Tribunal de Justiça da União Europeia
COMUNICADO DE IMPRENSA n.° 122/19
Luxemburgo, 26 de setembro de 2019

Audiência solene do Tribunal de Justiça

Imprensa e Informação

Renovação parcial e entrada em funções de catorze novos membros do Tribunal
Geral

Por decisões de 1 de fevereiro de 2019 e de 29 de maio de 2019, os representantes dos
Governos dos Estados-Membros da União Europeia renovaram, para o período compreendido
entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2025, o mandato de doze juízes do Tribunal
Geral, a saber, Vesna Tomljenović, Mariyana Kancheva, Inga Reine, Ramona Frendo, Anthony
Collins, Stéphane Gervasoni, Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Jan Passer, Alexander
Kornezov e Colm Mac Eochaidh.
Por decisão de 1 de fevereiro de 2019, foram nomeados na qualidade de juízes do Tribunal Geral,
para o período compreendido entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2025, Laurent
Truchot e, para o período compreendido entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022,
Mirela Stancu.
Por decisão de 6 de março de 2019, foi nomeada na qualidade de juíza do Tribunal Geral, para o
período compreendido entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022, Tuula Riitta Pynnä.
Por decisão de 29 de maio de 2019, foram nomeados na qualidade de juízes do Tribunal Geral,
para o período compreendido entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2025, Tamara
Perišin, Petra Škvařilová-Pelzl, Gabriele Steinfatt, Johannes Christoph Laitenberger, José Martín y
Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus, Miguel Sampol Pucurull e, para o período compreendido
entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022, Iko Nõmm.
Por decisão de 11 de julho de 2019, foram nomeados na qualidade de juízes do Tribunal Geral,
para o período compreendido entre 6 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022, Ornella
Porchia e Roberto Mastroianni.
Por decisão de 4 de setembro de 2019, foi nomeado na qualidade de juiz do Tribunal Geral, para
o período compreendido entre 1 de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2022, Gerhard Hesse.
Por ocasião da prestação de juramento e da entrada em funções dos novos membros da
Instituição, realiza-se hoje uma audiência solene no Tribunal de Justiça da União Europeia.
A audiência solene será transmitida em direto a partir das 18h00 no sítio acessível a partir da
seguinte ligação http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj.

Curricula vitae dos novos Membros
Laurent Truchot
Nascido em 1962; licenciado pelo Institut d’études politiques de Paris (1984); antigo aluno da
École nationale de la magistrature (1986-1988); juiz no Tribunal de Primeira Instância de Marselha
(1988-1990); magistrado na Direção dos assuntos civis e do Ministério da Justiça (1990-1992);
adjunto do chefe de serviço e posteriormente chefe de serviço na Direção-Geral da Concorrência,
do Consumo e da Repressão das Fraudes do Ministério da Economia, das Finanças e da Indústria
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(1992-1994); consultor técnico junto do Ministro da Justiça (1994-1995); juiz no Tribunal de
Primeira Instância de Nîmes (1995-1996); referendário no Tribunal de Justiça da União Europeia
junto do advogado-geral P. Léger (1996-2001); assessor referendário no Tribunal de Cassação
(2001-2007); juiz no Tribunal Geral (2007-2013, presidente de secção de 2010 a 2013); assessor
no Tribunal de Cassação (2013-2019); juiz no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Mirela Stancu
Nascida em 1974; licenciada em Direito pela Universidade de Bucareste (1998); doutora em
Direito da Universidade de Bucareste (2009); advogada inscrita na Ordem dos Advogados de
Bucareste (1999-2002); encarregada de curso (2002-2018), posteriormente, a partir de 2018,
regente de curso de Direito Processual na Universidade de Bucareste; formadora no Instituto
Nacional da Magistratura (2007-2018); juíza no Tribunal de Primeira Instância de Bucareste (20042009); juíza no Tribunal de Bucareste (2009-2019); juíza em destacamento no Ministério dos
Negócios Estrangeiros (2005); administradora jurista no Tribunal de Justiça da União Europeia
junto da juíza C. Toader (2011-2014); diretora dos assuntos europeus, das relações internacionais
e dos programas do Conselho Superior da Magistratura (2015-2018); autora de numerosas
publicações; juíza no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Tuula Riitta Pynnä
Nascida em 1958; diplomada em Direito pela Universidade de Turku (master, 1981); programa de
formação judiciária no tribunal regional de Ulvila (1984); master em Direito da Universidade de
