
VERSÃO CONSOLIDADA 
 

 
Decisão do Tribunal de Justiça 

 
de 2 de Julho de 2003 

 
que estabelece o regime aplicável aos peritos nacionais destacados 

(conforme alterada pelas Decisões do Tribunal de Justiça de 24 de Setembro de 2003, 
de 17 de Outubro de 2007 e de 22 de Setembro de 2010) 

 
 
O Comité Administrativo do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, 
 
Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, 
 
Considerando a necessidade de instituir um regime aplicável aos peritos nacionais 
destacados no Tribunal de Justiça, 
 
 

DECIDE: 
 
 

Capítulo I: Disposições Gerais  
 
 

Artigo 1.° 
(Âmbito de aplicação) 

 
1. O presente regime é aplicável aos peritos nacionais destacados no Tribunal de 

Justiça por uma instituição que desempenhe, num Estado-Membro da União, 
uma missão de interesse geral. 

Consideram-se como tal designadamente as administrações nacionais, 
regionais e locais, os órgãos jurisdicionais, as universidades e os centros de 
investigação. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 3.°, n.° 2, e no artigo 4.°, n.° 1, alínea h), 

da presente decisão, os peritos nacionais destacados (a seguir "PND") 
permanecem ao serviço do respectivo empregador durante o período de 
destacamento e continuam a ser remunerados por este.  

 
3. Os PND devem ser cidadãos da União Europeia. 

 
4. O destacamento efectiva-se através de uma troca de cartas entre o Tribunal de 

Justiça e a Representação Permanente do Estado-Membro em causa. 
 
 
 



Artigo 2.° 
(Nível, experiência profissional e conhecimentos linguísticos) 

 
1. Para ser destacado no Tribunal de Justiça, o PND deve possuir uma formação 

completa em Direito e uma experiência profissional de pelo menos três anos 
de desempenho de funções administrativas, técnicas, de consultadoria ou 
supervisão, equivalentes às da categoria A, tal como estas são definidas no 
Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias. A título excepcional, 
para responder às necessidades específicas de um serviço, a formação em 
Direito pode ser substituída por uma formação específica noutro domínio 
especializado. 

 
2. O PND deve possuir um conhecimento profundo de uma língua comunitária e 

bons conhecimentos de, pelo menos, outra língua comunitária. Por razões de 
serviço, são necessários conhecimentos suficientes de francês. 

 

Artigo 3.° 
(Funções) 

 
1. Os PND desempenham as funções que lhes são atribuídas pelos seus 

superiores hierárquicos no Tribunal de Justiça. 
 

2. Os serviços em causa do Tribunal de Justiça, o empregador do PND e o 
próprio PND devem evitar conflitos de interesses, actuais ou potenciais, com 
as funções do PND durante o destacamento. Para o efeito, o Tribunal de 
Justiça deve indicar em devido tempo ao PND e ao empregador deste quais as 
funções previstas e solicita-lhes que confirmem ambos, por escrito, que não 
vêem qualquer motivo para não atribuir ao PND essas funções. Em especial, o 
PND deve declarar qualquer conflito potencial entre certos aspectos da sua 
situação familiar (em especial, actividades profissionais de parentes próximos 
ou quaisquer interesses financeiros importantes seus ou dessas pessoas) e as 
funções previstas durante o destacamento. 
O empregador e o PND comprometem-se a assinalar ao Tribunal de Justiça 
qualquer alteração de circunstâncias susceptível de dar lugar a esses conflitos 
ou de os gerar durante o destacamento. 
 

