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RESUMO 

O presente estudo tem a intenção de repensar o conceito de proteção de 

dados e as sanções aplicáveis à sua violação num mundo complexo caracterizado 

por avanços tecnológicos e alterações legislativas. A fim de compreender se a nossa 

«era digital» pode ser a razão para criar outros conceitos e viver sob diferentes 

princípios, é crucial estar ciente do quadro internacional, europeu e nacional em 

matéria de proteção de dados pessoais. 

Com o propósito de demonstrar as diversas questões emergentes da 

legislação aplicável em matéria de proteção de dados pessoais, este estudo culmina 

com a apresentação de um «novo» direito, já reconhecido pela jurisprudência 

europeia e constitucionalmente consagrado no art. 35.º da C.R.P., e com uma análise 

do regime sancionatório a que está sujeita a sua violação. 

Esta «nova» dimensão da intervenção contraordenacional e penal, em 

matéria de proteção de dados, traz novos (ou, talvez, não tão novos) problemas de 

delimitação entre o direito de mera ordenação social e o direito penal após a entrada 

em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados no ordenamento jurídico 

português. Até que ponto o Regulamento Geral altera os quadros constitucionais da 

ordem jurídica nacional portuguesa, ou até esvazia o próprio direito sancionatório 

vigente? Será a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em discussão 

parlamentar, o melhor meio de execução do Regulamento Geral na ordem jurídica 

portuguesa? O presente estudo analisa as questões inerentes a esta interpelação, 

posicionando-se criticamente sobre as contraordenações e os crimes previstos, em 

matéria de proteção de dados, na legislação em vigor e em discussão parlamentar. 

A questão central subjacente é efetivamente o confronto do direito de mera 

ordenação social vigente e do direito penal clássico com uma espécie de ordem 

preventiva infra-criminalizadora, resultante da inflação legislativa em matéria de 

proteção de dados pessoais. 

Palavras-chave: autodeterminação informacional ou informativa; 

contraordenações e crimes contra a proteção de dados pessoais; Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais; proteção de dados pessoais; Regulamento Geral sobre 

a Proteção de Dados. 
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ABSTRACT 

The current study has the intent of rethinking the concept of data protection 

and the sanctions applicable to its violation in a complex world characterized by 

technological advances and legal changes. In order to understand if our «digital era» 

can be the reason to craft new concepts and to live under different principles it is 

crucial to be aware of the international, European and national personal data 

protection framework. 

In order to demonstrate the various issues arising from the personal data 

protection legislation, this study culminates in the presentation of a «new» right, 

already recognized in European case law and constitutionally enshrined in art. 35.º 

of C.R.P., and in the analysis of the sanctioning framework to which it is subject its 

violation. 

This «new» dimension of administrative and criminal intervention, 

concerning data protection, brings new (or, perhaps, not so new) problems of 

delimitation between the law of mere social order and criminal law after the entry 

into force in the Portuguese legal order of the General Regulation on Data Protection. 

To what extent does the General Regulation change the constitutional frameworks 

of the Portuguese national legal order, or even extinguishes the sanctioning right in 

force itself? Is Proposed Legislative Amendment on Personal Data Protection, in 

parliamentary discussion, the best way to execute the General Regulation in the 

Portuguese legal order? The present study analyzes the issues inherent to this 

interpellation, positioning itself critically about misconductions and crimes 

regarding data protection, in the legislation in force and in parliamentary 

discussion. 

The underlying central question is effectively the confrontation of the law 

of mere social order in force and the traditional criminal law with a sort of under-

criminalizing social preventive order, resulting from legislative inflation in terms of 

personal data protection. 

Key words: General Data Protection Regulation; personal data protection; 

informational self-determination; Proposed Legislative Amendment on Personal 

Data Protection; administrative offences and crimes against personal data 

protection.  
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NOTA INTRODUTÓRIA 

A introdução à dissertação de mestrado que ora apresentamos assume 

como objetivos a apresentação do trabalho, a delimitação do objeto, a demarcação 

da metodologia e o recenseamento das orientações fundamentais do modo de 

desenvolver o presente estudo. 

A dissertação tem como objeto temático a análise do quadro sancionatório 

da proteção de dados pessoais, em vigor – especialmente, na Lei n.º 67/98, de 26 de 

outubro (Lei de Proteção de Dados Pessoais) e no Regulamento (UE) 2016/679, do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, relativo à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados) – e em discussão parlamentar – na Proposta de Lei n.º 120/XIII (Proposta de 

Lei de Proteção de Dados Pessoais) –, quadro este que merecerá discussão de modo 

a averiguar a sua possível compatibilização com os princípios, fundamentos e 

limites dos direitos constitucional, de mera ordenação social e penal, consagrados 

no ordenamento jurídico português. 

A importância e a atenção concedidas ao desenvolvimento do direito à 

proteção de dados pessoais justificam-se maioritariamente pela pressão dos tempos 

tecnológicos que vivemos e pela emergência progressiva de um «homo digitalis», 

personagem que nos tem sido apresentada pela literatura1. Todavia, justificam-se 

também pelo aprofundamento da integração europeia, pela prioridade colocada na 

construção da cidadania europeia, nos termos dos arts. 20.º e 21.º do Tratado sobre 

o Funcionamento da União Europeia, e pelo reforço de uma dimensão de integração 

extraeconómica, no contexto da afirmação da União Europeia como uma União de 

direito. Este direito, já reconhecido a nível europeu e nacional como um direito 

fundamental, converteu-se na questão jusfundamental identitária dos nossos 

tempos. 

À primeira vista, esta nossa «vida tecnológica» não parece ser facilmente 

enquadrável pelo direito, dado que o direito tem o seu tempo, dificilmente 

                                                           
1 Cfr. SAXBERG, Natasha – Homo digitalis: How the human needs support digital behavior for people, organizations and societies. 
Copenhagen: Dansk Psykologisk Forlag, 2015. Cumpre referir que a expressão «homo digitalis» vai sendo utilizada 
regularmente como sinónimo de dependência em relação às novas tecnologias de informação e comunicação (T.I.C.) que 
invadiram o nosso quotidiano. 
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compaginável com a velocidade do desenvolvimento tecnológico, uma vez que, 

perante realidades novas, hesita na busca do caminho valorativo (logo, normativo) 

a seguir. Porém, o direito cedo se tornou sensível à problemática da proteção de 

dados pessoais e a sua disciplina jurídica foi-se dilatando por diferentes ramos 

jurídicos: o direito constitucional generalizou essa proteção no art. 35.º da 

Constituição da República Portuguesa; o direito de mera ordenação social criou 

novas contraordenações e alterou os seus limites mínimos e máximos para proteger 

novos direitos; e o direito penal criou novos tipos legais de crime e alterou os 

elementos caracterizadores dos existentes para tutelar devidamente o bem jurídico 

em causa. 

A reflexão que levamos a cabo ao longo destas páginas surge, 

essencialmente, da perturbação e da incerteza com que enfrentamos o problema das 

fronteiras de dois eixos sancionatórios fundamentais: o direito de mera ordenação 

social e o direito penal, cujos limites são simultaneamente flexíveis e indefinidos e 

que exigem de nós um particular esforço de concretização em cada tempo e lugar, 

que permita a indispensável referenciação dos direitos ou dos bens jurídicos por 

eles tutelados e os valores constitucionais fundantes dessa proteção. 

Anos passados após a descoberta do direito à proteção de dados pessoais, 

protegido em sede de direitos fundamentais, e a fixação da sua respetiva 

terminologia, é pertinente repensar e discutir a atualidade da consagração 

originária de ambos e dos meios de reação à sua restrição ou violação, culminando 

na mais adequada tutela jurídica deste direito. 

Tem de se começar por ter presente a realidade tecnológica que se pretende 

regular e os riscos e perigos potenciais que o uso desenfreado dos meios 

informáticos e eletrónicos na manipulação da informação pessoal envolve para os 

direitos e liberdades individuais. O alargamento das possibilidades de recolha e de 

armazenamento de dados relativos ao cidadão individual por parte de entidades 

públicas e privadas, e a facilidade e a velocidade de acesso e de cruzamento de todos 

esses dados, tornam mesmo justificado o receio da construção de um “Grande 

Irmão” no mais puro sentido «orwelliano», receio este que, como veremos, deu 

origem à preocupação com a proteção de dados dos cidadãos. É que, não só existe o 

risco de acesso e de recolha injustificados de dados, suscetíveis de constituir por si 

só intromissões ilegítimas na vida privada das pessoas e uma compressão das suas 
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liberdades, como o uso e a divulgação sem limites desses dados pode gerar 

desigualdades de tratamento e riscos de exclusão. 

É de notar, ainda, que o desenvolvimento da «sociedade da informação», da 

«sociedade globalizada» e «de risco», o impacto dos avanços dos meios tecnológicos 

digitais e o crescente recurso a meios eletrónicos originaram uma expansão da 

atividade criminógena. Assim, tornam-se cada vez mais importantes as garantias 

contra o acesso, o tratamento e a utilização abusiva de dados pessoais e, por isso, 

verifica-se uma expansão do poder punitivo, com um constante enunciado de novas 

infrações relacionadas com o desenvolvimento tecnológico, a eclosão de doutrina e 

jurisprudência relevantes e emergentes alterações legislativas, nas últimas décadas, 

com particular ênfase já no final do século XX e no início do século XXI. 

Por isso, questionamos se tais axiomas mantêm hoje a validade que lhes 

emprestou o «prematuro» direito de mera ordenação social e o direito penal 

clássico, em resposta à dicotomia «liberdade/segurança», através do respeito pelo 

princípio da proporcionalidade. 

A sociedade contemporânea pode caracterizar-se por dois vetores 

essenciais: por um lado, a globalização, e por outro lado, o risco2. Uma e outro 

reconfiguram o equilíbrio entre os cidadãos, e entre estes e o Estado, de acordo com 

o princípio da proporcionalidade, e exigiram um reequacionamento de distintos 

direitos, impondo mesmo, por diversas vezes, o alargamento da intervenção 

criminal a áreas até aí tuteladas por outros ramos jurídicos, maxime pelo direito de 

mera ordenação social. Teremos, pois, nessa medida, que interpelar os dogmas já 

estabelecidos, de modo a aferir da sua legitimidade, necessidade, eficácia e 

fragmentariedade face a um mundo substancialmente diferente daquele que os 

criou. 

O mundo é hoje uma realidade profundamente diferente daquela que 

SAMUEL D. WARREN procurou racionalizar – mas não tão diferente como pintava 

ERIC ARTHUR BLAIR –, tendo-se expandido espacialmente, até ao ponto de 

                                                           
2 SIEBER, Ulrich – Limites do direito penal – Princípios e desafios do novo programa de pesquisa em direito penal no Instituto 
Max-Planck de direito penal estrangeiro e internacional. Revista Direito GV. São Paulo, Brasil. Volume 4, N.º 1, janeiro-junho de 
2008. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2PruBpL. Págs. 269-330, reflete 
especificamente sobre os limites do direito penal na moderna «sociedade global e de risco», apontando caminhos para a 
investigação e para o tratamento dos problemas penais na sociedade dos nossos dias. O Autor chama a atenção para aqueles 
que considera os dois grandes vetores desta transformação – o processo de globalização e o desenvolvimento da «sociedade 
da informação» e da «sociedade do risco» – constantes que, como veremos, perpassam esta dissertação.  

http://bit.ly/2PruBpL


 

4 

 

estarmos porventura perante um mundo que podemos denominar como «mundo 

digital». 