Trier (1993); master em estudos jurídicos europeus do Instituto Europeu de Administração Pública
(1994); encarregada de curso na Universidade de Turku (1981-1982); juíza no tribunal regional de
Pori (1982-1983); chefe de serviço no Serviço da População (1983-1985); juíza no Tribunal de
Tampere e Pirkanmaa (1985-1995); referendária no Supremo Tribunal da Finlândia (1995); chefe
de Unidade do Serviço de Contencioso da União Europeia, assessora jurídica e agente do Estado
junto do Tribunal de Justiça da União Europeia, Ministério dos Negócios Estrangeiros, chefe da
delegação finlandesa no grupo de trabalho «Tribunal de Justiça» do Conselho (1996-2005);
membro do grupo «Amigos da Presidência» para a reforma do sistema judiciário comunitário no
Tratado de Nice; juíza no Supremo Tribunal Administrativo da Finlândia (2005-2012); juíza no
Supremo Tribunal da Finlândia (2012-2019); membro do comité disciplinar da Bolsa de Helsínquia
(2015-2019); membro e posteriormente presidente do comité de avaliação da Ordem dos
Advogados de Helsínquia (2011-2019); juíza no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Tamara Perišin
Nascida em 1979; licenciada em Direito pela Universidade de Zagreb (2002); master em Direito da
Universidade de Oxford (2003); doutora em Direito da Universidade de Zagreb (2007); bolseira
Fulbright nas universidades de Georgetown e de Michigan (2005-2006); formação em ciências do
ensino e da aprendizagem na Universidade da Europa Central (2007-2008); investigadora no
Instituto Asser (2004), no Instituto Max Planck (2007-2008) e na Harvard Law School (2014);
admitida na Ordem dos Advogados da Croácia (2009); professora de Direito da União, titular da
cátedra Jean Monnet e coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet na Universidade de
Zagreb (2002-2019); professora convidada na Universidade de Harvard (2015-2016); membro do
grupo de negociação para a adesão da Croácia à União Europeia (2005-2011); responsável pela
formação em Direito da União destinada aos funcionários e diplomatas na Escola Nacional da
Administração Pública e na Academia Diplomática do Ministério dos Negócios Estrangeiros e
Europeus (2011-2012); responsável pela formação em Direito da União destinada aos
magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público na Academia Judiciária e no
Tribunal de Zagreb (2012-2013); responsável pela formação em Direito da União na Associação
croata de advogados (2015); consultora especial no Ministério das Ciências e da Educação (20172019); chefe de redação de uma revista de Direito da União; autora de numerosas publicações;
juíza no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
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Petra Škvařilová-Pelzl
Nascida em 1975; estudos de Direito na República Checa e na Alemanha (Magister iuris,
Universidade Carlos de Praga, 1999), doutora em Direito (Universidade de Hamburgo, 2004);
diplomada em interpretação de alemão pela Escola Pública de Línguas de Praga (1995);
colaboradora científica na cátedra de Direito Comercial, Direito Marítimo e Direito Económico da
Universidade de Hamburgo; aprovada num concurso das instituições europeias para juristas
checos (2004); funcionária na Direção-Geral da Biblioteca e da Investigação e Documentação do
Tribunal de Justiça da União Europeia (2004-2019); adjunta do Diretor-Geral (2010-2016);
referendária no Tribunal de Justiça da União Europeia junto da juíza M. Berger (2017-2018);
regente dos cursos de Direito da União na Academia Federal de Viena para a função pública;
intervenções regulares no quadro do Festival bienal checo-alemão de Direito; autora de várias
publicações, nomeadamente nos domínios do Direito da União e do Direito Comparado; juíza no
Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Gabriele Steinfatt
Nascida em 1977; estudos em Sarrebruck e em Estrasburgo; diplomada em Direito pela
Universidade Robert Schuman de Estrasburgo (licenciatura em Direito Privado e certificado de
Direito Europeu 2000); exames de Estado em Sarrebruck (2002 e 2005); estudos de terceiro ciclo
em Direito no Instituto de Estudos Europeus da Universidade do Sarre (2002-2003); doutora em
Direito da Universidade do Sarre (2011); juíza no Tribunal Administrativo de Bremen (2005-2018);
juíza no Tribunal Administrativo de Recurso de Bremen (2018-2019); membro do Conselho
Disciplinar de Recurso dos magistrados judiciais (2018-2019); membro suplente do Conselho
Disciplinar de Recurso dos engenheiros (2018-2019); encarregada de curso na Universidade do
Sarre e na Universidade de Bremen; autora de várias publicações jurídicas, nomeadamente em
Direito Europeu; juíza no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Johannes Christoph Laitenberger