3. Em caso de inobservância do disposto nos números anteriores, o Tribunal de 
Justiça pode pôr termo ao destacamento do PND, nos termos previstos no 
artigo 7.° 

 
 

Artigo 4.° 
(Obrigações) 

 
1. Durante o período de destacamento: 

a) os PND exercem as suas funções e pautam a sua conduta de acordo 
unicamente com os interesses do Tribunal de Justiça; 



 

b) os PND devem abster-se de quaisquer actos, nomeadamente de 
qualquer expressão pública de opiniões, que possam afectar a 
dignidade das suas funções; 

c) os PND que, no desempenho das suas funções, sejam chamados a 
pronunciar-se sobre uma questão em cujo tratamento ou solução 
tenham um interesse pessoal susceptível de comprometer a sua 
independência informam do facto o chefe do serviço a que estejam 
afectos; 

d) o PND não publicará nem mandará publicar nenhum texto de que seja 
autor, a título individual ou em colaboração, cujo teor esteja 
relacionado com a actividade das Comunidades sem autorização 
prévia, nos termos e segundo as regras em vigor no Tribunal de Justiça. 
Essa autorização só pode ser recusada se a publicação for susceptível 
de prejudicar os interesses das Comunidades; 

e) todos os direitos inerentes a trabalhos efectuados pelos PND no 
exercício das suas funções revertem a favor da Comunidade; 

f) os PND devem residir no Luxemburgo ou a uma distância que não 
prejudique o exercício das suas funções; 

g) os PND devem assistir e aconselhar os superiores hierárquicos junto 
dos quais estejam destacados e são responsáveis perante estes pela 
execução das tarefas que lhes forem confiadas; 

h) os PND não aceitam qualquer instrução do seu empregador. Sem 
autorização prévia do Tribunal de Justiça, não efectuam nenhuma 
prestação nem para o respectivo empregador nem para qualquer outra 
pessoa, sociedade privada ou administração pública. 

 
2. Durante o período de destacamento e depois deste, os PND devem manter a 

maior discrição a respeito dos factos e informações de que tenham 
conhecimento no exercício das suas funções ou por causa destas; não 
comunicam, seja sob que forma for, a pessoas não habilitadas para tal, nenhum 
documento ou informação que não tenham sido tornados públicos nem 
utilizam esses documentos ou informações em benefício pessoal. 
 

3. A inobservância do disposto no presente artigo durante o destacamento pode 
levar o Tribunal de Justiça a pôr termo ao destacamento nos termos previstos 
no artigo 7.° 

 
4. Findo o destacamento, o PND continua sujeito ao dever de agir com 

integridade e discrição no que respeita ao exercício de novas funções que lhe 
sejam confiadas e à aceitação de certos lugares ou benefícios. 

Para o efeito, durante os três anos subsequentes ao período de destacamento, o 
PND informa sem demora o Tribunal de Justiça sobre as funções ou tarefas 
que tenha de executar para o seu empregador e que sejam susceptíveis de criar 
um conflito de interesses relacionado com as funções por ele assumidas 
durante o destacamento. 

 



Artigo 5.° 
(Duração do destacamento) 

 
1. A duração do destacamento não pode ser inferior a seis meses nem superior a 

dois anos. Pode ser objecto de prorrogações sucessivas desde que a duração 
total do destacamento não exceda quatro anos. A título excepcional, no 
interesse do serviço, podem ser autorizadas prorrogações adicionais desde que 
a duração total do destacamento não exceda seis anos. 

 
2. A duração prevista para o destacamento deve ser fixada no momento da 

colocação à disposição, na troca de cartas a que se refere o n.° 4 do artigo 1.° 
É aplicável o mesmo procedimento em caso de renovação do destacamento. 

 
 

Artigo 6.° 
(Interrupção do destacamento) 

 
1. O Tribunal de Justiça pode autorizar interrupções dos períodos de 

destacamento, fixando as respectivas condições. Durante essas interrupções: 

a) não são pagos os subsídios a que se referem os artigos 14.° e 15.°; 

b) as despesas a que se referem os artigos 17.° e 18.° só são reembolsadas 
se a interrupção ocorrer a pedido do Tribunal de Justiça. 

 
2. O Tribunal de Justiça informa o empregador do PND. 

 
 

Artigo 7.° 
(Termo do destacamento) 

 
1. Sem prejuízo do disposto no n.° 2, pode ser posto termo ao destacamento por 

iniciativa do Tribunal de Justiça ou do empregador do PND, mediante aviso 
prévio de três meses, ou por iniciativa do PND, mediante idêntico aviso 
prévio, sob reserva do acordo do Tribunal de Justiça. 