Este «mundo digital» implica um reforço da proteção dos direitos 

fundamentais, nomeadamente do direito à segurança, mas também e 

paradoxalmente – como observaremos – do direito à proteção de dados pessoais, 

que impõem uma prevenção acrescida e uma transformação do direito 

contemporâneo, especialmente do direito de mera ordenação social e do direito 

penal, que ora atuam em função do risco. Realidade que, podendo ser defendida em 

termos ideológicos, contraria frontalmente as demandas de um Estado de Direito – 

que se reapresenta hoje num cenário global, marcado pela digitalização, que não lhe 

é propriamente favorável3 –, onde a liberdade não pode ser encarada senão como 

mais uma dimensão do desenvolvimento pleno da pessoa, sujeita, por isso, às regras 

de concatenação e equilíbrio com os direitos de todos os outros cidadãos. Uma tal 

harmonização tem vindo a ser feita através do princípio da proporcionalidade, que 

também levanta problemas conceptuais sérios, os quais analisaremos, tendo em 

consideração os sistemas mitigados ou de consensualidade propostos no âmbito do 

direito penal para o seu desenlace. 

O presente estudo examina as principais questões decorrentes destas 

revolucionárias alterações, na medida em que estas afetam o direito constitucional, 

o direito de mera ordenação social e o direito penal, especialmente em matéria de 

proteção de dados pessoais. 

Eleger como tema de estudo uma matéria que cruza tão distintas áreas de 

saber coloca-nos necessariamente face a uma dificuldade, que se constitui 

igualmente como um desafio – o central de toda a dissertação. Questionar as 

fronteiras do direito de mera ordenação social e do direito penal e equacionar a 

legitimidade, a necessidade, a eficácia e a fragmentariedade destes direitos 

sancionatórios, de modo a aferir qual destes deve estender-se à matéria da proteção 

de dados pessoais, implica necessariamente trazer para a discussão jurídica a 

realidade internacional, europeia e nacional em matéria de proteção de dados 

pessoais e discuti-la, ainda que dentro de parâmetros delimitados. Apesar de 

encetarmos este caminho numa perspetiva essencialmente interna, não 

                                                           
3 No mesmo sentido, cf. ZOLO, Danilo – “Teoria e crítica do Estado de direito”. In COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (coord.) – O 
Estado de direito – história, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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descuramos, porém, um estudo comparativo, sempre que tal se afigure pertinente. 

Não nos absteremos, portanto, das imprescindíveis considerações de ordem 

comparativa a respeito da adoção de disposições normativas neste âmbito, a 

respeito especialmente do regime sancionatório, que possam impor-se à medida 

que vamos apresentando o nosso estudo, sobretudo em termos de enquadramento 

do problema. E porque se procura com este trabalho a análise de quatro específicos 

ramos do direito – entre os quais, o direito da União Europeia, o direito 

constitucional, o direito de mera ordenação social e o direito penal – não deve causar 

estranheza que se opte, ainda quando seja necessário trazer à colação postulados de 

ordem comparativa, por fazê-lo da forma mais sucinta e direcionada possível. 

Não nos coibiremos, portanto, no primeiro capítulo, das indispensáveis 

considerações de ordem introdutória ou da reflexão a respeito da origem do direito 

à proteção de dados pessoais. Analisaremos, assim, o advento do direito à proteção 

de dados no direito alemão e a importância fundante da «Datenschutz» e da 

«informationelle Selbstbestimmung» e partimos, depois, à descoberta da 

problemática nos panoramas internacional e europeu. Em face às circunstâncias de 

constante transformação, acompanharemos, neste capítulo, a evolução histórico-

normativa da proteção de dados no panorama internacional e no panorama 

europeu, fazendo alusão às primeiras disposições que, no seio da União Europeia, 

consagraram os princípios de proteção da privacidade e de proteção de dados 

pessoais, tendo em vista prevenir a utilização das tecnologias da informação de 

forma ilegítima, abusiva, ilícita e atentatória dos direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos. 

O propósito de tomar como objeto de estudo o quadro sancionatório da 

proteção de dados força a um tratamento do direito à privacidade, uma vez que são 

frequentes, na doutrina, as relações de sinonímia entre as duas posições jurídicas. 

Não podemos, portanto, alhear-nos da origem e do desenvolvimento da privacidade 

quando elaboramos uma dissertação tematicamente marcada pela proteção de 

dados pessoais. Só desta forma poderemos demonstrar cabalmente que privacidade 

e proteção de dados pessoais não se fundem dogmaticamente e que, apesar de o 

direito à proteção de dados pessoais ter nascido sob a égide do direito à privacidade, 

aquele se sofisticou e assumiu características próprias. 
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Considerada esta autonomia entre a privacidade e a proteção de dados 

pessoais, assente historicamente na diferença dos bens que uma e outra visam 

proteger, louvamo-nos aqui dessa noção mais ampla de direito à proteção de dados 

pessoais e trabalhamos apenas este direito, pois é este que lida com a atual 

realidade, que atrás identificámos, de proteção da liberdade e de defesa da 

segurança, e com as suas respetivas restrições, de acordo com o princípio da 

proporcionalidade. 

Faremos particular alusão, ainda neste capítulo, ao Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados, que surgiu da emergente tentativa de «europeização» da 

matéria relativa à proteção de dados, em busca de harmonia legislativa no seio da 

Europa e cujo regime sancionatório esboçaremos como sendo um paradigma ou um 

paradoxo, uma vez que a entrada em vigor deste Regulamento Geral veio introduzir 

novos fatores de tensão nos sistemas jurídicos nacionais, nomeadamente em 

matéria sancionatória, e que exigem cuidadosa ponderação. 

Partindo das considerações iniciais a respeito do panorama histórico-

normativo geral da proteção de dados pessoais, em que apontaremos as 

substanciais alterações legislativas efetuadas, quais os objetivos que presidiram às 

várias reformas e as suas concretas repercussões sobre a perceção da proteção de 

dados pessoais, analisaremos, de forma algo breve e crítica, a génese e a evolução do 

direito à proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico português – 

nomeadamente os trâmites, a sua consagração atual no art. 35.º da Constituição da 

República Portuguesa, após a 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, e o seu ambíguo 

conteúdo, devido aos fatores que condicionaram a criação originária do direito à 

proteção de dados pessoais, bem como a sua evolução, quer tecnológica, quer 

dogmática –, avaliando quer o papel fundamental desempenhado pela União 

Europeia na disseminação do direito à proteção de dados pessoais e da sua tutela 

como direito fundamental, quer o seu aparecimento e desenvolvimento no direito 

português. Esta influência da União Europeia mostrar-se-á decisiva na configuração 

do sistema português cujo ordenamento jurídico revisaremos normativamente, com 

o objetivo de detetar o aparecimento da preocupação com a proteção de dados 

pessoais e de compreender, criticamente, a evolução do regime sancionatório neste 

domínio. 
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Quando falamos em direito à proteção de dados pessoais, uma precisão 

terminológica tem de ser feita – desde logo, de acordo com os parâmetros fornecidos 

pela nossa Constituição, mais concretamente pelo seu art. 35.º –, pois que este se 

desdobra, em termos latos, em vários direitos e incorpora um bem jurídico, cuja 

definição apresentaremos. Muito embora estes direitos sejam faces da mesma 

realidade, podendo portanto falar-se, em sentido amplíssimo, de um direito à 

proteção de dados pessoais que os abarque a todos, a verdade é que, quando falamos 

em direito à proteção de dados pessoais, estamos especificamente a referir-nos à 

«Datenschutz», cuja finalidade de proteção é – como atentaremos – o bem jurídico 

«autodeterminação informacional ou informativa» («informationelle 

Selbstbestimmung»). 

Embora o direito à proteção de dados pessoais seja um direito específico, 

dada a amplitude da sua proteção no domínio do direito penal, a sua violação 

conhece três grandes núcleos de crimes a si associados. A saber: os crimes 

referentes à proteção de dados pessoais, previstos na Lei de Proteção de Dados 

Pessoais; os crimes que recorrem a meios informáticos, consagrados no Código 

Penal; e os crimes informáticos propriamente ditos, estabelecidos na Lei n.º 

109/2009, de 15 de setembro (Lei do Cibercrime). 

Apesar de a nossa análise do direito à proteção de dados pessoais perpassar 

todos estes diplomas legislativos, importa-nos especificamente, como deixámos 

entrevisto, a matéria dos crimes referentes à proteção de dados pessoais, previstos 

na Lei de Proteção de Dados Pessoais e na Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, ainda em discussão parlamentar – e cuja conformidade com o direito da 

União Europeia, nomeadamente com o Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados, destrinçaremos –, como campo privilegiado de atuação do direito 

sancionatório em matéria de proteção de dados pessoais face à ilicitude dos 

comportamentos e à colocação em causa do bem jurídico-penal tutelado da 

«autodeterminação informacional ou informativa». Assim, estreitado o nosso 

âmbito de análise, é a matéria de proteção de dados pessoais aquela que nos ocupará 

ao longo destas páginas, porque nesta se nos afigura que vá ínsita uma específica 

antijuricidade, suscetível de questionar a sua relevância e eficácia 

contraordenacional ou criminal em face dos intransponíveis princípios da 

legitimidade, da necessidade, da eficácia e da fragmentariedade penais. Queremos, 



 

8 

 

pois, com a análise que aqui empreendemos, constatar se existe um bem jurídico-

penal subjacente às condutas atentatórias do direito à proteção de dados pessoais 

que importe proteger através de uma incriminação, por não se ver adequadamente 

tutelado pelos demais ramos do direito – em especial, no caso, pelo direito de mera 

ordenação social – conscientes, porém, da qualidade de ultima ratio que caracteriza 

o direito penal. 

De tudo isto trataremos, portanto, no primeiro capítulo deste trabalho, 

deixando para o segundo capítulo a compreensão do surgimento da proteção de 

dados pessoais enquanto problema jurídico, derivado, desde logo, da aplicabilidade 

direta do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, fazendo uma viagem 

doutrinária e jurisprudencial pelos âmbitos em que tal matéria despontou, e a 

perspetivação do problema a partir dos postulados contraordenacionais e jurídico-

criminais.  

Com o objetivo de demonstrar e abordar as diversas questões decorrentes 

da atual previsão do quadro sancionatório em matéria de proteção de dados 

pessoais, tanto na legislação europeia como na legislação nacional portuguesa, e de 

modo a dar-lhes resposta, no segundo capítulo, analisaremos criticamente o regime 

administrativo sancionatório a que está sujeita a violação do direito à proteção de 

dados pessoais e os efeitos jurídicos que decorrem da aplicabilidade direta do 

quadro sancionatório do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados na ordem 

jurídica interna portuguesa.  

Neste contexto, é de notar que o sancionamento da violação do direito à 

proteção de dados pessoais, embora assente num paradigma administrativo, 

advindo do direito europeu, hodiernamente, tem vindo a complexificar-se, 

sobretudo face à crescente compreensão das infrações nesta matéria como atos 

delituosos graves. Demonstram-no, no nosso direito, como no de tantos outros 

países europeus que partilham o nosso modelo, a proliferação legislativa, a 

ampliação dos poderes das autoridades de controlo e o agravamento das sanções 

aplicadas a tais práticas.  

Com efeito, cumpre averiguar como é que o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados poderá ser legitimamente executado em matéria sancionatória 

pela ordem jurídica interna portuguesa, nomeadamente através da Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, em discussão parlamentar, preservando a sua razão 
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de ser e respeitando os princípios jurídico-constitucionais, processuais penais e os 

direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, uma vez que esta «nova» 

dimensão da intervenção contraordenacional e penal em matéria de proteção de 

dados pessoais traz novos (ou, talvez, não tão novos) problemas de delimitação 

entre o direito de mera ordenação social e o direito penal após a entrada em vigor 

do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados no ordenamento jurídico 

português e cumpre saber até que ponto este Regulamento Geral altera os quadros 

constitucionais da ordem jurídica nacional portuguesa, ou até esvazia o próprio 

direito sancionatório vigente. 

