Pietro Russo
Nascido em Siracusa, Itália, em 1952.

Formação académica:
Licenciatura em Direito, cum laude, pela Universidade de Catânia (1975)
Admissão na Ordem dos Advogados (1977)
Experiência profissional:
Em 1977, Pietro Russo foi admitido na Ordem dos Advogados. A partir de 1977 foi juiz em diversos
tribunais. Em 1985 iniciou funções no Tribunal de Contas de Itália, tendo trabalhado no gabinete de
Palermo como Procurador-Adjunto, Procurador da República (1987) e Procurador-Geral Adjunto
(1989).
Perito nacional destacado no Tribunal de Contas Europeu, no serviço responsável pelo controlo do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, de 1991 a 1992. Chefe de Gabinete do Membro
italiano do Tribunal de Contas Europeu, de 1993 a 2003.
Em 2003 regressou a Itália para ingressar na secção central de controlo da gestão das administrações
do Estado do Tribunal de Contas italiano, tendo-se tornado membro das Secções Reunidas, em sede
consultiva; de 2005 a 2008, representou a Itália no Colégio de Auditores do mecanismo de
financiamento das operações militares da União Europeia ("Athena"), tendo sido eleito Presidente
em 30 de junho de 2006; de 2008 a 2011, representou a Itália no Colégio de Auditores da Agência
Europeia de Defesa (AED), tendo sido eleito Presidente em 30 de junho de 2010. Em 1996 foi
nomeado membro da Instância de Recurso do Instituto Comunitário das Variedades Vegetais, com
sede em Angers.
Desde 2009, é membro, em representação de Itália, do Colégio Internacional de Auditores da NATO
(IBAN).
Exerceu diversos cargos no setor público, nomeadamente: perito, em representação de Itália, no
âmbito do GRECO (Grupo de Estados contra a Corrupção) junto do Conselho da Europa, membro da
comissão de avaliação de investimentos e apoio à programação e gestão de intervenções ambientais
do Ministério do Ambiente, membro da comissão interministerial para o exame dos pedidos de
indemnização e subvenção relativos às perdas sofridas pelos cidadãos italianos no estrangeiro, do
Ministério da Economia e Finanças.
Foi orador em conferências e seminários sobre direito comunitário, com especial destaque para o
controlo do orçamento comunitário e para a luta contra a fraude. É autor de numerosas notas de
jurisprudência e artigos publicados em revistas jurídicas italianas e estrangeiras, sobre Direito Civil,
Direito Processual Civil, Direito Administrativo, Contabilidade Pública, Direito Comparado e Direito da
União Europeia. Exerceu o cargo de docente em organização comunitária na Universidade de
Catânia.
É Membro do Tribunal de Contas Europeu desde 1 de março de 2012, estando integrado na Câmara
IV "Receitas, Investigação e Políticas Internas e Instituições e Organismos da União Europeia".

Publicações:
"La Corte dei Conti italiana dopo la riforma e la Corte dei Conti Europea dopo Maastricht: mutamenti
e nuove occasioni di lavoro comune", Rivista della Corte dei Conti nº 2/1994.
"La Corte dei Conti – Istituzione comunitaria: note in tema di capacità processuale", Il Foro
Amministrativo, nº 6/1994.
"Il problema del Marchio Frazionato ed il nuovo regime del marchio comunitario", Giustizia Civile,
nº 2/1995.
"The administrative liability of the officials of the European Communities. Problems and Prospects",
The European Union Review, nº 2/1997.
"Controlli, uno sguardo sull’Europa – Evoluzione della certificazione dei conti", Italia Oggi, 18 de julho
de 2002.
"La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa: raffronti comparativi", Rivista della Corte dei
Conti (nº 5/2002) e ata da Convenção "La certificazione dei conti pubblici in Italia e in Europa:
Tradizione e Prospettive evolutive", organizada pelo Tribunal de Contas.
"Le contrôle des dépenses des collectivités décentralisées en Italie", Administration – Revue de
l’Association du Corps Préfectoral et des Hauts Fonctionnaires du Ministère de l’Intérieur, março de
2002.
"Il controllo successivo della Corte dei Conti sulle Amministrazioni dello Stato dopo le riforme degli
anni ’90: una sistemazione concettuale", Rivista della Corte dei Conti, nº 4/2004.
"El procedimiento de ratificación del Tratado de Lisboa: situación actual", Legal Today.com, 2008
"Codice operativo del TUE e del TFUE", ed. Simone, 2012: Autor do comentário sobre os artigos do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) relativos ao Tribunal de Contas Europeu.
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