 
2. Em certas circunstâncias excepcionais, pode ser posto termo ao destacamento 

sem aviso prévio: 
a) pelo empregador do PND, se os interesses essenciais do empregador 

assim o exigirem; 
b) por acordo entre o Tribunal de Justiça e o empregador com base em 

pedido do PND dirigido a ambos, se assim o exigirem os interesses 
essenciais, pessoais ou profissionais, do PND; 

c) pelo Tribunal de Justiça, em caso de inobservância pelo PND das 
obrigações que lhe incumbem por força do presente regime. 

 
3. Se for posto termo ao destacamento ao abrigo do disposto na alínea c) do 

número anterior, o Tribunal de Justiça informará imediatamente do facto o 
empregador. 

 



Capítulo II: Condições de trabalho dos PND 
 

Artigo 8.° 
(Segurança Social) 

 
1. Antes do destacamento, o empregador de que depende o PND confirma ao 

Tribunal de Justiça que o PND continua abrangido, durante o destacamento, 
pela legislação da segurança social aplicável à administração pública a que 
pertence e que esta toma a seu cargo as despesas efectuadas no estrangeiro. 

 
2. Se o PND não estiver abrangido por um regime de seguro contra os riscos de 

acidente, o Tribunal de Justiça celebra a seu favor um contrato de seguro que 
cubra esses riscos. 
 
 

Artigo 9.° 
(Horário de trabalho) 

 
1. O PND está sujeito às regras em vigor no Tribunal de Justiça em matéria de 

horário de trabalho. 
 

2. O PND exerce as suas funções em regime de tempo completo durante todo o 
período de destacamento. A pedido do serviço, devidamente justificado, o 
director do pessoal pode autorizar o PND a trabalhar a meio tempo ou a três 
quartos de tempo, após acordo do empregador, desde que tal seja compatível 
com os interesses do Tribunal de Justiça. Nesse caso, o período de férias anual 
será proporcionalmente reduzido. 

 
 

Artigo 10.° 
(Faltas por doença) 

 
1. Em caso de falta por motivo de doença ou acidente, o PND deve informar no 

mais curto prazo possível o seu chefe de serviço, indicando o seu endereço 
nesse momento. Se a ausência for superior a três dias, o PND deve apresentar 
um atestado médico e pode ser submetido a uma fiscalização médica 
organizada pelo Tribunal de Justiça. 

 
2. Se as faltas por doença ou acidente não superiores a três dias excederem, no 

decurso de um período de doze meses, um total de doze dias, o funcionário é 
obrigado a apresentar um atestado médico relativamente a cada nova ausência 
por doença ou acidente. 

 
3. Se a baixa por doença exceder um mês ou a duração do serviço prestado pelo 

PND, consoante o que for mais longo, os subsídios previstos no artigo 14.°, 
n.° 1, são automaticamente suspensos. Esta disposição não é aplicável em caso 
de doença relacionada com uma gravidez. Esta baixa não pode prolongar-se 
para além da duração do destacamento do interessado.  

 



4. Contudo, o PND vítima de um acidente de trabalho ocorrido durante o período 
de destacamento continua a receber integralmente o subsídio durante todo o 
período de incapacidade para o trabalho e até ao termo do período de 
destacamento. 

 
 

Artigo 11.° 
(Férias anuais, licenças especiais e feriados) 

 
1. Os PND têm direito a dois dias e meio úteis de férias por cada mês completo 

de serviço (trinta dias por ano civil). 
 

2. O gozo de férias depende de autorização prévia do serviço ao qual o PND está 
afecto. 

 
3. Os PND podem beneficiar, a seu pedido, de uma licença especial nos 

seguintes casos: 

- casamento do PND: dois dias; 
 - doença grave do cônjuge: até três dias; 

- falecimento do cônjuge: quatro dias; 

- doença grave de um ascendente: até dois dias; 

- falecimento de um ascendente: dois dias; 
- nascimento de um filho: dois dias; 

- doença grave de um filho: até dois dias; 

- falecimento de um filho: quatro dias. 
 