Não desconhecemos, naturalmente, a finalidade do direito de mera 

ordenação social para efeitos preventivos, a razão de ser do direito penal enquanto 

tutela última dos valores europeus fundamentais e a correspondente defesa da 

intervenção mínima do Estado, a quem compete apenas a tarefa de garantir as 

condições necessárias para que a sociedade opere em efetiva liberdade e segurança, 

assegurando, nomeadamente a prevenção e a repressão das práticas limitadoras dos 

direitos, liberdades e garantias fundamentais. A proteção da liberdade e a defesa da 

segurança converteram-se, pois, no desiderato capital da atividade sancionatória, 

com vista a compatibilizar e a preservar o equilíbrio entre o respeito pela liberdade 

de informação e pelos princípios jurídico-constitucionais e processuais penais, 

pilares da ordem jurídica nacional portuguesa, e a imperiosa necessidade de reforço 

da intervenção contraordenacional e penal, especialmente face à criminalidade 

atual, que impõe novas exigências de segurança. E, no seio desta dicotomia, tem 

vindo a assumir um papel de destaque a proteção da privacidade e dos dados 

pessoais, tanto perante a liberdade, como perante a segurança, estando a primeira 

relacionada com a própria razão de ser deste direito e a última relacionada com a 

prevenção e a repressão da criminalidade e com a restrição do direito à proteção de 

dados pessoais, de modo a prevenir o comportamento violador, reestabelecer a 

segurança e produzir um efeito dissuasor sobre todos os potenciais agentes 

criminosos. Estes postulados axiais serão tratados no terceiro capítulo, no âmbito 

da exposição da atual crise contemporânea e da mutação do direito penal clássico. 

Neste contexto, começarão a surgir as nossas interrogações, que acabarão 

por dar origem ao estudo que agora se dá a conhecer. Será que, tendo em 

consideração a importância e a centralidade hoje reconhecidas à proteção de dados 
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pessoais e aos seus instrumentos, a utilização de um sistema preventivo-repressivo 

contraordenacional como é o nosso, em Portugal e na União Europeia, responde 

suficiente e adequadamente às exigências de proteção dos valores em causa? E, se 

assim é, por que razão o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados concede 

margem aos Estados-Membros para a determinação de sanções penais para 

prevenção e repressão das infrações ao disposto no próprio Regulamento Geral? 

Será que se justifica a intervenção do direito penal perante a tutela do direito de 

mera ordenação social no âmbito do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados? 

A formulação destas questões conduz-nos inexoravelmente à discussão que 

apontávamos a respeito dos limiares do direito penal, das condutas e das razões que 

justificam a sua tutela e do bem jurídico que ele tem por função proteger. 

Apuraremos a atual insuficiência do direito de mera ordenação social para 

responder a algumas exigências colocadas pela defesa da segurança e da proteção 

de dados pessoais, enquanto direitos fundamentais, justificando a necessidade de 

tutela penal relativamente a determinadas condutas criminosas e, ao mesmo tempo, 

buscaremos a fundamentação de uma eventual intervenção penal – e da certeza de 

uma atual crise contemporânea e mutação do direito penal clássico, germinada pela 

tensão originada pela «sociedade de risco» e pela exigência de segurança nos nossos 

dias –, a partir da análise das questões de legitimidade, necessidade, eficácia e 

fragmentariedade da intervenção penal, em função do bem jurídico protegido. 

Assumida a nossa opção criminalizadora, tentamos, em seguida, delinear os 

seus específicos contornos, sobretudo face a um conjunto específico de obstáculos 

que a construção de um direito penal em matéria de proteção de dados viria suscitar. 

Debruçamo-nos, pois, neste estudo, sobre o direito de mera ordenação 

social e o direito penal em matéria de proteção de dados, na tentativa de fazer luz 

sobre os problemas que identificámos, procurando descobrir se haverá ou não 

legitimidade e necessidade de interferência penal para a sua proteção e a extensão 

desta mesma interferência, de modo a averiguar a adequação da atual redação da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais para execução do Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados no ordenamento jurídico português. 

Neste contexto, não podemos, pois, fugir à questão da alusão do próprio 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados à intervenção do direito penal em 

matéria de proteção de dados pessoais, às consequências desta alusão e a adequação 
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da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais para execução deste Regulamento 

Geral no direito interno português. Neste âmbito, abordaremos questões essenciais, 

como é o caso da sucessão de leis penais no tempo, não sob a perspetiva da sua 

análise teórico-dogmática, a qual não cabe no âmbito deste trabalho, mas na da sua 

importância para a solução do problema causado pelas ofensas ao bem jurídico em 

diversas circunstâncias temporais, nomeadamente, tendo em consideração a 

criminalização da desobediência na Lei de Proteção de Dados Pessoais, a 

descriminalização de algumas condutas, que podem consubstanciar desobediência, 

a partir da entrada em vigor do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, e 

ainda a atual proposta de previsão da desobediência como crime na Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais. O que nos conduz à necessidade de equacionar as 

consequências contraordenacionais ou jurídico-penais assacáveis às condutas 

infratoras. 

Com base nas conclusões retiradas nestes pontos, lançamo-nos para a 

análise dos pressupostos jurídico-dogmáticos de um direito penal em matéria de 

proteção de dados pessoais, sendo necessário averiguar as implicações da exigência 

de segurança no modelo de intervenção penal garantista, apontando as 

caraterísticas de um novo modelo, e sublinhando a nova realidade criminológica, no 

âmbito da procura de um revigorado equilíbrio no âmbito do direito penal, que tem 

sido proposto hodiernamente pelos sistemas mitigados ou de consensualidade. A 

expansão do direito penal atual, a caminho de uma criminalização antecipada, em 

aproximação de um verdadeiro «direito penal do inimigo», colocará algumas 

questões em destaque, nomeadamente de ordem principiológica e as relativas à 

resiliência do modelo do direito penal do bem jurídico. 

Uma vez concluído o estudo sobre a influência do novo regime geral 

sancionatório em matéria de proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico 

português, cumpre refletir quanto ao emergencialismo normativo da proteção de 

dados no ordenamento jurídico português, especialmente em matéria 

sancionatória, diante do contexto de construção do espaço penal europeu. 

E, em jeito de conclusão, é necessário saber se o regime sancionatório da 

proteção de dados pessoais, tal como está erigido – sendo característica do direito 

de mera ordenação social a prevenção e a repressão excessivas e sendo caraterística 

do direito penal a criminalização antecipada – representa um progresso ou um 
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retrocesso do direito de mera ordenação social e do direito penal atuais, com o 

objetivo de apurar os «novos» rumos da justiça contraordenacional e penal, de modo 

a apresentarmos um quadro dogmático útil. 

Porque se trata, afinal, de uma proposta de criminalização de condutas 

infratoras do direito à proteção de dados pessoais, deixamos alguns traços acerca 

do que poderá vir a ser o respetivo tipo de ilícito e do que será necessário adotar em 

matéria de proteção de dados pessoais, ao longo do trabalho. Trata-se, porém, de 

uma nova abordagem ao problema, pelo que colocamos, de um ponto de vista 

prospetivo, algumas dúvidas sobre o caminho a seguir a nível sancionatório, 

sobretudo no âmbito da União Europeia. 

Parece-nos certo que, seja qual for a concreta configuração do modelo a 

adotar, caminhamos para uma mudança de sentido quanto à proteção de dados 

pessoais, mudança esta que, uma vez mais, convocará o direito penal para proteção 

dos valores fundamentais da comunidade e exigir-lhe-á o esforço de se adequar a 

mais esta realidade contemporânea.  
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CAPÍTULO I – O enquadramento histórico-normativo da 

proteção de dados 

1. A origem do direito à proteção de dados pessoais 

O direito à proteção de dados pessoais emergiu, historicamente, do direito 

à privacidade e, relativamente às semelhanças entre a origem de ambos, podemos 

dizer que, em ambientes culturais muito diferentes e momentos históricos 

distanciados – a privacidade, nos Estados Unidos da América (E.U.A.), em 1890, e a 

proteção de dados, no centro da Europa, nos anos 70 e 80 do século passado – têm 

por base a tecnologia da informação como um perigo comum que afeta bens de 

personalidade4. 

A privacidade surgiu, mais concretamente, do «right to privacy», 

proclamado, por SAMUEL D. WARREN, e LOUIS D. BRANDEIS, num artigo intitulado 

“The right to privacy”5. E, por sua vez, o «medo orwelliano» esteve, em farta medida, 

na origem da proteção de dados pessoais6. GEORGE ORWELL – pseudónimo do 

escritor ERIC ARTHUR BLAIR –, na sua obra “1984”7, publicada em 1949, ficcionava 

um país imaginário, a “Oceânia”, governado por um ditador, a que chamou de 

“Grande Irmão”. Este ditador, apoiado pela “Polícia do Pensamento”, tinha o poder 

não só de seguir todos os movimentos dos seus concidadãos, mas também de 

conhecer os seus pensamentos mais secretos, havendo uma concentração de 

informação por parte do Estado. Segundo o Autor, este cenário deveria tornar-se 

realidade no ano de 1984. Todavia, na época da publicação, a ameaça não foi levada 

muito a sério, uma vez que o ano 1984 vinha ainda longe e não se fazia a menor ideia 

do que um computador – nessa altura ainda a ser desenvolvido como protótipo – 

poderia ser. Em contrapartida, nos finais da década de 60 e princípios da década de 

70 do século passado, a existência de grandes centros de tratamento de dados 

pessoais era já uma realidade inquietante8. 

                                                           
4 Cfr. defende PINHEIRO, Alexandre Sousa, em O RGPD aplica-se a qualquer profissão ou área de atividade em que circule 
informação pessoal. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 11. 
5 Publicado na Harvard Law Review, Volume IV, n.º 5, de 15 de dezembro de 1890. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2KOXq0B. Pág. 193. 
6 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – O RGPD aplica-se…, op. cit., pág. 11. 
7 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2ws1IRy. 
8 Neste sentido, cf. LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade e dos dados pessoais na sociedade da informação: 
Tendências e desafios numa sociedade em transição”. In AA. VV. – Estudos dedicados ao Prof. Doutor Mário Júlio de Almeida 
Costa. 1.ª Edição. Lisboa, Portugal: Universidade Católica Portuguesa, 2002. Pág. 783. 

https://www.cs.cornell.edu/~shmat/courses/cs5436/warren-brandeis.pdf
https://bit.ly/2ws1IRy
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Face ao desenvolvimento dos computadores, da Internet e da ascensão da 

«sociedade da informação» – que trouxeram notórias e consideráveis vantagens 

para os indivíduos e para a sociedade, melhorando a qualidade de vida, a eficiência 

e a produtividade –, apresentam-se novos riscos ao direito ao respeito pela vida 

privada e ao direito à proteção de dados pessoais e, em resposta à necessidade de 

regras específicas para reger o acesso, a recolha e o uso de informações pessoais, 

surgiu um novo conceito de privacidade, conhecido em algumas jurisdições como 

«privacidade informacional» e noutras jurisdições como «direito à 

autodeterminação informacional»9. 

A expressão «proteção de dados», que tem vindo a ser empregada mais 

comummente, tem inspiração germânica10. Pensada em alemão e construída, numa 

primeira fase, em língua alemã11, a «Datenschutz» (proteção de dados) criou raízes 

e, quer nos instrumentos de direito internacional, quer nos instrumentos europeus, 

quer nas leis nacionais, deu origem a traduções literais do neologismo germânico, 

como comprovam as fórmulas estabilizadas, nomeadamente: «proteção de dados», 

«data protection» e «protéction des données personnelles»12.  