Nascido em 1964; estudos de Direito na Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn; primeiro
exame de Estado em Direito (1990); assessor jurídico na administração do Parlamento alemão
(1991); Rechtsreferendar no Tribunal Regional Superior de Colónia (1991-1994); segundo exame
de Estado em Direito (1994); encarregado de curso e de investigação na Rheinische FriedrichWilhelms-Universität Bonn (1991-1995); advogado inscrito na Ordem dos Advogados de Colónia e
consultor jurídico de uma federação de empresas (1996); consultor na Direção da Administração e
do Protocolo do Secretariado Geral do Conselho da União Europeia (1996-1999); relator na
Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia (1999); membro do gabinete (1999-2003) e
posteriormente chefe de gabinete (2003-2004) da Comissária Europeia V. Reding; membro do
gabinete do presidente da Comissão das Comunidades Europeias José Manuel Barroso (20042005); porta-voz e chefe do serviço do porta-voz da Comissão Europeia (2005-2009); chefe de
gabinete do presidente da Comissão Europeia José Manuel Barroso (2009-2014); diretor-geral
adjunto do Serviço Jurídico da Comissão Europeia (2014-2015); diretor-geral da Direção-Geral da
Concorrência da Comissão Europeia (2015-2019); juiz no Tribunal Geral desde 26 de setembro de
2019.
José Martín y Pérez de Nanclares
Nascido em 1965; diplomado em Direito pela Universidade de Salamanca (1983-1988); estudos
de Direito Constitucional na Universidade de Colónia (1988-1989); master em Direito Europeu da
Universidade de Sarrebruck (1991); doutor em Direito da Universidade de Sarrebruck (1994) e da
Universidade de Salamanca (1994); regente de curso (1993-1996) e professor de Direito
Internacional (1996-2001) na Universidade de La Rioja; titular da cátedra de Direito Internacional
Público e da cátedra Jean Monnet de Direito da União Europeia na Universidade de La Rioja
(2001-2009); titular da cátedra de Direito Internacional Público na Universidade de Salamanca
(2009-2012 e 2018); vice-reitor das relações internacionais (2004-2008), vice-reitor de
investigação (1996-2000) e secretário-geral (1996) da Universidade de La Rioja; doutor honoris
causa da Universidade de Piura, Perú (2009); diretor do Gabinete dos Assuntos Jurídicos
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Internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do Governo espanhol
(2012-2018); Diretor de Gabinete da Presidência do Conselho de Estado espanhol (2018-2019);
membro do Tribunal Superior Permanente de Arbitragem (2018-2019); autor de numerosas
publicações; juiz no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Rimvydas Norkus
Nascido em 1979; master em Direito da Universidade de Vilnius (2001); doutor em Direito da
Universidade Mykolas Romeris (2005); estudos no Instituto Suíço de Direito Comparado (ISDC) e
nas Universidades de Bona e de Vilnius (2002-2006); referendário no Tribunal de Recurso da
Lituânia (1999-2000); assessor do presidente do Tribunal de Recurso da Lituânia (2000-2003);
diretor do serviço de prática judiciária do Supremo Tribunal Administrativo da Lituânia (20032009); jurista-linguista no Parlamento Europeu (2009-2010); diretor do departamento de
investigação jurídica do Supremo Tribunal da Lituânia (2010-2012); juiz no Tribunal de Recurso da
Lituânia (2012-2013); juiz no Supremo Tribunal da Lituânia (2013-2014); presidente do Supremo
Tribunal da Lituânia (2014-2019); professor no Instituto de Direito Privado da Universidade
Mykolas Romeris (2012-2019); professor associado na Universidade Mykolas Romeris (20072008); presidente do Conselho da Magistratura da Lituânia (2016-2018); autor de numerosas
publicações; juiz no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Miguel Sampol Pucurull
Nascido em 1974; licenciado em Direito e em Gestão de empresas pela Universidade Católica de
Comillas–ICADE (1998); abogado del Estado encarregado da representação do Estado perante os
órgãos jurisdicionais nacionais (2002-2005); abogado del Estado no serviço jurídico do Ministério
da Cultura (2005-2006); membro do serviço jurídico do Ministério dos Negócios Estrangeiros no
que respeita ao Tribunal de Justiça da União Europeia (2006-2007); abogado del Estado-consultor
jurídico na representação permanente de Espanha junto da União Europeia (2007-2014); abogado
del Estado-Jefe do serviço jurídico do Estado encarregado dos procedimentos no Tribunal de
Justiça e sub-diretor geral dos assuntos da União Europeia e internacionais da Abogacía General
del Estado (Ministério da Justiça) (2014-2019); membro do conselho de administração de várias
empresas públicas (2014-2019); autor de numerosas publicações; juiz no Tribunal Geral desde 26
de setembro de 2019.
