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Luxemburgo, 8 de outubro de 2018

Imprensa e Informação

Audiência solene do Tribunal de Justiça

Renovação parcial e entrada em funções de seis novos Membros do Tribunal de
Justiça

Por decisão de 28 de fevereiro de 2018, os representantes dos Governos dos Estados-Membros
da União Europeia renovaram, para o período de 7 de outubro de 2018 a 6 de outubro de 2024, o
mandato de oito juízes do Tribunal de Justiça, a saber, Alexander Arabadjiev, Jean-Claude
Bonichot, Thomas von Danwitz, Carl Gustav Fernlund, Egils Levits, Constantinos Lycourgos, Jiří
Malenovský e Alexandra Prechal.
Por decisões de 28 de fevereiro de 2018, 13 de junho de 2018, 25 de julho de 2018 e 5 de
setembro de 2018, foram nomeados na qualidade de juízes no Tribunal de Justiça, para o período
de 7 de outubro de 2018 a 6 de outubro de 2024, Lucia Serena Rossi, em substituição de Antonio
Tizzano, Irmantas Jarukaitis, em substituição de Egidijus Jarašiūnas, Peter George Xuereb, em
substituição de Anthony Borg Barthet, e Nuno José Cardoso da Silva Piçarra, em substituição de
José Luís da Cruz Vilaça.
Por decisão de 28 de fevereiro de 2018, os representantes dos Governos dos Estados-Membros
da União Europeia renovaram, para o período de 7 de outubro de 2018 a 6 de outubro de 2024, o
mandato de dois advogados-gerais do Tribunal de Justiça, a saber, Yves Bot e Maciej Szpunar.
Por decisões de 28 de fevereiro de 2018 e 5 de setembro de 2018, foram nomeados na qualidade
de advogados-gerais no Tribunal de Justiça, para o período de 7 de outubro de 2018 a 6 de
outubro de 2024, Giovanni Pitruzzella, em substituição de Paolo Mengozzi, e Gerard Hogan.
Por ocasião, por um lado, da cessação de funções e da partida de Antonio Tizzano, José Luis da
Cruz Vilaça, Melchior Wathelet, Anthony Borg Barthet, Paolo Mengozzi e Egidijus Jarašiūnas e,
por outro, da prestação de juramento e da entrada em funções dos novos Membros da Instituição,
realiza-se hoje uma audiência solene na sede do Tribunal de Justiça da União Europeia.
A audiência solene será transmitida em direto a partir das 17h30 no sítio acessível a partir da
seguinte ligação: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.
Curricula vitae dos novos Membros
Peter George Xuereb
Nascido em 1954, licenciado em Direito pela Universidade de Malta (1977); Master of Laws pela
Universidade de Londres (1979); doutor em Direito pela Universidade de Cambridge (1982);
assistente no Ealing College of Higher Education (1982-1984); assistente na Universidade de
Exeter (1984-1990); assistente principal na Universidade de Londres, Queen Mary and Westfield
College (1990-1993); consultor jurídico no setor privado, posteriormente no Parlamento de Malta
(1993-2016); professor e responsável pelo Departamento de Direito Europeu e de Direito
Comparado da Universidade de Malta (1993-2016); diretor do Centro de Documentação e de
Investigação da Universidade de Malta (1993-2016); presidente da Associação Maltesa de Direito
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Europeu; autor de numerosas publicações; juiz no Tribunal Geral da União Europeia (2016-2018);
juiz no Tribunal de Justiça desde 8 de outubro de 2018.
Nuno José Cardoso da Silva Piçarra
Nascido em 1957, licenciado em Direito pela Universidade de Lisboa (1980); mestre em Direito
pela Universidade de Lisboa (1986); doutor em Direito pela Universidade Nova de Lisboa (2003);
assistente na Universidade de Lisboa (1981-1986); jurista-linguista (1986-1987) e jurista revisor
(1987-1990) no Tribunal de Justiça; referendário no Tribunal de Primeira Instância das
Comunidades Europeias (1990-1996); professor convidado no Instituto de Estudos Europeus do
Sarre, Alemanha (1987-1996); Coordenador Nacional para os Assuntos da Livre Circulação de
Pessoas no Espaço Europeu, Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal (1996-1999);
membro do Comité K4 do Conselho e do Grupo Central da estrutura de concertação permanente
dos Acordos de Schengen (1996-1999); assistente e doutorando em Direito pela Universidade
Nova de Lisboa (1999-2003); professor auxiliar de Direito na Universidade Nova de Lisboa (20032008); professor associado de Direito na Universidade Nova de Lisboa (2008-2018); membro