É de notar, todavia, que o direito constitucional alemão não consagra 

expressamente um direito autónomo de tutela dos dados pessoais, tendo ele sido 

construído, jurisprudencialmente e pela primeira vez, pelo Tribunal Constitucional 

Federal alemão13 como «direito à autodeterminação informacional» 

                                                           
9 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook on 
European data protection law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Xmf9xB. Pág. 18. 
10 Cfr. afirma PINHEIRO, Alexandre Sousa, em A Protecção de Dados na Proposta de Regulamento Comunitário apresentada pela 
Comissão Europeia (2012): Primeiras Reflexões. Direito & Política. Lisboa, Portugal: Diário de Bordo. N.º 1, outubro-dezembro 
de 2012, pág. 9. O mesmo Autor, em Privacy e Protecção de Dados Pessoais: A Construção Dogmática do Direito à Identidade 
Informacional. Lisboa, Portugal: Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, janeiro de 2015. Pág. 47, sublinha 
que a proteção de dados («Datenschutz») é um paradigma germânico e que a autodeterminação informacional 
(«informationelle Selbstbestimmung») é o seu bem protegido, entendimento que seguimos nesta dissertação. 
11 Acrescenta PINHEIRO, Alexandre Sousa, in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 824, que, no plano do pós-
guerra, a doutrina alemã foi convocada para responder a dois problemas de índole diversa, mas erigidos a partir de um tronco 
comum. A memória das perseguições étnicas e da discriminação de cidadãos em função de fatores étnicos, religiosos e de 
orientação sexual, entre outros aspetos, criou nos cidadãos o temor da acumulação de informação pessoal por parte do Estado 
ou de entidades públicas. Todavia, os imperativos do Estado Social impunham a recolha abundante de informação pessoal. 
Assim se impôs o surgimento da proteção de dados no seio do direito alemão. 
12 Nestes termos, veja-se PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 428. 
13 Na importante decisão Volkszählung, de 15 de dezembro de 1983, BVerfGE 65, 1 («decisão dos censos»). [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DjzHiQ, em matéria de dados recolhidos para fins estatísticos 
num recenseamento. Aí se afirmou que o titular dos dados pessoais tinha o direito de conhecer e consentir na recolha, 
armazenamento, uso e transmissão de informação pessoal, salvo quando a lei funcionasse como condição de legitimidade, de 
acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 824. Esta decisão declarou a 
inconstitucionalidade parcial da Lei dos Censos («Volkszählungsgesetz»), de 1983, no que dizia respeito à obrigatoriedade, por 
parte dos cidadãos alemães, de responderem a um questionário com informações pessoais, de acordo com VIEIRA, Tatiana 
Malta – O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação – Efectividade desse direito fundamental diante dos avanços da 
tecnologia da informação. Porto Alegre, Brasil: Sergio Antonio Fabris Editor, 2007. Pág. 299. Objetivava-se reunir dados para 
fins estatísticos e formar um «banco de dados», para posterior confrontação com informações já existentes nos registos 
públicos e depois transmitir essas informações recolhidas para outras entidades públicas federais, estaduais e municipais. 
Porém, a opinião pública despertou para o temor de que tais informações fossem utilizadas para o controlo do comportamento 

http://bit.ly/2Xmf9xB
http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv065001.html
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(«informationelle Selbstbestimmung»), a partir da consideração conjunta do direito 

geral de personalidade, direito fundamental previsto pelo art. 2.1. da Constituição 

alemã, e do princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado pelo art. 1.1. do 

mesmo texto fundamental14. 

 

2. A proteção de dados no panorama internacional 

O surgimento da tecnologia da informação e o desenvolvimento dos 

grandes sistemas informáticos, nas décadas de 60 e 70 do século passado, foram 

acompanhados por uma crescente necessidade de adotar regras mais 

pormenorizadas para salvaguardar as pessoas através da proteção dos seus dados 

pessoais15, e, desde os finais da década de 60 do século passado, a nível 

internacional, o tema da proteção das liberdades fundamentais, nomeadamente da 

vida privada, associado aos perigos dos avanços tecnológicos, começou a ser 

debatido e as organizações internacionais começaram a evidenciar as primeiras 

preocupações na elaboração de diplomas que assegurassem a proteção dos cidadãos 

contra os sistemas de informação automatizada que representassem perigos de 

intromissão indevida na sua vida privada. 

Cumpre referir que a estrutura da Organização das Nações Unidas (O.N.U.) 

não reconhece o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental, 

embora o direito à privacidade seja um princípio fundamental há muito tempo 

estabelecido na ordem jurídica internacional16. O direito de um indivíduo à proteção 

da sua esfera privada e familiar contra intromissões de terceiros, especialmente do 

Estado, foi consagrado pela primeira vez num instrumento jurídico internacional, 

ainda que não vinculativo, relativo ao respeito pela vida privada e familiar, no art. 

                                                           
dos cidadãos, ensejando recurso ao Tribunal Constitucional Federal alemão, que, na decisão acima mencionada, considerou a 
necessidade do respeito pela personalidade diante dos riscos que a informática desvela e considerou que a autodeterminação 
informacional deriva do direito fundamental ao respeito pela personalidade, protegido na Constituição alemã. Neste sentido, 
ver VIEIRA, Tatiana Malta – O Direito à Privacidade…, op. cit., pág. 299. 
14 De acordo com MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada. 2.ª Edição. Coimbra, Portugal: Wolters Kluwer e Coimbra Editora, 2010. Tomo I. Págs. 783-
784; e de acordo, ainda, com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 18, nota 1. 
15 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual da Legislação 
Europeia sobre Proteção de Dados. Luxemburgo: Serviço das Publicações da União Europeia, 2014. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2ZmYaNM. Pág. 15; e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 24. 
16 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 21. 

http://bit.ly/2ZmYaNM
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12.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem (D.U.D.H.)17, da O.N.U., a 10 de 

dezembro de 1948, mediante a aprovação da Resolução 217 A (III)18, em Assembleia 

Geral da O.N.U.19. 

Em 16 de dezembro de 1966, foi adotado o Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos (P.I.D.C.P.)20/21, em Assembleia Geral da O.N.U., que, 

ampliando o objeto da «vida privada» previsto na D.U.D.H., no seu art. 17.º, §§ 1 e 2, 

proclama que “[n]inguém será objecto de ingerências arbitrárias ou ilegais na sua 

vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem de 

ataques ilegais à sua honra e reputação” e “[t]oda a pessoa tem direito a protecção 

da lei contra essas ingerências ou esses ataques”22. 

Em meados da década de 70 do século passado, o Comité de Ministros do 

Conselho da Europa adotou duas Resoluções sobre a proteção de dados pessoais23, 

que faziam referência ao art. 8.º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem 

(C.E.D.H)24 – disposição normativa que analisaremos adiante com detalhe. Importa 

referir que estas Resoluções, que enunciavam algumas regras fundamentais de 

proteção de dados, desencadearam – ou, pelo menos, impulsionaram – um 

movimento legislativo no mesmo sentido, resultante das preocupações crescentes 

do Conselho da Europa, em face do aumento do fluxo transfronteiriço de dados25. 

Tendo em consideração o facto de as Resoluções não terem carácter 

vinculativo, o Comité de Ministros do Conselho da Europa encarregou o seu Comité 

de peritos sobre a proteção de dados de elaborar a Convenção n.º 108, relativa à 

                                                           
17 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Iu7Twr.  
18 General Assembly Resolution 217 A (III). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Ir0Wfv. 
19 Nestes termos, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 14; e cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 18.  
20 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2Jac28N.  
21 O P.I.D.C.P. é um tratado internacional que compromete os seus 169 Estados Partes a respeitar e garantir o exercício dos 
direitos civis dos indivíduos, incluindo a privacidade, de acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL 
RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 21. 
22 Ibidem, pág. 21. 
23 O Comité de Ministros do Conselho da Europa aprovou, em 26 de setembro de 1973, a Resolution (73) 22, on the protection 
of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the private sector (Resolução n.º (73) 22, relativa à proteção da 
vida privada das pessoas singulares face aos bancos de dados eletrónicos no sector privado). [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Ir0Wfv. E aprovou, de seguida, em 20 de setembro de 1974, a Resolution 
(74) 29, on the protection of the privacy of individuals vis-à-vis electronic data banks in the public sector (Resolução n.º (74) 29, 
relativa à proteção da privacidade das pessoas singulares perante os bancos eletrónicos de dados no setor público). [Consulta 
em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DjiSEM.  
24 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., págs. 15-
16; e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 24. 
25 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., págs. 792-793. 

http://bit.ly/2Iu7Twr
http://bit.ly/2Ir0Wfv
https://bit.ly/2Jac28N
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680502830
http://bit.ly/2DjiSEM
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proteção das pessoas (singulares) relativamente ao tratamento autonomizado de 

dados de carácter pessoal, a qual foi aprovada em 28 de janeiro de 198126/27. 

A elaboração da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro 

de 1981, foi levada a cabo em ligação estreita com outras organizações 

internacionais, nomeadamente a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (O.C.D.E.), que, com a intenção de disciplinar o recurso 

à informática no sector dos dados pessoais28, em 23 de setembro de 1980, elaborou 

as Linhas Diretrizes para a Proteção da Privacidade e dos Fluxos Transfronteiriços 

de Dados Pessoais29/30, não vinculativas e aplicáveis aos sectores público e 

privado31, que não se afastam das normas contidas na já mencionada Convenção n.º 

10832. Com elas, visou-se garantir, mais do que a proteção de direitos pessoais, o 

desenvolvimento das relações económicas e sociais33 e a fluidez do comércio 

internacional34. Com idêntica intenção, foi aprovada, em 11 de abril de 1985, a 

Declaração sobre o Fluxo Transfronteiriço de Dados Pessoais35, destinada a 

atualizar as Linhas Diretrizes da O.C.D.E. de 1980, tomando em consideração a 

expansão tecnológica e o recurso maciço aos computadores36. 

O movimento para a proteção dos dados pessoais prosseguiu o seu caminho 

noutras instâncias internacionais, tendo a Assembleia Geral da O.N.U. aprovado, em 

14 de dezembro de 1990, as Linhas Diretrizes relativas aos Ficheiros Automatizados 

de Dados Pessoais37, as quais retomam os princípios anteriormente referidos, com 

                                                           
26 Convention n.º 108, for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XpbIXa. 
27 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., pág. 793. 
28 Neste contexto, cumpre salientar que se considera que as Linhas Diretrizes da O.C.D.E. resultaram da pressão que se fez 
sentir sobre as organizações internacionais para produzirem legislação internacional, acompanhando o que já havia sido 
produzido por vários Estados na sua ordem jurídica interna, cfr. BENNETT, Colin J. – Regulating Privacy: Data Protection and 
Public Policy in Europe and the United States. Nova Iorque: Cornell University Press, 1992. Pág. 222. 
29 Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2vcr9G5.  
30 Sobre esta matéria, veja-se desenvolvidamente a explicação histórica fornecida na página institucional da O.C.D.E., inserida 
no documento denominado “OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data”. [Consulta 
em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2vcr9G5.  
31 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 552. 
32 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., págs. 793-794. 
33 Nestes termos, veja-se VAZ, Ana – Segurança da Informação, Protecção da Privacidade e dos Dados Pessoais. Nação e Defesa. 
Lisboa, Portugal: Instituto da Defesa Nacional. N.º 117, 3.ª Série, verão de 2007. Pág. 50. 
34 De acordo com TERWANGNE, Cécile de – “Is a Global Data Protection Regulatory Model Possible?”. In AA. VV. (orgs.) – 
Reinventing Data Protection?. Nova Iorque: Springer, 2009. Pág. 177. 
35 Declaration on Transborder Data Flows. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Iu8pdR.  
36 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 552. Vide, ainda neste sentido, o 
Preâmbulo da Declaration on Transborder Data Flows (Declaração, da O.C.D.E., sobre o Fluxo Transfronteiriço de Dados 
Pessoais). 11 de abril de 1985. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Iu8pdR. 
37 Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2IH4RnV.  

http://bit.ly/2XpbIXa
http://bit.ly/2vcr9G5
http://bit.ly/2vcr9G5
http://bit.ly/2Iu8pdR
http://bit.ly/2Iu8pdR
http://bit.ly/2IH4RnV
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a novidade de recomendarem a criação de uma autoridade nacional responsável 

pelo cumprimento dos princípios de proteção de dados pessoais definidos38. 