Iko Nõmm
Nascido em 1977; doutor em Direito da Universidade de Tartu (2013); consultor no Tribunal de
Recurso de Tallinn (2001-2002); auditor de justiça no Tribunal de Harju (2002); juiz no Tribunal de
Harju (2002-2007); juiz no Tribunal de Recurso de Tallinn (2007-2019); juiz estagiário no Supremo
Tribunal da Estónia (2015-2016); magistrado nacional destacado junto do Tribunal de Justiça da
União Europeia (2017-2018); encarregado de curso na Universidade de Tartu (2014-2019);
professor no Supremo Tribunal da Estónia (2015-2019); formador na Ordem dos Advogados
estónia (2015-2019); membro da comissão de avaliação de juízes (2018-2019); membro do comité
de avaliação da aptidão profissional da Ordem dos Advogados estónia (2015-2019); juiz no
Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
Ornella Porchia
Nascida em 1966; diplomada em Direito (1991); doutora em Direito da Universidade Bocconi de
Milão (1996); professora de Direito da União Europeia na Universidade de Turim; advogada
inscrita na Ordem dos Advogados de Turim (1994); professora assistente (1998-2002) e
professora associada de Direito Internacional na Universidade de Turim (2002-2007); membro do
serviço de estudos do Tribunal Constitucional de Itália (2010-2014); consultora jurídica na
representação permanente de Itália junto da União Europeia (2014-2019); autora de numerosas
publicações; juíza no Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
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Roberto Mastroianni
Nascido em 1964; diplomado em Direito pela Universidade de Florença (1987); doutor em Direito
da Universidade de Bolonha (1992); master em direito na Dickinson School of Law, Pensilvânia
(1990); estudos de pós-doutoramento na Universidade de Génova (1992-1993); estudos de
pós-doutoramento na Universidade de Amesterdão (1993-1994); investigador em Direito
Internacional na Universidade de Florença (1992-1997); referendário no Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias junto dos advogados-gerais G. Tesauro e A. Saggio (1997-2000);
professor de Direito da União Europeia na Universidade de Nápoles Federico II (2000-2019);
professor convidado de Direito da União e de contencioso europeu na Universidade Paris 2 –
Panthéon-Assas (2011-2013); professor de Direito da União na Universidade Luiss Guido Carli de
Roma (2013-2017); consultor do Governo italiano para os assuntos legislativos no departamento
dos assuntos europeus (2015-2018); advogado qualificado para pleitear perante os tribunais
superiores (1993-2019); professor de Direito Comparado da concorrência no Sturm College of Law
da Universidade de Denver (2015-2019); membro do conselho diretivo da Sociedade italiana de
direito internacional SIDI (20I3-2015) e da Associação italiana de estudos de Direito da União
Europeia AISDUE (2018-2019); autor de numerosas publicações; juiz no Tribunal Geral desde 26
de setembro de 2019.
Gerhard Hesse
Nascido em 1970; licenciado em Direito pela Universidade de Viena (1993); doutorado em Direito
pela Universidade de Viena (2002); membro do Departamento dos Assuntos Europeus da
Chancelaria Federal (1994-1995); membro e em seguida chefe no Serviço Jurídico da Chancelaria
Federal (1995-2000); consultor jurídico na Câmara do Trabalho (2000-2002); membro do Serviço
Jurídico e em seguida chefe de departamento no Serviço Jurídico da Chancelaria Federal (20022007); consultor jurídico no gabinete do chanceler federal (2007-2010); diretor-geral do Serviço
Jurídico da Chancelaria Federal (2010-2017); diretor-geral do Serviço Jurídico no Ministério dos
Assuntos Constitucionais, das Reformas, da Desregulação e da Justiça (2017-2019); membro do
Conselho do Governo para a Proteção dos Dados Pessoais (2010-2019); presidente do Conselho
de Supervisão da Biblioteca Nacional (2017-2019); autor de numerosas publicações; juiz no
Tribunal Geral desde 26 de setembro de 2019.
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