4. Mediante pedido devidamente fundamentado do empregador do PND, o 
Tribunal de Justiça pode conceder ao PND dois dias de licença especial 
remunerados por cada período de doze meses. Os pedidos são apreciados caso 
a caso. 

 
5. Os PND não têm direito a tempo de transporte para férias ou  licenças 

especiais. 
 

6. Não pode ser efectuado qualquer reembolso dos dias de férias não gozados até 
ao termo do período de destacamento. 

 
 

Artigo 12.° 
(Licença por maternidade) 

 
1. Em caso de maternidade, é concedida à PND uma licença por maternidade de 

dezasseis semanas, durante a qual recebe os subsídios fixados nos termos do 
artigo 14.° 
 

2. Em caso de amamentação, pode ser concedida à PND, a pedido desta, 
mediante apresentação de um atestado médico comprovativo, uma licença 



especial com a duração máxima de quatro semanas a contar do termo da 
licença por maternidade, durante a qual auferirá os subsídios previstos no 
artigo 14.° 

 
3. Se a legislação nacional do empregador do PND previr uma licença por 

maternidade mais longa, o destacamento é interrompido durante o período que 
excede a licença concedida pelo Tribunal de Justiça. Se o interesse do Tribunal 
de Justiça assim o justificar, o destacamento pode ser prorrogado por um 
período equivalente ao período de interrupção. 

 
4. A PND pode eventualmente solicitar uma interrupção do período de 

destacamento correspondente à totalidade dos períodos concedidos pelas 
licenças por maternidade e para amamentação. Essa interrupção fica 
igualmente abrangida pelo disposto no segundo período do número anterior. 

 
 

Artigo 13.° 
(Gestão e controlo) 

 
A gestão e o controlo das férias anuais e do tempo de trabalho incumbem ao serviço 
em que o PND for colocado. 
 
 
 

Capítulo III: Subsídios e despesas 
 

Artigo 14.° 
(Subsídios de estadia) 

 
1. O PND tem direito, durante todo o período do destacamento, a um subsídio 

diário de estadia. Se a distância entre o local de recrutamento e a sede do Tribunal 
de Justiça for igual ou inferior a 100 km, o montante do subsídio é de 26,78 euros. 
Se essa distância for superior a 100 km, o montante do subsídio é de 107,1 euros. 

Se o PND não tiver beneficiado de qualquer reembolso das despesas de mudança 
de residência, é-lhe pago um subsídio mensal suplementar, de acordo com o 
quadro seguinte: 

 
Distância entre o local de recrutamento e 

a sede do Tribunal de Justiça (km) Montante em euros 

0 - 100 0 

>100 68,85 

>300 122,40 

>500 198,90 

>800 321,30 

>1300 504,90 

>2000 604,35 



 
Este subsídio é pago mensalmente no termo do prazo a que disser respeito. 
 

2. Estes subsídios são pagos durante os períodos de deslocação em serviço, as 
férias anuais, as licenças especiais e os feriados concedidos pelo Tribunal de 
Justiça. 

3. Os PND que, durante o período de três anos terminado seis meses antes do 
destacamento, tiverem residido habitualmente ou exercido a sua actividade 
principal a uma distância inferior ou igual a 100 km do local de destacamento, 
recebem um subsídio diário reduzido de 75%. 

Para efeitos da presente disposição, as circunstâncias decorrentes de 
actividades realizadas pelos PND por conta de outro Estado-Membro que não 
o Luxemburgo ou de uma organização internacional não serão tomadas em 
consideração. 
 

4. No momento da entrada em funções, o PND recebe, a título de adiantamento, 
um montante correspondente a 75 dias de subsídio de estadia e esse 
pagamento implica a extinção de qualquer direito a novos subsídios diários de 
estadia relativamente ao período correspondente. Em caso de cessação 
definitiva das funções do PND no Tribunal de Justiça antes de expirar o 
período tomado em consideração para o cálculo do adiantamento, o PND é 
obrigado a devolver o montante correspondente ao período restante. 