Para além disso, a O.C.D.E., em 26 de novembro de 1992, adotou as Linhas 

Diretrizes para a Segurança dos Sistemas de Informação39 e, face ao 

desenvolvimento que estes sistemas sofreram, procedeu à sua reanálise em 1997, 

tendo, para o efeito, incumbido o Grupo de Trabalho sobre a segurança da 

informação e a vida privada do Comité de Política da Informação, da Informática e 

das Comunicações (P.I.I.C.), da O.C.D.E., de estudar a nova situação, face ao aumento 

crescente de novas ameaças – designadamente a tragédia de 11 de setembro de 

2001, nos E.U.A. –, o Conselho da O.C.D.E. aprovou as novas Linhas Diretrizes para a 

Segurança dos Sistemas de Informação e das Redes40, em 25 de julho de 2002. 

A Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981 – 

ratificada por todos os Estados-Membros da União Europeia41 – era, e ainda é, o 

primeiro e único instrumento internacional juridicamente vinculativo adotado no 

domínio da proteção de dados42 e, de acordo com o seu art. 1.º, tem como objetivo e 

finalidade principal “[…] garantir […] a todas as pessoas singulares […] o respeito 

pelos seus direitos e liberdades fundamentais, e especialmente pelo seu direito à 

vida privada, face ao tratamento automatizado[43] dos dados de carácter pessoal que 

lhes digam respeito [realizado tanto pelo setor privado como pelo setor público, 

incluindo o tratamento de dados efetuado pelas autoridades policiais e judiciárias44] 

[…]”. Deste modo, a Convenção n.º 108 protege os titulares dos dados pessoais 

contra os abusos que podem acompanhar a recolha e o tratamento dos seus dados e 

                                                           
38 Nestes termos, cf. LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., pág. 794; e, ainda, VAZ, Ana – 
Segurança da Informação…, op. cit., pág. 50. 
39 Guidelines for the Security of Information Systems. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2IHglYs.   
40 Guidelines for the Security of Information Systems and Networks. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2V8rqIJ. Mais tarde, estas Linhas Diretrizes foram substituídas pela Recommendation, of the Council, 
on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity (Recomendação, do Conselho da O.C.D.E., sobre Gestão 
de Riscos em Segurança Digital para a Prosperidade Económica e Social). C (2015)115. 17 de setembro de 2015. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DnDNXn.  
41 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 17; 
e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 26. 
42 Ibidem, págs. 14 e 16, e ibidem, págs. 17 e 24. Ainda neste sentido, ver VAZ, Ana – Segurança da Informação…, op. cit., pág. 
54. 
43 É de notar que o risco relativamente ao qual a Convenção n.º 108 constrói respostas centra-se na «automatização», de acordo 
com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 538, pelo que entendemos estar 
excluído do seu âmbito de aplicação o tratamento manual de dados pessoais. Para além disso, a convicção subjacente aos 
peritos envolvidos na redação da Convenção n.º 108 era a de que os perigos reais para a privacidade e a proteção de dados 
advinham da digitalização e do tratamento informático da informação pessoal, segundo PLATTEN, Nick – “Background to and 
History of the Directive”. In BAINBRIDGE, David – EC Data Protection Directive. Londres: Butterworths Law, 1996. Pág. 19. 
44 Neste sentido, ver AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 16; e ver EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 24. 

http://bit.ly/2IHglYs
http://bit.ly/2V8rqIJ
http://bit.ly/2DnDNXn
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procura, simultaneamente, regular o fluxo transfronteiriço de dados pessoais45, 

conciliando esta proteção com a liberdade de circulação da informação pessoal nos 

Estados signatários46. Tal como posteriormente – na Diretiva 95/46/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 24 de outubro de 1995, relativa à 

proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados47 –, embora em termos distintos, o 

instrumento convencional mostra a necessidade de harmonizar os direitos 

fundamentais e os princípios de proteção de dados com as vantagens económicas 

próprias de mercados abertos, onde a livre circulação de dados pessoais constitui 

um importante fator de gestão48. Esta Convenção consagra os princípios de proteção 

de dados sobre os quais se tinha nessa época verificado um largo consenso49, que 

foram, mais tarde, densificados pela própria Diretiva 95/46/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu, de 24 de outubro de 1995, e ainda por alguma 

jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (T.E.D.H.) – como 

veremos adiante em pormenor –, e influenciou, decisivamente, a produção 

legislativa subsequente em muitos países europeus50. 

Após a aprovação da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de 

janeiro de 1981, o Comité de Ministros do Conselho da Europa adotou várias 

Recomendações sectoriais51, que não são juridicamente vinculativas, mas que 

                                                           
45 Ibidem, pág. 16, e ibidem, pág. 24. 
46 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 538. 
47 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IM2al3.  
48 Segundo PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 538. 
49 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., pág. 793. 
50 Cumpre referir a este respeito que a Convenção n.º 108 foi ratificada por Portugal, através do Decreto n.º 21/93, do 
Presidente da República, de 9 de julho de 1993, publicado no Diário da República (D.R.) n.º 159/1993, Série I-A, de 9 de julho 
de 1993, e que a nível do direito interno português, esta influência é substancial, como observaremos posteriormente. 
51 Entre as quais: a Recommendation n.º R (87) 15, regulating the use of personal data in the police sector (Recomendação n.º 
(87) 15, de 17 de setembro de 1987, sobre a utilização de dados pessoais no sector policial). [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2vbGA1e; a Recommendation n.º R (89) 2, on the protection of personal data 
used for employment purposes (Recomendação n.º (89) 2, de 18 de janeiro de 1989, sobre a proteção dos dados pessoais 
utilizados para fins de emprego). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2KKNCEB, 
que foi, mais tarde, revista e substituída – uma vez que se encontrava desatualizada, face à influência que as novas tecnologias, 
emergentes na vida das empresas, nas Administrações Públicas e nas profissões liberais, vieram trazer aos procedimentos 
profissionais – pela Recommendation n.º R (2015) 5, on the processing of personal data in the context of employment 
(Recomendação n.º (2015) 5, de 1 de abril de 2015, sobre a proteção dos dados pessoais utilizados para fins de emprego). 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GnewwX; a Recommendation n.º R (90) 19, 
on the protection of personal data used for payment and other operations (Recomendação n.º 90 (19), de 13 de setembro de 
1990, sobre dados pessoais utilizados para fins de pagamento e outras operações conexas). [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UJeoSp; a Recommendation n.º R (95) 4, on the protection of personal data 
in the area of telecommunication services, with particular reference to telephone services (Recomendação n.º (95) 4, de 5 de 
fevereiro de 1995, sobre a proteção de dados pessoais no domínio das telecomunicações, em especial dos serviços telefónicos). 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Goq3fn; a Recommendation n.º R (97) 5, on 
the protection of medical data (Recomendação n.º (97) 5, de 13 de fevereiro de 1997, sobre a proteção de dados médicos). 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrUMZ0; a Recommendation n.º R (97) 18, 
concerning the protection of personal data collected and processed for statistical purposes (Recomendação n.º (97) 18, de 30 de 
setembro de 1997, sobre a proteção dos dados pessoais recolhidos e tratados para fins estatísticos). [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2vctn8p. Cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

http://bit.ly/2IM2al3
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804e7a3c
http://bit.ly/2KKNCEB
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/conselho-da-europa_3/downloadFile/attachedFile_f0/CMRec20155E.pdf?nocache=1428485746.25
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804e15cd
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168050108e
http://bit.ly/2GrUMZ0
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680508d7e
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desenvolvem os princípios gerais e as regras estabelecidos na Convenção n.º 108, 

do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981, detalhando as medidas a ter em 

consideração em cada um dos domínios por elas abrangidos52. Estas 

Recomendações influenciaram o desenvolvimento da legislação de proteção de 

dados na Europa – e.g., durante anos, o único instrumento na Europa que fornecia 

orientação sobre a utilização de dados pessoais no setor policial foi a Recomendação 

n.º (87) 15, de 17 de setembro de 198753, e os princípios contidos nesta 

Recomendação (tais como, os meios de retenção de arquivos de dados e a 

necessidade de implementar regras claras sobre as pessoas com permissão de 

acesso a esses arquivos) estão refletidos e foram desenvolvidos em legislação 

europeia subsequente54, sendo que as Recomendações mais recentes procuram 

abordar os desafios da «era digital», como, e.g., em relação ao tratamento de dados 

no contexto do emprego55/56. 

Em 15 de junho de 1999, o Comité de Ministros do Conselho da Europa, 

aprovou alterações à Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 

198157, de modo a permitir a adesão das Comunidades da União Europeia58. E, 

alguns anos mais tarde, em 8 de novembro de 2001, foi adotado um Protocolo 

Adicional n.º 181 à Convenção n.º 10859, que estabelece disposições sobre fluxos 

transfronteiriços de dados para Estados não signatários – os chamados «países 

                                                           
UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., págs. 17, 155, 176, 177, 181, 185 e 188; e cf. EUROPEAN 
UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., págs. 25, 326, 331, 336 e 342. 
52 De acordo com VAZ, Ana – Segurança da Informação…, op. cit., pág. 54. 
53 Recommendation n.º R (87) 15, regulating the use of personal data in the police sector (Recomendação n.º (87) 15, de 17 de 
setembro de 1987, sobre a utilização de dados pessoais no sector policial). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2vbGA1e. 
54 I.e., na Diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 24 de outubro de 1995. 
55 Recommendation n.º R (2015) 5, on the processing of personal data in the context of employment (Recomendação n.º (2015) 
5, de 1 de abril de 2015, sobre a proteção dos dados pessoais utilizados para fins de emprego). [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GnewwX. 
56 Nestes termos cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., págs. 25-26. 
57 Vide Amendments to the Convention for the protection of individuals with regard to automatic processing of Personal Data (n.º 
108) (Alterações à Convenção para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter 
pessoal (n.º 108), do Comité de Ministros do Conselho da Europa). Estrasburgo, 15 de junho de 1999. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://rm.coe.int/168008c2b8; e art. 23.º, n.º 2, da Convenção n.º 108, na 
redação em vigor. 
58 Neste sentido, ver AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 17; e ver EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 26. 
59 Additional Protocol n.º 181, to the Convention n.º 108, for the protection of individuals with regard to automatic processing of 
personal data, regarding supervisory authorities and transborder data flows (Protocolo Adicional n.º 181, do Conselho da 
Europa, à Convenção n.º 108, para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter 
pessoal, respeitante às autoridades de controlo e aos fluxos transfronteiriços de dados). 8 de novembro de 2001. [Consulta 
em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em:  http://bit.ly/2UOOqxa. 
Cumpre referir, neste contexto, que, com a modernização da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 
1981 – que analisaremos adiante –, este Protocolo Adicional não é mais aplicado, já que as suas disposições foram atualizadas 
e integradas na Modernised Convention n.º 108, for the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
(Modernizada Convenção n.º 108, para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter 
pessoal). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2KOBsuF. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804e7a3c
http://www.dgpj.mj.pt/sections/noticias/conselho-da-europa_3/downloadFile/attachedFile_f0/CMRec20155E.pdf?nocache=1428485746.25
https://rm.coe.int/168008c2b8
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/181
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016807c65bf
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terceiros» – e prevê a criação obrigatória de autoridades nacionais de controlo em 

cada Estado-Membro, para garantia do cumprimento dos princípios de proteção de 

dados60. 