português da rede FreSsco de peritos independentes nos domínios da livre circulação de
trabalhadores e da coordenação da segurança social na União Europeia (2004-2017) e da rede
académica Odysseus de estudos jurídicos sobre a imigração e o asilo na Europa (2014-2018);
membro do Conselho de Administração da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia
(2015-2018); autor de numerosas publicações; juiz no Tribunal de Justiça desde 8 de outubro de
2018.
Lucia Serena Rossi
Nascida em 1958; licenciada em Direito pela Universidade de Bolonha (1982); professora de
Direito da União Europeia na Universidade de Bolonha; diretora do Centro Internacional de
Investigação sobre o Direito Europeu da Universidade de Bolonha; advogada na Ordem dos
Advogados de Bolonha; professora associada de Direito Internacional na Universidade de Urbino
(1997-2000); vice-presidente da Sociedade Italiana de Direito Internacional e de Direito da União
Europeia (2009-2010); membro do Comité de Gestão Misto da Escola Sino-Europeia de Direito da
Universidade Chinesa de Ciências Políticas e de Direito (2011-2013); representante do Governo
italiano junto do Comité Diretor da Academia de Direito Europeu (2015-2018); autora de
numerosas publicações; juíza no Tribunal de Justiça desde 8 de outubro de 2018.
Gerard Hogan
Nascido em 1958; licenciado em Direito pelo University College, Dublin (LL.M. em 1981); doutor
em Direito pelo University College, Dublin (LL.D. em 1997); licenciado em Direito pela University of
Pennsylvania (LL.M. em 1982); barrister-at-law da Honorable Society of King’s Inns em Dublin
(1984); doutor em Direito pelo Trinity College, Dublin (Ph.D. 2001); conferencista em Direito no
Trinity College, Dublin (1982-2007); junior counsel na Ordem dos Advogados da Irlanda (19871997); senior counsel na Ordem dos Advogados da Irlanda (1997-2010); juiz na High Court da
Irlanda (2010-2014); juiz na Court of Appeal da Irlanda (2014-2018); autor de numerosas
publicações; advogado-geral no Tribunal de Justiça desde 8 de outubro de 2018.
Giovanni Pitruzzella
Nascido em 1959; licenciado em Direito pela Universidade de Palermo (1982); professor de Direito
Constitucional na Universidade de Palermo; professor de Direito Constitucional e da Concorrência
na Universidade LUISS Guido Carli em Roma; consultor jurídico do Governo italiano (1993-1996);
professor de Direito Público na Universidade de Cagliari (1986-1997); presidente da Comissão
para a Aplicação do Estatuto Especial da Região da Sicília (1998-2002); consultor jurídico do
Ministério da Saúde italiano (2008-2011); membro e posteriormente presidente da Comissão para
a Garantia do Direito à Greve nos Serviços Públicos Essenciais (2006-2011); presidente da
Autoridade Italiana de Garantia da Concorrência e do Mercado (2011-2018); designado pelo
presidente da República, em abril de 2013, como um dos dez sábios da Comissão para as
Reformas Institucionais, Económicas e Sociais e nomeado pelo primeiro-ministro, em junho do
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mesmo ano, membro do grupo de peritos chamado a propor um projeto de reformas institucionais;
autor de numerosas publicações; advogado-geral no Tribunal de Justiça desde 8 de outubro de
2018.
Irmantas Jarukaitis
Nascido em 1973; licenciado em Direito pela Universidade de Vílnius (1992-1997); doutor em
Direito pela Universidade de Vílnius (2008); assistente, professor associado na faculdade de
Direito da Universidade de Vílnius (1999-2018); chefe de secção (2002-2003), diretor-geral
adjunto do Departamento de Direito Europeu do Ministério da Justiça da Lituânia (2004-2010); juiz
no Supremo Tribunal Administrativo da Lituânia (2010-2018); vice-presidente do Supremo Tribunal
Administrativo da Lituânia (2012-2017); presidente em exercício do Supremo Tribunal
Administrativo da Lituânia (2015-2017); autor de várias publicações no domínio do Direito Europeu
e Constitucional; cofundador e membro da Associação Lituana de Direito Europeu; juiz no Tribunal
de Justiça desde 8 de outubro de 2018.
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