 1 do presente Artigo. 

 
5. O destinatário é avisado por fax ou qualquer outro meio técnico de comunicação. 
 
6. A notificação é considerada entregue ao seu destinatário no décimo dia após a sua expedição pelo correio do local da 

sede do Tribunal, a menos que seja determinado por aviso de recepção que a recepção teve lugar numa outra data 
ou que o destinatário informar o Escrivão, dentro de um prazo de três semanas a contar do aviso, por fax ou 
qualquer outro meio técnico de comunicação, que a notificação não lhe foi entregue. 

 
 

Capítulo  IX 
DOS PRAZOS 

 
Artigo 75 

1. Os prazos judiciais previstos pelo Protocolo relativo ao Tribunal são calculados da seguinte maneira: 
a. se um prazo fixado em dias, semanas, meses ou anos   começar a correr a partir do momento em que ocorre 

um evento ou em que se pratica um acto,  o dia em que ocorre  esse evento ou é praticado  esse acto não é 
contado no prazo; 

b. um prazo fixado em semanas, meses ou anos expira no final do dia que, na última semana, no último mês ou 
no último ano, possui a mesma denominação ou o mesmo número que o dia em que ocorreu o evento ou foi 
praticado o acto a partir dos quais o prazo  começou a correr. Se num prazo fixado em meses ou anos o dia 
determinado para a sua expiração não existir no último mês, o prazo expira no fim do último dia desse mês; 

c. quando um prazo é fixado em meses e dias, são inicialmente tidos em conta os meses inteiros, depois os dias; 
d. os prazos compreendem os feriados oficiais, os domingos e os sábados; 
e. os prazos não são suspensos durante as férias judiciais.  

 
2. Se o prazo expirar num sábado, domingo ou feriado oficial, a expiração é prorrogada até ao fim do dia útil seguinte. 

A lista dos feriados oficiais elaborada pelo Tribunal é publicada no Jornal Oficial da Comunidade. 
 

Artigo 76º 
1. Quando um prazo para a interposição de um recurso contra um acto de uma instituição começar a correr a contar 

da publicação do acto, este prazo deve ser contado, de acordo com o Artigo 75, parágrafo 1, a), a partir do fim do 
décimo-quarto dia depois da data de publicação do acto no Jornal oficial da Comunidade. 

 
2. Os prazos judiciais são acrescidos de um prazo de dilação em razão da distância  prefixado de 10 dias. 
 

Artigo 77º  
1. Os prazos fixados pelo presente regulamento podem ser prorrogados pela autoridade que os fixou. 
 
2. O Presidente pode delegar competência ao  Vice-Presidente para fixar os prazos que por força do presente 

regulamento cabe-lhe determinar ou para autorizar a prorrogação. 
 
 

Capítulo  X 
DA SUSPENSÃO DO PROCESSO 

 
Artigo 78º  

1.  O processo pode ser suspenso: 
(a) em todos os casos, por decisão do Presidente salvo quando se tratar de reenvio prejudicial. 
(b) A cessação da suspensão pode ser ordenada ou decidida de acordo com as mesmas modalidades. 



(c) Os despachos ou decisões referidos no presente parágrafo são notificados às partes. 
 
2.  A suspensão  do  processo produz  efeito  na  data  indicada  no despacho ou na decisão de suspensão ou, na ausência 

desta indicação, na data deste despacho ou decisão. 
 
3.  Durante o período de suspensão, os  prazos  processuais  são interrompidos para as partes. 
 
4.  Quando o despacho ou   a decisão de suspensão não fixar o termo, a suspensão  cessa na data indicada no despacho 

ou na decisão de cessação da suspensão ou, na falta desta indicação, na data deste despacho ou decisão. 
 
5. Os prazos processuais recomeçam a correr a contar da data da cessação. 
 
 
 
 

TÍTULO III  
DOS PROCESSOS ESPECIAIS 

 
Capítulo  I  

DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E OUTRAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 
 

Artigo 79º  
1.  Os pedidos referidos no Artigo 20 do Protocolo especificam o objecto do diferendo, as razões da urgência, bem como  

os fundamentos de facto e de direito que, à primeira vista, justificam a adopção da medida provisória solicitada.  
 
2.  O pedido é apresentado por requerimento separado e nas condições previstas nos Artigos 32 e 33 do presente 

regulamento. 
 

Artigo 80º  
1. O pedido é notificado à outra parte, à qual o Presidente fixa um curto prazo para apresentar as suas alegações 

escritas ou orais. 
 
2. O Presidente decide sobre a necessidade de   ordenar a prática de qualquer diligência de instrução. 
 

Artigo 81º  
1. O Presidente submete o pedido ao Tribunal em quarenta e oito horas. 
 