Na sequência da decisão de modernizar a Convenção n.º 108, do Conselho 

da Europa, de 28 de janeiro de 1981, foi realizada uma consulta pública em 2011 

que permitiu confirmar os dois principais objetivos daquele trabalho: o de reforçar 

a proteção da privacidade no espaço digital e o de fortalecer o mecanismo de 

acompanhamento da referida Convenção61. O processo de modernização focou-se 

nestes objetivos e, recentemente, ficou completo com a adoção do Protocolo de 

Revisão n.º 22362, em 10 de outubro de 201863. 

A modernização preserva o geral e flexível caráter da Convenção n.º 108, do 

Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981, e reforça o seu potencial como 

instrumento legal universal de proteção de dados, reafirmando e estabilizando 

princípios importantes e proporcionando novos direitos aos indivíduos, enquanto, 

ao mesmo tempo, aumenta as responsabilidades das entidades que tratam os dados 

pessoais e garante uma maior responsabilização64. 

Cumpre ainda salientar a este respeito que o trabalho de modernização foi 

levado a cabo em paralelo com outras reformas em instrumentos internacionais de 

proteção de dados e, simultaneamente, com a reforma das regras da União Europeia 

relativas à proteção de dados pessoais, em 201265. 

Desde 2013, a Assembleia Geral da O.N.U. adotou duas Resoluções sobre 

questões de privacidade, denominadas “the right to privacy in the digital age”66, em 

resposta ao desenvolvimento das novas tecnologias e das revelações sobre a 

                                                           
60 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 17; 
cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 26; e cfr. 
VAZ, Ana – Segurança da Informação…, op. cit., pág. 54. 
61 Consoante AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., 
pág. 17; e consoante EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 26. 
62 Protocol n.º 223, amending the Convention n.º 108, for the protection of individuals with regard to automatic processing of 
personal data (Protocolo de Revisão n.º 223, do Conselho da Europa, à Convenção n.º 108, para a proteção das pessoas 
relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal) Estrasburgo, 10 de outubro de 2018. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://rm.coe.int/16808ac918. 
63 Neste sentido, cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., págs. 17 e 26. 
64 Ibidem, pág. 26. 
65 Ibidem, pág. 26. 
66 Resolution on the right to privacy in the digital age (Resolução, da Assembleia Geral da O.N.U., sobre o direito à privacidade 
na era digital), A/RES/68/167. Nova Iorque, 18 de dezembro de 2013. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em:  http://bit.ly/2DlkSwe; e Revised draft resolution on the right to privacy in the digital age (Projeto de Resolução 
Revisto, da Assembleia Geral da O.N.U., sobre o direito à privacidade na era digital), A/C.3/69/L.26/Rev.1. Nova Iorque, 19 de 
novembro de 2014. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XqdO8X. 

https://rm.coe.int/16808ac918
https://undocs.org/A/RES/68/167
https://undocs.org/A/C.3/69/L.26/Rev.1
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vigilância em massa, realizadas em alguns Estados67. Estas Resoluções condenam 

fortemente a vigilância em massa e destacam o impacto que tal vigilância pode ter 

sobre os direitos fundamentais à privacidade e à liberdade de expressão, e sobre o 

funcionamento de uma sociedade democrática. Embora não sejam juridicamente 

vinculativas, elas provocaram um debate político importante, internacional e de alto 

nível, sobre a privacidade, as novas tecnologias e a vigilância68. 

Embora as Resoluções anteriores se concentrassem nos efeitos negativos 

da vigilância em massa e na responsabilidade dos Estados de restringir os poderes 

das autoridades de inteligência, as duas mais recentes Resoluções da Assembleia 

Geral e do Conselho dos Direitos Humanos da O.N.U.69 refletem uma importante 

evolução no debate sobre privacidade nas Nações Unidas. As Resoluções, aprovadas 

em 2016 e 2017, reafirmam a necessidade de limitar os poderes das agências de 

inteligência e condenam a vigilância em massa. No entanto, também declaram 

explicitamente que “[…] the increasing capabilities of business enterprises to collect, 

process and use personal data can pose a risk to the enjoyment of the right to privacy 

in the digital age […]”. Assim, para além da responsabilidade das autoridades 

estatais, as Resoluções apontam para a responsabilidade do setor privado em 

respeitar os direitos humanos, solicitam que as empresas informem os usuários 

sobre a recolha, uso, partilha e retenção de dados pessoais e estabelecem políticas 

de tratamento de dados transparentes70. 

 

3. A proteção de dados no panorama da União Europeia 

Na Europa, a proteção de dados começou a surgir no início dos anos 70 do 

século passado, com a adoção de legislação – por parte de alguns Estados – para 

controlar o tratamento de informações pessoais por autoridades públicas e pelas 

grandes empresas71. Assim, a discussão sobre a necessidade de aprovar um 

                                                           
67 Cumpre referir, quanto a este aspeto, as revelações de EDWARD SNOWDEN. 
68 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 22. 
69 Revised draft resolution on the right to privacy in the digital age (Projeto de Resolução Revisto, da Assembleia Geral da O.N.U., 
sobre o direito à privacidade na era digital), A/C.3/71/L.39/Rev.1. Nova Iorque, 16 de novembro de 2016. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GxNqEV; e Resolution on the right to privacy in the digital age 
(Resolução, do Conselho dos Direitos Humanos da O.N.U., sobre o direito à privacidade na era digital), A/HRC/34/L.7/Rev.1. 
22 de março de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zo2s7c. 
70 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 22. 
71 Ibidem, pág. 18. 

https://undocs.org/A/C.3/71/L.39/Rev.1
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G17/073/06/PDF/G1707306.pdf?OpenElement
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instrumento europeu de proteção de dados teve início por essa altura, tendo o 

Parlamento Europeu elaborado para o efeito, em 1974, um estudo, apresentado no 

ano seguinte, em que apontava para a conveniência de elaborar rapidamente 

legislação comunitária que contribuísse para a uniformização das legislações 

nacionais de proteção dos cidadãos relativamente a erros ou abusos cometidos por 

via informática72. Os instrumentos de proteção de dados foram, então, começando a 

ser estabelecidos a nível europeu73/74. 

Numa fase em que o grande objetivo imediato da ação das instituições 

europeias era a concretização e/ou o aprofundamento em determinadas áreas de 

atividade do mercado interno, tornava-se fundamental garantir a circulação de 

informações pessoais75 e, simultaneamente, a proteção dos direitos fundamentais 

que, com essa inevitável e necessária circulação, poderiam ser colocados em risco. 

O mercado interno requer, cada vez mais, a circulação de dados – e o tratamento, 

cada vez mais sofisticado, desses dados requer um sistema padronizado de controlo 

de comportamentos técnicos e digitais tendente a evitar abusos76. 

O aumento da circulação transfronteiriça de pessoas, de mercadorias, de 

capitais e de prestação de serviços, implicava um aumento do acesso, da recolha, do 

tratamento e da circulação de dados pessoais e esse aumento do fluxo de circulação 

(e de utilização económica) de dados, para que se processasse em segurança para os 

respetivos titulares e dentro do respeito pelos direitos fundamentais – 

nomeadamente, do respeito pela vida privada –, impunha a necessidade de existir, 

no espaço europeu, um nível uniformemente elevado de proteção em todos os 

Estados-Membros77. Este nível de proteção equivalente deveria resultar, no mínimo, 

de legislações harmonizadas78. 

                                                           
72 Segundo HIGUERAS, Manuel Herdero – La Directiva Comunitaria de la Protección de Datos de Carácter Personal. Pamplona, 
1997. Págs. 17-18. 
73 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., págs. 18-
19. 
74 Ver, a propósito do enquadramento e da construção do regime europeu de proteção de dados, a resenha de PINHEIRO, 
Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 573 e seguintes; CATARINA SARMENTO E CASTRO, 
em anotação ao art. 8.º, in SILVEIRA, Alessandra (coord.); CANOTILHO, Mariana (coord.) – Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia Comentada. Almedina, maio de 2013; ver, ainda, AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO 
EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit.; e EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit. 
75 De acordo com SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania de direitos: a proteção de dados 
pessoais como a questão jusfundamental identitária dos nossos tempos. UNIO - EU Law Journal. Braga, Portugal: Centro de 
Estudos em Direito da União Europeia, da Escola de Direito, da Universidade do Minho. Volume 4, N.º 2, julho de 2018, págs. 
8-9. 
76 Ibidem, pág. 9. 
77 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 18; 
cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 29; e cfr., 
ainda, SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania…, op. cit., pág. 9. 
78 De acordo com SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania…, op. cit., pág. 9. 
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Neste acervo histórico-normativo de enquadramento, crescimento e 

aperfeiçoamento do regime de proteção de dados pessoais na Europa, e tomando 

como ponto de partida a Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro 

de 1981, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia aprovaram a 

Diretiva79 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados (Diretiva de Proteção de Dados)80 – principal instrumento jurídico da 

União Europeia sobre proteção de dados, desde 1995 até maio de 2018 –, que tinha 

como objetivo principal, de acordo com o seu art. 1.º, “[…] a protecção das liberdades 

e dos direitos, fundamentais das pessoas singulares, nomeadamente do direito à 

vida privada, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais”. Esta Diretiva 

impunha aos Estados-Membros a obrigação de adotarem legislação interna que 

oferecesse garantias de proteção semelhantes em todo o espaço europeu e 

estipulando também os procedimentos e os comportamentos-regra relativamente 

ao fluxo de dados pessoais, porventura a transferir para Estados terceiros81. 

Fruto de um processo de aprovação longo e completo, esta Diretiva foi 

proposta em 1990 e adotada em 1995, numa altura em que vários Estados-Membros 

tinham já adotado complexos normativos sobre a proteção de dados82. Aliás, foram 

estas especificidades nacionais entretanto desenvolvidas que contribuíram para 

dificultar os compromissos conducentes à aprovação desta diretiva comunitária83. 

De modo a que esta assimetria de regimes e este desencontro legislativo de vários 

países não inviabilizassem ou impedissem a plena integração económica europeia e 

                                                           
79 Cumpre referir, a este respeito, que o direito da União Europeia é constituído pelo direito primário e pelo direito secundário. 
Os tratados – nomeadamente o Tratado da União Europeia (T.U.E.) e o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
(T.F.U.E.) – foram aprovados por todos os Estados-Membros e são conhecidos por direito primário da União Europeia. Os 
regulamentos, as diretivas e as decisões da União Europeia foram adotados pelas instituições da União Europeia, ao abrigo da 
competência que lhes foi atribuída pelos tratados, e estes instrumentos são frequentemente designados por direito secundário 
da União Europeia. Neste sentido, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA 
EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 18. 
80 Ao nível da União Europeia, a proteção de dados foi regulada pela primeira vez pela Diretiva 95/46/CE. Nestes termos, ver 
AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 14; e 
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 17. 
81 Segundo SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania…, op. cit., pág. 9. 
82 A primeira lei estadual de proteção de dados pessoais com caráter temático geral (Hessen) foi aprovada, precisamente, em 
1970, no estado alemão de Hesse, lei essa que apenas se aplicava a esse estado. Três anos depois, em 1973, a Suécia aprovou a 
então primeira lei nacional nesta matéria, a Datalegen (Lei 289, de 11 de maio de 1973). Neste mesmo ano, foram publicados 
os Fair Information Practice Principles, desenvolvidos pelo Department of Health, Education and Welfare, dos E.U.A. Em 1976, 
a Alemanha adotou o Bundesdatenschutzgestez. Nesse mesmo ano, o direito à proteção dos dados pessoais foi consagrado na 
Constituição da República Portuguesa (C.R.P.), a qual foi a primeira Constituição do mundo a proteger expressamente os dados 
pessoais. Em 1977, França adotou a Loi relatif à l'informatique, aux fichiers et auxés libertés. No Reino Unido, o Data Protection 
Act foi adotado em 1984. E, por fim, os Países Baixos adotaram os Wet Persoonregistraties, em 1989, cfr. AGÊNCIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 18; e cfr. EUROPEAN 
UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 29. 
83 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 48. 
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penalizassem o mercado interno da União Europeia, despoletou-se a aprovação da 

Diretiva 95/46/CE. 