5. O PND deve informar o Serviço do Pessoal do Tribunal de Justiça sobre 
quaisquer subsídios similares recebidos de outras fontes. O montante destes 
será deduzido do subsídio pago pelo Tribunal de Justiça nos termos do n.° 1. 

6. Os subsídios diários e mensais são revistos anualmente, sem efeitos 
retroactivos, em função da adaptação das remunerações de base dos 
funcionários da União no Luxemburgo. 

 
Artigo 15.° 

(Subsídio fixo complementar) 
 

1. Salvo no caso de o local de recrutamento se situar a uma distância igual ou 
inferior a 100 km da sede do Tribunal de Justiça, o PND tem direito, se for 
caso disso, a um subsídio fixo complementar igual à diferença entre o salário 
anual bruto pago pelo seu empregador (excluindo as prestações familiares), 
acrescido do subsídio de estadia pago pelo Tribunal de Justiça, e a 
remuneração de base de um funcionário do grau A8, escalão 1. 

 
2. Este subsídio é revisto anualmente, sem efeitos retroactivos, em função da 

adaptação das remunerações de base dos funcionários da União no 
Luxemburgo. 

 
 
 



Artigo 16.° 
(Local de recrutamento) 

 
1. Para efeitos do presente regime, considera-se local de recrutamento o lugar 

onde o PND exercia as suas funções por conta do seu empregador 
imediatamente antes do destacamento. Este local é identificado na troca de 
cartas a que se refere o n.° 4 do artigo 1.° 

2. Se, no momento do destacamento enquanto PND, o PND já se encontrar 
destacado por conta do seu empregador num local diferente daquele onde se 
situa a sede principal deste último, considera-se local de recrutamento aquele 
que se encontrar mais próximo da sede do Tribunal de Justiça. 

3. Presume-se que o local de recrutamento se situa no Luxemburgo: 
a) se, durante o período de três anos terminado seis meses antes do 

destacamento, o PND tiver residido habitualmente ou exercido a sua 
actividade profissional principal num local situado a uma distância 
igual ou inferior a 100 km da sede do Tribunal de Justiça; 

b) se, no momento do pedido de destacamento pelo Tribunal de Justiça, o 
Luxemburgo for o local de residência principal do cônjuge ou do filho 
(ou filhos) a cargo do PND. 

Para este efeito, o PND que resida a uma distância igual ou inferior a 
100 km do local da sede do Tribunal de Justiça é considerado residente 
no Luxemburgo. 

As circunstâncias decorrentes das funções exercidas pelo PND para um 
Estado-Membro que não o Luxemburgo ou para uma organização 
internacional não são tomadas em consideração. 

 
Artigo 17.° 

(Despesas de viagem) 
 

1. O PND cujo local de recrutamento se situe a mais de 100 km da sede do 
Tribunal de Justiça tem direito ao reembolso das despesas de viagem: 

a) para si próprio, 

• no início do destacamento, entre o local de recrutamento 
e o Luxemburgo; 

• no final do destacamento, entre o Luxemburgo e o local 
de recrutamento; 

b) para o cônjuge e os filhos a cargo, se estes coabitarem com o 
PND e as despesas de mudança de residência deverem ser 
reembolsadas pelo Tribunal de Justiça, 

• no início do destacamento, entre o local de recrutamento 
e o Luxemburgo; 

• no final do destacamento, entre o Luxemburgo e o local 
de recrutamento; 



2. O montante do reembolso é fixo e limitado ao custo da viagem de 
comboio, em segunda classe, sem suplementos. Se a distância entre o 
local de recrutamento e a sede do Tribunal de Justiça for superior a 
500 km, o reembolso pode ser igual ao custo de uma viagem de avião 
com tarifa reduzida (PEX ou APEX). 

3. Em derrogação ao disposto no n.° 1, os PND que comprovem ter 
mudado o local onde exercerão a sua actividade principal depois do 
termo do destacamento têm direito, dentro dos limites referidos, ao 
reembolso das despesas de viagem para esse local. Esse reembolso 
não pode ter por objecto o pagamento de um montante superior 
àquele a que o PND teria direito em caso de regresso ao local de 
recrutamento. 