2.  Em caso de ausência ou impedimento do Presidente, são aplicáveis as disposições do Artigo 8 do presente 

regulamento. Se o pedido for submetido ao Tribunal, o mesmo,   depois de ouvir as partes,  decide com prioridade 
sobre todos os processos. As disposições do Artigo 80 são aplicáveis.  

 
Artigo 82º  

1. A decisão sobre o pedido é proferida por despacho fundamentado que é imediatamente notificado às partes. 
 
2. A execução do despacho pode ser subordinada à prestação de caução pelo requerente cujo montante e modalidades 

são fixados em função das circunstâncias. 
 
3. O despacho pode fixar uma data a partir da qual a medida deixa de ser aplicável. No caso contrário, a medida deixa 

de produzir efeitos desde que o acórdão que põe  fim ao processo é proferido. 
 
4. O processo só tem num carácter provisório e não prejudica em nada a decisão do Tribunal sobre o mérito da causa. 
 

Artigo 83º  
A pedido de uma parte, o despacho pode a qualquer momento ser modificado ou  revogado em seguida  a uma modificação 
das circunstâncias. 
 

Artigo 84º  



A recusa do pedido relativo a uma medida provisória não impede a parte que o havia interposto  de apresentar um outro 
pedido baseado em novos factos. 
 

Artigo 85º  
O pedido solicitando a  suspensão da execução de uma decisão do Tribunal ou de um acto de uma outra instituição, 
apresentado em virtude do presente regulamento, rege-se pelas disposições do presente capítulo. O despacho que deferir o 
pedido fixa, se for o caso, a data em que a medida provisória deixa de produzir efeitos. 
 

Artigo 86º 
1. O Presidente profere o despacho. As disposições do Artigo 82 do presente regulamento são aplicáveis. 
 
2. Em caso de ausência ou de impedimento do Presidente, o Artigo 8 do presente regulamento é aplicável. 
 
 

Capítulo  II  
DOS INCIDENTES PROCESSUAIS 

 
Artigo 87º  

1. Se uma parte solicita que o Tribunal decida sobre uma excepção ou um incidente sem aprofundar o debate sobre o 
mérito da causa, ela apresenta o seu pedido por requerimento separado. 

 
2. O pedido contém  os fundamentos de facto e de direito em que se baseia, as conclusões e, em anexo, as peças em seu 

apoio. 
 
3. Depois da apresentação do acto que introduz o pedido, o Presidente fixa um prazo à outra parte para apresentar 

por escrito os seus fundamentos e argumentos. 
 
4. Salvo decisão contrária do Tribunal, a sequência do processo sobre o pedido é oral. 
 
5. O Tribunal, depois de ouvir as partes, decide do pedido ou reserva o seu parecer para a decisão definitiva. Se o 

Tribunal indefere o pedido ou junta-o à matéria, o Presidente fixa  novos prazos para os trâmites processuais 
ulteriores.  

 
Artigo 88º  

1.  Quando o Tribunal é manifestamente incompetente  para tratar de um recurso e que este recurso é manifestamente 
inadmissível, o Tribunal pode, ouvidas as partes,   sem prosseguir o processo, proferir despacho fundamentado. 

 
2. O Tribunal pode a qualquer altura, oficiosamente, analisar  as excepções peremptórias ou constatar, ouvidas as 

partes, que há falta de  objecto e que já não há necessidade de se pronunciar; a decisão é tomada nas condições 
previstas no Artigo 87, parágrafos 4 e 5, do presente regulamento. 

 
 

Capítulo  III  
DA INTERVENÇÃO 

 
Artigo 89º  

1. O pedido de intervenção é apresentado o mais tardar antes da expiração do prazo de seis semanas que corre a 
contar da data da publicação referida no Artigo 13 parágrafo 6 do presente regulamento. O pedido de intervenção 
contém: 
a) a indicação do processo; 
b) a indicação das partes principais no processo; 
c) o nome e domicílio do interveniente; 
d) o domicílio escolhido do interveniente no local da sede do Tribunal; 
e) as conclusões de suporte do pedido de intervenção; 



f) a exposição de circunstâncias que estabelecem o direito de intervir, quando o pedido é apresentado em virtude 
do Artigo 21 do Protocolo. O interveniente é representado de acordo com o disposto no Artigo 12 do Protocolo. 
Os Artigos 32 e 33 do presente regulamento são aplicáveis. 

 
2. O pedido de intervenção é notificado às partes. O Presidente dá-lhes a oportunidade de apresentarem as suas 

alegações escritas ou orais antes de se pronunciar sobre o pedido de intervenção. O Presidente submete o pedido ao 
Tribunal. 

 
3. Se o Tribunal declarar a admissibilidade da intervenção, o interveniente recebe comunicação de todas as peças 

processuais notificados às partes. O Tribunal pode entretanto, a pedido de uma parte, excluir dessa comunicação 
documentos secretos ou confidenciais. 