Uma vez que o objetivo da aprovação da Diretiva 95/46/CE era a 

harmonização84 das legislações vigentes dos Estados-Membros relativas à proteção 

de dados a nível nacional – que, ou não tinham legislação nesta matéria, ignorando 

o problema, por omissão de legislação adequada, ou, tendo legislação nesta matéria, 

ofereciam graus de proteção variáveis ou uma deficiente aplicação da legislação 

nesta matéria –, era previsto um grau de especificidade comparável ao da legislação 

nacional sobre proteção de dados então em vigor85. Para o Tribunal de Justiça da 

União Europeia (T.J.U.E.)86, “[…] a Diretiva 95/46 visa […] tornar equivalente em 

todos os Estados-Membros o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas 

no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. […] a aproximação das 

legislações nacionais aplicáveis na matéria não deve fazer diminuir a proteção que 

asseguram, devendo, pelo contrário, ter por objetivo garantir um elevado nível de 

proteção na União […]. Assim, […] a harmonização das referidas legislações 

nacionais não se limita a uma harmonização mínima, mas conduz a uma 

harmonização que é, em princípio, completa”87. Consequentemente, os Estados-

Membros dispunham apenas de uma pequena margem de manobra na aplicação da 

referida Diretiva88. 

A Diretiva 95/46/CE salienta, ainda, no seu considerando n.º 2, que os 

sistemas de tratamento de dados deviam “[…] respeitar as liberdades e os direitos 

fundamentais das pessoas singulares independentemente da sua nacionalidade ou 

da sua residência, especialmente a vida privada, e contribuir para o progresso 

económico e social, o desenvolvimento do comércio e o bem-estar dos indivíduos”. 

Neste contexto e numa perspetiva de desenvolvimento do mercado interno, 

reconhece-se ser primordial assegurar a livre circulação de dados pessoais nos 

Estados-Membros – estando sempre protegidos os direitos fundamentais das 

pessoas –, como corolário lógico da livre circulação de pessoas, de mercadorias, dos 

                                                           
84 Neste sentido, veja-se os considerandos n.os 1, 4, 7 e 8, da Diretiva 95/46/CE. 
85 Segundo a AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA, no Manual..., op. cit., 
pág. 18. 
86 No Acórdão da Terceira Secção, de 24 de novembro de 2011, Processos apensos n.os 468/10 e 469/10, Asociación Nacional 
de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (468/10) e Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo 
(FECEMD) (469/10) contra Administración del Estad. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2UmfYop. §§ 28-29. 
87 In verbis, AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 
18. 
88 Ibidem, pág. 18. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d66bc14eca98934466baeb93f96e5226cf.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMa3r0?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=115205&occ=first&dir=&cid=58636
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serviços e de capitais, de acordo com o disposto no considerando n.º 3 da Diretiva 

95/46/CE. 

Esta Diretiva visa dar corpo aos princípios do direito à privacidade e do 

direito à proteção de dados, já consagrados nos direitos nacionais e na Convenção 

n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981, na qual esta Diretiva se 

inspirou, e alargar a sua aplicação89. A este respeito, cumpre referir que o campo de 

aplicação da Diretiva 95/46/CE foi ampliado aos dados tratados manualmente, não 

tendo ficado, como nos instrumentos jurídicos anteriores, confinado aos dados 

processados de forma automatizada90. 

Os reguladores do Conselho da Europa e da União Europeia tomaram o 

máximo cuidado para assegurar a coerência e a compatibilidade entre os dois 

enquadramentos legais91 e o facto de os 15 Estados-Membros da União Europeia, 

em 1995, serem também Partes Contratantes da Convenção n.º 108 excluía a adoção 

de regras contraditórias nestes dois instrumentos jurídicos92. Aliás, a Diretiva 

95/46/CE explorou a possibilidade prevista no art. 11.º da Convenção n.º 108, de 

adotar novos instrumentos de proteção. Em especial, o estabelecimento de 

autoridades de controlo independentes, como meio de melhorar o cumprimento das 

regras sobre proteção de dados, revelou-se um importante contributo para a 

aplicação eficaz da legislação europeia sobre a proteção de dados93. Isto ilustra a 

estreita interação e positiva influência dos dois instrumentos um sobre o outro ao 

longo dos anos94. 

A Diretiva 95/46/CE estabeleceu um sistema de proteção de dados 

detalhado e abrangente na União Europeia95. No entanto, de acordo com o sistema 

                                                           
89 Nestes termos, ver AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 19; e ver EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 29. 
90 É certo que os problemas relativos à proteção de dados pessoais foram inicialmente desencadeados pelo receio da 
possibilidade de utilização abusiva que o tratamento automatizado desses dados permite e acreditava-se, inicialmente, que o 
tratamento manual desses dados não acarretaria os mesmos riscos. Por esta razão, os instrumentos internacionais – quer a 
Convenção n.º 108, quer as Linhas Diretrizes, tanto da O.C.D.E., como da O.N.U. – apenas têm por objeto os dados tratados de 
forma automatizada e não os dados tratados manualmente. Porém, cumpre referir que a Modernizada Convenção n.º 108 
deixa já, no seu art. 1.º, aos Estados a possibilidade de ampliarem o âmbito de proteção da mesma aos dados tratados 
manualmente, segundo LOPES, Joaquim de Seabra – “A protecção da privacidade…”, op. cit., pág. 794. 
91 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 26. 
92 Neste sentido, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. 
cit., pág. 19. 
93 Consequentemente, este novo elemento foi incorporado no direito do Conselho da Europa, em 2001, através do Protocolo 
Adicional n.º 181 à Convenção n.º 108, cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA 
EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 19; e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF 
EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 29. 
94 Segundo EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 
29. 
95 Ibidem, pág. 29. 
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jurídico da União Europeia, as diretivas não se aplicam diretamente e devem ser 

transpostas para as leis nacionais dos Estados-Membros96 e, inevitavelmente, os 

Estados-Membros dispõem de uma margem de discricionariedade na transposição 

das disposições das diretivas97. 

Assim, apesar de a Diretiva se destinar a proporcionar uma harmonização 

completa98 e um nível total de proteção, na prática, foi transposta com diferenças 

significativas para as legislações nacionais pelos diversos Estados-Membros. Isto 

originou o estabelecimento de regras diversas de proteção de dados em toda a União 

Europeia, com definições e regras interpretadas de forma diferente nas legislações 

nacionais, o que resultou em divergências na sua aplicação, nomeadamente nos 

níveis de execução e severidade das sanções, que variavam significativamente. E, 

mesmo em áreas abrangidas pela Diretiva 95/46/CE – marcada por antagonismos 

difíceis de harmonizar e expressando compromissos muitas vezes subtis99 – surge 

muitas vezes a necessidade de estabelecer disposições mais detalhadas em matéria 

de proteção de dados, para assegurar a necessária clareza na conciliação com outros 

interesses legítimos100. Para além das diferenças que resultaram das várias 

transposições efetuadas, as autoridades de proteção de dados dos diversos países 

têm tido diferentes formas de atuação, o que explica diferentes níveis de 

conformidade com as leis de proteção de dados pessoais dos vários Estados-

Membros101. Para além disso, houve constantes e significativas mudanças na 

tecnologia da informação, uma vez que os progressos tecnológicos e a globalização 

alteraram profundamente o modo de acesso, recolha, tratamento e utilização dos 

dados pessoais, desde a elaboração da Diretiva 95/46/CE, em meados dos anos 90 

                                                           
96 Ibidem, págs. 29-30. 
97 Ibidem, pág. 30. 
98 De acordo com o Acórdão do T.J.U.E. (Terceira Secção), de 24 de novembro de 2011, Processos apensos n.os 468/10 e 469/10, 
Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) (468/10) e Federación de Comercio Electrónico y 
Marketing Directo (FECEMD) (469/10) contra Administración del Estad. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2UmfYop. §§ 28-29. 
99 Na opinião de PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais..., op. cit., pág. 614. 
100 Vide, neste sentido, AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 20. Assim, o lastro histórico-normativo que serve de base e de inspiração ao regime de proteção de dados pessoais 
na União Europeia integra outras manifestações, como, e.g.: a Diretiva 2000/31/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu, de 8 de junho de 2000, relativa a certos aspetos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do 
comércio eletrónico, no mercado interno (Diretiva sobre o comércio eletrónico). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2L2v7fl; a Diretiva 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, 
de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações 
eletrónicas (Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2UsnIVQ; e a Diretiva 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de 
março de 2016, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações 
eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IB6nI6, que alterou a Diretiva 2002/58/CE. 
101 Cfr. FAZENDEIRO, Ana – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. 2.ª Edição. Portugal: Almedina, 2018. Pág. 9. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d66bc14eca98934466baeb93f96e5226cf.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMa3r0?doclang=PT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=DOC&docid=115205&occ=first&dir=&cid=58636
http://bit.ly/2L2v7fl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=PT
http://bit.ly/2IB6nI6
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do século passado102. E, além do mais, devido à antiga estrutura em pilares, até 

recentemente – i.e., até à entrada em vigor do Tratado de Lisboa, em 1 de dezembro 

de 2009 –, a proteção de dados ao nível da União Europeia foi regulada por 

diferentes instrumentos legislativos. Estes incluem instrumentos do antigo primeiro 

pilar – como, e.g., a Diretiva 95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

Europeu, de 24 de outubro de 1995; a Diretiva 2002/58/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho Europeu, de 12 de julho de 2002, relativa ao tratamento de dados 

pessoais e à proteção da privacidade no sector das comunicações eletrónicas 

(Diretiva relativa à privacidade e às comunicações eletrónicas)103, alterada em 2009, 

estando uma nova proposta atualmente em estudo; a Diretiva 2006/24/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 2016, relativa à 

conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de 

comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de 

comunicações104, declarada inválida pelo T.J.U.E.105, devido à sua grave interferência 

na vida privada e na proteção dos dados pessoais; e o Regulamento (CE) n.º 

45/2001, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 18 de dezembro de 

2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação 

desses dados106, cuja nova proposta está atualmente em estudo – e instrumentos do 

antigo terceiro pilar – como, e.g., a Decisão-Quadro n.º 2008/977/JAI, do Conselho 

Europeu, de 27 de novembro de 2008, relativa à proteção dos dados pessoais 

tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria penal107. Em 

conjunto, todas estas razões motivaram a reforma da legislação da União Europeia 

em matéria de proteção de dados pessoais108. 

                                                           
102 Segundo EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 
30. 
103 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsnIVQ. 
104 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IB6nI6. 
105 No Acórdão do T.J.U.E. (Grande Secção), de 8 de abril de 2014, Processos apensos n.os 293/12 e 594/12, Digital Rights 
Ireland Ltd (293/12) contra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law 
Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Irlanda, The Attorney General, e Kärntner Landesregierung (594/12), Michael 
Seitlinger, Christof Tschohl e o. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Iu2vJw. 
106 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XhK52a. 
107 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DlmTZk. Cumpre referir, neste contexto, 
que a referida Decisão-Quadro foi revogada e substituída, a 6 de maio de 2018, pela Diretiva (UE) 2016/680, do Parlamento 
Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, cfr. MILT, Kristiina – Proteção de Dados Pessoais. Fichas temáticas 
sobre a União Europeia: Parlamento Europeu, outubro de 2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2Dljf1D. Pág. 3. 
108 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 30. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=PT
http://bit.ly/2IB6nI6
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=PT
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pt/FTU_4.2.8.pdf
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Os debates sobre a necessidade de modernização das regras de proteção de 

dados pessoais da União Europeia tiveram início em 2009, quando a Comissão 

Europeia lançou uma consulta pública sobre o futuro quadro jurídico para o direito 

fundamental à proteção de dados pessoais109. 