4. Se o PND tiver efectuado a mudança de residência do seu local de 
recrutamento para o Luxemburgo, tem direito anualmente a um 
montante fixo igual ao preço da viagem entre o Luxemburgo e o seu 
local de recrutamento, para ele próprio, o seu cônjuge e os filhos a 
cargo, com base nas disposições em vigor no Tribunal de Justiça. 

 

Artigo 18.° 
(Despesas de mudança de residência) 

 
1. Sem prejuízo da aplicação do disposto no artigo 14.°, n.° 3, segundo 

parágrafo, o PND pode efectuar a mudança do seu mobiliário  pessoal do local 
de recrutamento para o Luxemburgo, a expensas do Tribunal de Justiça e após 
acordo prévio deste, nos termos das disposições em vigor sobre reembolso das 
despesas com a mudança dos funcionários, desde que se verifiquem as  
seguintes condições: 

a) a duração inicial do destacamento seja de dois anos; 

b) o local de recrutamento do PND se situe a uma distância igual ou 
superior a 100 km da sede do Tribunal de Justiça; 

c) a mudança se efectue durante os seis meses seguintes à data do início 
do destacamento; 

d) a autorização seja solicitada, através da apresentação de dois 
orçamentos, com dois meses de antecedência, pelo menos, em relação 
à data prevista para a mudança; 

e) as despesas com a mudança não sejam reembolsadas pelo empregador 
(em caso de reembolso parcial pelo empregador, o montante 
correspondente será deduzido do reembolso pelo Tribunal de Justiça); 

f) o PND entregue os originais dos orçamentos, recibos e facturas ao 
Tribunal de Justiça e um atestado do empregador confirmando que não 
toma a cargo as despesas com a mudança (ou indicando a parte das 
despesas que toma a cargo). 



2. Sem prejuízo da aplicação do disposto nos n.os 3 e 4 do presente artigo, se o 
Tribunal de Justiça reembolsar as despesas com a mudança para o 
Luxemburgo, o PND tem direito, no termo do destacamento, após acordo 
prévio do Tribunal, ao reembolso das despesas com a mudança de residência 
do Luxemburgo para o local de recrutamento, nos termos das disposições 
internas em vigor sobre reembolso das despesas de mudança de residência, 
desde que se verifiquem as condições enumeradas nas alíneas d) a f) do n.° 1. 
A mudança deve estar concluída no prazo de seis meses a contar do termo do 
destacamento. 

3. O PND cujo destacamento cesse a seu pedido ou a pedido do empregador no 
decurso dos dois anos seguintes ao início do destacamento não tem direito ao 
reembolso das despesas com a mudança para o local de recrutamento. 

4. O PND que comprove ter mudado o local onde exercerá a sua actividade 
principal depois do termo do destacamento tem direito ao reembolso das 
despesas com a mudança para esse local, desde que estas não excedam as 
despesas que teriam sido reembolsadas em caso de mudança para o local de 
recrutamento. 

 

Artigo 19.° 
(Deslocações em serviço e despesas correspondentes) 

1. Os PND podem ser chamados a efectuar deslocações em serviço. 

2. As despesas com as deslocações em serviço são reembolsadas segundo as 
regras e nos termos em vigor sobre esta matéria no Tribunal de Justiça. 

 

Artigo 20.° 
 (Formação) 

 
Os PND podem beneficiar das acções de formação organizadas pelo Tribunal de 
Justiça, se o interesse do Tribunal de Justiça o justificar. 

 

Artigo 21.° 
 (Data de entrada em funções) 

Os PND iniciam as suas funções no Tribunal de Justiça no dia 1 ou no dia 16 de cada 
mês. 

 

 

 



Capítulo IV: Disposições finais 

Artigo 22.° 

O presente regime entra em vigor em 1 de Maio de 2004. 

 

 

Feito no Luxemburgo em 2 de Julho e 24 de Setembro de 2003. 

 

 

O Secretário       O Presidente 

R. GRASS      G. C. RODRÍGUEZ  IGLESIAS 

 

 