 
4. O interveniente aceita o diferendo no  estado em que ele  se encontra no momento da sua intervenção.  
 
5. O Presidente fixa o prazo para que  o interveniente possa apresentar as suas alegações. As alegações do 

interveniente contêm: 
a) a exposição em que o interveniente declara as razões por que acha que os pedidos das partes deveriam ser 

deferidos ou indeferidos, total ou parcialmente; 
b) fundamentos e argumentos invocados pelo interveniente; 
c) as provas oferecidas, se for o caso. 

 
6. Depois da apresentação das alegações do interveniente, o Presidente fixa, se for o caso, um prazo para que as partes 

possam responder a essas alegações. 
 
7. Um pedido de intervenção apresentado depois da expiração do prazo referido no parágrafo 1, mas antes da decisão 

de iniciar a fase oral do processo prevista pelo Artigo 40, parágrafo 1, pode ser tido em consideração. Nesse caso, se 
o Presidente admitir a intervenção, interveniente pode, com base no relatório  de audiência que lhe é comunicado, 
apresentar as suas alegações na altura da fase oral, se ela tiver lugar. 

 
 

Capítulo  IV 
DOS ACÓRDÃOS À REVELIA E OPOSIÇÃO 

 
Artigo 90º 

1. Se o arguido devidamente citado não responder  à petição  nas formas e prazos prescritos, o queixoso pode solicitar 
que o Tribunal prova ao seu pedido. 

 
2. Este pedido é notificado ao arguido. 
 
3. O Tribunal pode decidir o início da fase oral do processo. 
 
4. Antes de pronunciar o acórdão à revelia, o Tribunal: 

(a) analisa a admissibilidade do pedido 
(b) verifica se as formalidades foram regularmente cumpridas e, 
(c) verifica se o pedido do queixoso é fundado. 

 
5. O Tribunal pode ordenar diligências de instrução. 
 
6. O acórdão à revelia tem força executiva. 
 
7. Entretanto, o Tribunal pode suspender a execução  do acórdão até que tenha decidido sobre a oposição apresentada 

em virtude do parágrafo 8 a seguir ou ainda subordinando a execução à prestação de caução cujo montante e 
modalidades são fixados em função das circunstâncias; esta caução é  liberada por falta de oposição ou em caso de  
indeferimento. 

 
8. O acórdão à revelia é susceptível de oposição. 



 
9. A oposição é formulada num prazo de um mês a contar da notificação do acórdão; ela é apresentada nas formas 

prescritas nos Artigos 32 e 33 do presente regulamento. 
 
10. Depois da notificação da oposição, o Presidente fixa à outra parte um prazo para apresentação das suas alegações 

escritas. 
 
11. O processo prossegue de acordo com as disposições do Artigo 40 do presente regulamento. 
 
12. O Tribunal decide através de  acórdão não susceptível de oposição. O original do acórdão é anexado ao original do 

acórdão à revelia. 
 
13. O acórdão proferido sobre a oposição deve ser mencionado à margem do original do acórdão à revelia.   
 
 

Capítulo  V 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

 
Secção primeira –  Da Oposição de  terceiros  

 
Artigo 91º  

1. As disposições dos Artigos 32 e 33 do presente regulamento são aplicáveis ao requerimento de oposição de terceiros; 
ele deve ainda: 
a) especificar o acórdão impugnado;  
b) indicar em que o acórdão impugnado prejudica aos direitos do terceiro oponente; 
c) indicar as razões pelas quais o terceiro oponente não pôde participar no processo principal. 

 
2. O pedido é formulado contra todas as partes no processo principal. 
 
3. Se o acórdão tiver sido publicado no Jornal Oficial da Comunidade, o pedido é apresentado dentro dos dois meses 

que se seguem à publicação. 
 
4. A suspensão da execução do acórdão impugnado pode ser ordenada a pedido do terceiro oponente. 
 
5. As disposições do título terceiro, capítulo primeiro, do presente regulamento são aplicáveis. 
 
6. O acórdão impugnado é modificado na medida em que defere o pedido do terceiro oponente. 
 
7.  O original do acórdão proferido sobre a oposição de terceiro é anexada ao original do acórdão impugnado. O 

acórdão proferido sobre a oposição de terceiro deve ser mencionado à margem do original do acórdão impugnado.   
 

Secção 2  –  Da Revisão 
 

Artigo 92º  
A revisão é solicitada o mais tardar dentro de um prazo de três meses a contar do dia em que o requerente tiver tido 
conhecimento do facto sobre o qual  baseia-se o pedido de revisão.  
 

Artigo 93º  
1. As disposições dos Artigos 32 e 33 do presente regulamento são aplicáveis ao pedido de revisão. 
 
2. Ele deve ainda: 

a) Especificar o acórdão impugnado; 
b) Indicar os pontos sobre os quais o acórdão é impugnado; 
c) Especificar os factos sobre os quais baseia-se o pedido; 
d) Indicar as provas que demonstrem a existência de factos que justificam a revisão e que o prazo previsto no 

Artigo anterior foi respeitado.  



 
3. O pedido de revisão é formulado contra todas as partes no acórdão cuja revisão é solicitada. 
 

Artigo 94º  
1.  Sem prejuízo da decisão de mérito, o Tribunal decide  depois de analisar as alegações das partes, por acórdão 

proferido em conferência sobre a admissibilidade do pedido. 
 
2. Se o Tribunal declarar o pedido admissível,  prossegue o tratamento do mérito da causa e decide por acórdão, em 

conformidade com as disposições do presente regulamento. 
 
3. O original do acórdão sobre a revisão é anexado ao original do acórdão revisto. O acórdão sobre a revisão deve ser 

mencionado à margem do original do acórdão revisto. 
 
 

Capítulo  VI 
DA INTERPRETAÇÃO DOS ACÓRDÃOS 

 
Artigo 95º  

1. O pedido de interpretação tal como previsto no Artigo 23 do Protocolo é apresentado em conformidade com as 
disposições dos Artigos 32 e 33 do presente regulamento. Especifica ainda: 
a. O acórdão em referência; 
b. Os textos cuja interpretação é solicitada. 

 
2. O pedido é formulado contra todas as partes nesse acórdão. 
 
3. O Tribunal decide por acórdão depois de notificar as partes a apresentarem as suas observações.   
 
4. O original do acórdão interpretativo é anexado ao original do acórdão interpretado. 
 
5. O acórdão interpretativo é mencionado à margem do original do acórdão interpretado. 
 
 

Capítulo  VII  
DO PARECER CONSULTIVO 

 
Artigo 96º 

1. Qualquer pedido de parecer apresentado em conformidade com o Artigo 10 do Protocolo é notificado ao Escrivão 
que o submete imediatamente aos Estados membros, informando-os do prazo fixado pelo Presidente para recepção 
das suas alegações escritas ou para a audiência das declarações orais. 

 
2. O pedido de parecer consultivo previsto na alínea 1 do Artigo 10 do protocolo é apresentado por escrito. O pedido 

contém  memorandos a respeito dos quais um parecer consultivo está a ser solicitado. 
 
3. O pedido contém uma apresentação da questão sobre a qual refere-se o parecer consultivo solicitado. 
 
4. Os memorandos são acompanhados de todos os documentos susceptíveis de esclarecer a questão. 
 
5. O Tribunal emite um parecer consultivo em audiência pública. 
 
6. No exercício de suas funções consultivas, o Tribunal rege-se pelas disposições do Protocolo que aplica em processos 

contenciosos,  quando achar que são aplicáveis. 
 

Artigo 97º  
1. Depois da apresentação do pedido de  parecer prévio referido no Artigo anterior,  o Presidente  nomeia um Juiz-

Relator. 
 
2. O Tribunal delibera em conferência depois de ter ouvido o Juiz-Relator. 



 
3. O parecer é emitido em conformidade com as disposições do Artigo 10 do Protocolo. 
 
4. O parecer assinado pelo Presidente, pelos Juizes que participaram nas deliberações e pelo Escrivão é  notificado à 

instituição concernente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO  IV 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
Artigo 98º  

O Presidente obriga as pessoas que devem prestar juramento perante o Tribunal na qualidade de testemunhas ou peritos 
a dizerem a verdade ou cumprirem  a sua missão conscienciosamente e com toda imparcialidade, e chama a atenção 
sobre as consequências penais previstas pela legislação nacional no caso de violação desse dever.  
 

Artigo 99º 
Sob reserva da aplicação das disposições do Protocolo, o Tribunal, após consulta aos governos interessados, elabora, no 
que lhe diz respeito, um regulamento adicional enunciando as regras relativas: 

a) às cartas rogatórias; 
b) à participação pelo Tribunal do perjúrio das testemunhas e peritos. 

 
Artigo 100º 

O Tribunal pode estabelecer instruções práticas relativas nomeadamente à preparação e realização das audiências 
perante ele bem como à entrega de memorandos ou alegações escritas. 
 

Artigo 101º  
O presente Regulamento, autêntico nas línguas referidas no Artigo 87 do Tratado é publicado no Jornal Oficial da 
Comunidade e entra em vigor a contar da sua publicação. 
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Os primeiros  Membros do Tribunal  de  Justiça  da Comunidade 
prestaram juramento no dia  30 de  Janeiro  de  2001 em  Bamaco,  perante  
o  Presidente  Alpha Oumar Konaré,  na altura Presidente  da República  



do Mali  e  Presidente  em Exercício  da Conferência  dos   Chefes  de  
Estado e  de  Governo da CEDEAO.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
	