Ora, em 25 de janeiro de 2012, a Comissão Europeia apresentou uma 

reforma global das regras de proteção de dados pessoais, propondo reforçar o 

controlo exercido pelos utilizadores sobre os seus dados pessoais e reduzir os custos 

para as empresas, respeitando os direitos fundamentais das pessoas e 

impulsionando a confiança dos consumidores e a economia digital da Europa. A 

reforma global, apresentada pela Comissão Europeia, harmoniza, atualiza e 

moderniza os objetivos e os princípios estabelecidos na Diretiva 95/46/CE e inclui 

uma Comunicação110, que apresenta duas propostas legislativas: uma Proposta de 

Regulamento111, que define o quadro geral europeu para a proteção dos dados 

pessoais e que deveria revogar e substituir a Diretiva 95/46/CE, dando início a um 

longo processo legislativo de negociações entre o Parlamento Europeu e o Conselho 

Europeu, da União Europeia112, e uma Proposta de Diretiva113, que viria a conter 

disposições sobre a proteção de dados na área da cooperação policial e judiciária em 

matéria penal114 e que deveria instituir a Diretiva (UE) 2016/680, do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas 

autoridades competentes para efeitos de prevenção, investigação, deteção ou 

repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação 

desses dados115. 

                                                           
109 Ibidem, pág. 30. 
110 Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu 
e ao Comité das Regiões (COM (2012) 9 final) – Protecção da privacidade num mundo interligado – Um quadro europeu de 
protecção de dados para o século XXI. Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2UsqmLg. 
111 Proposta da Comissão Europeia de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (Proposta de 
Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zm3twQ. 
112 Neste sentido, veja-se EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, 
op. cit., pág. 30. 
113 Proposta da Comissão Europeia de Diretiva, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção e repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, e à livre circulação desses dados (COM 
(2012) 10 final) (2012/0010 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2VWefrq. 
114 Segundo a AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., 
pág. 22. 
115 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2PpHuk9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0009&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0010&from=pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1
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Esta reforma levou à adoção, em 4 de abril de 2016, do Regulamento (UE) 

2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados (Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados ou R.G.P.D.)116/117, após anos de intensa discussão118. O R.G.P.D. 

previa um período transitório de dois anos119, após o qual se tornou plenamente 

aplicável em Portugal e em toda a União Europeia, em 25 de maio de 2018, data em 

que a Diretiva 95/46/CE foi revogada e substituída120. 

A adoção do R.G.P.D., em 2016, modernizou a legislação da União Europeia 

em matéria de proteção de dados e com ele nasceu a esperança de que a Comissão 

Europeia a tornara adequada para proteger os direitos fundamentais no contexto 

dos desafios económicos e sociais da «era digital». Porém, o R.G.D.P. preserva – 

desenvolvendo e introduzindo novas obrigações121 – os objetivos, princípios e 

direitos fundamentais do titular dos dados, previstos na Diretiva 95/46/CE122. 

O T.J.U.E. tem competência para determinar se um Estado-Membro cumpriu 

as suas obrigações ao abrigo da legislação de proteção de dados da União Europeia 

e para proferir decisões a título prejudicial sobre a validade e a interpretação da 

legislação da União Europeia, a fim de assegurar a sua aplicação efetiva e uniforme 

nos Estados-Membros123. Desde a adoção da Diretiva 95/46/CE, em 1995, um 

considerável corpo de jurisprudência foi acumulado, esclarecendo o alcance e o 

significado dos princípios de proteção de dados e do direito fundamental à proteção 

de dados pessoais, consagrados no art. 8.º da C.E.D.H. Embora a Diretiva tenha sido 

                                                           
116 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2PhdIxO. 
117 Se GEORGE ORWELL fosse vivo, diria que o R.G.P.D. é o reverso da medalha da sua obra “1984”, que antevia, no ano de 
1984, uma sociedade duramente controlada por sistemas de monotorização e recolha de dados em nome do «poder absoluto» 
através de dispositivos de captação de áudio, sob a égide e o olhar da figura omnipresente do “Grande Irmão”. Se, para GEORGE 
ORWELL, “1984” foi a forma de mostrar ao mundo a vigilância omnipresente governamental no seu romance de índole 
distópica, para o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, a tónica está precisamente no reconhecimento a todas as pessoas 
do direito à proteção de dados de carácter pessoal que lhes digam respeito, segundo SILVÉRIO, David – Os sistemas de 
videovigilância à luz do novo regulamento comunitário (2016/679). Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, 
maio-junho de 2018, pág. 36. 
118 Nestes termos, cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. 
cit., pág. 30. 
119 Entre 2016 e 2018, houve um período de dois anos que devia ter sido utilizado, especialmente, para adaptação da legislação 
nacional portuguesa ao novo quadro jurídico do R.G.P.D. No nosso entendimento, o período transitório de dois anos não foi de 
facto aproveitado, o que não é obviamente positivo nem para os titulares dos dados pessoais nem para os responsáveis pelo 
tratamento desses dados. 
120 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 30. 
121 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 30. 
122 Tal como decorre do considerando n.º 9 do R.G.P.D. 
123 Neste sentido, veja-se AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – 
Manual..., op. cit., pág. 19; e EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 35. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT
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revogada e esteja agora em vigor um novo instrumento jurídico – o R.G.P.D. –, a 

jurisprudência anterior continua a ser relevante e válida para a interpretação e 

aplicação dos princípios de proteção de dados da União Europeia, na medida em que 

os princípios e os conceitos essenciais da Diretiva 95/46/CE foram mantidos no 

R.G.P.D.124. 

 

4. As primeiras manifestações legais do direito à proteção de dados 

pessoais no âmbito internacional e no âmbito europeu 

A eclosão de conceitos relacionados com a proteção de dados pessoais 

conduziu ao desenvolvimento de regulamentação legal que fornece essa mesma 

proteção no âmbito internacional e no âmbito da União Europeia. 

Como referimos supra, o direito à privacidade surgiu, no direito 

internacional dos direitos humanos, na D.U.D.H., adotada em 1948, como um dos 

direitos humanos fundamentais protegidos125. Não obstante não ser uma declaração 

vinculativa, a D.U.D.H. tem um considerável status como instrumento fundamental 

de direito internacional dos direitos humanos, e influenciou a formulação e o 

desenvolvimento de outros instrumentos sobre direitos humanos na Europa, 

nomeadamente a C.E.D.H., do Conselho da Europa126.  

Logo após a adoção da D.U.D.H., o primeiro instrumento jurídico vinculativo 

– a C.E.D.H., do Conselho da Europa – foi adotado em 4 de novembro de 1950, o qual, 

no seu art. 8.º, tutelou vários direitos que garantem o direito ao respeito pela vida 

privada e familiar, pelo domicílio e pela correspondência – dos quais faz parte o 

direito à proteção de dados pessoais –, e estabeleceu as condições em que são 

permitidas restrições a este direito127. Apesar de a C.E.D.H. não prever, isoladamente 

e expressamente, o direito à proteção de dados pessoais, a partir do seu art. 8.º, foi 

construída uma muito relevante jurisprudência pelo T.E.D.H.128 sobre esta 

                                                           
124 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 35. 
125 Ibidem, pág. 18. 
126 Nestes termos, ver AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
op. cit., pág. 14; e EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 21. 
127 Ibidem, págs. 14-15, e ibidem, págs. 18 e 23. 
128 Cumpre mencionar, a este respeito, que, em 1959, foi criado, em Estrasburgo, França, o T.E.D.H., para garantir que as Partes 
Contratantes cumprem as obrigações por si assumidas ao abrigo da C.E.D.H., cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 14; e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 23. 
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matéria129 para permitir a aplicação da Convenção n.º 108 e do conjunto de regras 

aí previsto130. Porém, relativamente à jurisprudência do T.E.D.H. sobre o art. 8.º da 

C.E.D.H., compete salientar que o T.E.D.H., apesar de extrair o direito à proteção de 

dados pessoais131 do direito à vida privada e familiar132, discerne direitos distintos, 

na linha do que virá a ser recolhido nos arts. 7.º e 8.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia (C.D.F.U.E.). 

                                                           
129 Através da sua jurisprudência, o T.E.D.H. pronunciou-se sobre muitas situações em que foi suscitada a questão da proteção 
de dados, entre as quais importa destacar: as questões relacionadas com a interceção de comunicações (ver, e.g., Acórdão  de 
2 de agosto de 1984, Petição n.º 8691/79, Malone contra Reino Unido. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2PhlyY3, e  Acórdão de 3 de abril de 2007, Petição n.º 62617/00, Copland contra Reino Unido. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DkMqlt); várias formas de vigilância (ver, 
e.g., Acórdão de 6 de setembro de 1978, Petição n.º 5029/71, Klass e o. contra Alemanha. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UJ9HYT, e Acórdão de 2 de setembro de 2010, Petição n.º 35623/05, Uzun 
contra Alemanha. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsDjEW); e proteção 
contra o armazenamento de dados pessoais pelas autoridades públicas (ver, e.g., Acórdão de 26 de março de 1987, Petição n.º 
9248/81, Leander contra Suécia. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IsBYMK, 
e Acórdão de 4 de dezembro de 2008, Petições n.os 30562/04 e 30566/04, S. and Marper contra Reino Unido. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Uopg33). In verbis, AGÊNCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 15; e EUROPEAN UNION AGENCY 
FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., págs. 23-24. 
Para além disso, o T.E.D.H. esclareceu – através do Acórdão de 17 de julho de 2008, Petição n.º 20511/03, I. contra Finlândia. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsAy6q; e do Acórdão de 2 de dezembro 
de 2008, Petição n.º 2872/02, K.U. contra Finlândia. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2V9caev – que o art. 8.º da C.E.D.H. não só obriga os Estados a absterem-se de praticar atos suscetíveis de violar 
este direito consagrado na Convenção, como impõe também, em certos casos, uma obrigação positiva de assegurar ativamente 
o respeito efetivo pela vida privada e familiar. Neste sentido, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO 
EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 15; e cf. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL 
RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., págs. 23-24. 
130 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 546 e 662. 
131 Cumpre referir, neste contexto, que a «decisão dos censos», do Tribunal Constitucional Federal alemão veio a influenciar a 
doutrina e a jurisprudência europeias, cfr. ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yvres – “Le droit à l'autodétermination 
informationnelle et la valeur du développement personnel: une réévaluation de l'importance du droit à la protection de la vie 
privée pour la démocratie”. In BENYEKHLEF, Karim (dir.); TRUDEL, Pierre (dir.) – Etat de droit et virtualité. Montréal: Les 
Éditions Thémis, 1 de janeiro de 2009. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Irj0WP. Págs. 157-222; e cfr. o Acórdão do T.E.D.H., de 27 de junho de 2017, Petição n.º 931/13, Satakunnan 
Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy contra Finlândia. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2IstXYm. § 137, que reconheceu, com base na «decisão dos censos», que o art. 8.º da C.E.D.H. prevê o direito a 
uma forma de autodeterminação informacional. A saber: “[…] provides for the right to a form of informational self-
determination”, segundo EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, 
op. cit., pág. 18, nota 1. 
132 Uma vez que o T.E.D.H. partiu do direito ao respeito pela vida privada, pela vida familiar, pelo domicílio e pela 
correspondência, formando o núcleo da esfera privada e ampliando este conceito, tornando-o aberto a informações pessoais 
e não apenas a aspetos do núcleo íntimo do indivíduo, e, assim, a proteção da vida privada adquiriu uma amplitude conceptual 
apta a receber a proteção de dados pessoais, de acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., pág. 548. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57533%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-79996%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57510%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-100293%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57519%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-90051%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87510%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-89964%22]}
http://bit.ly/2Irj0WP
http://bit.ly/2Irj0WP
http://bit.ly/2IstXYm
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Por isso, embora intimamente relacionados133, entendemos que são direitos 

distintos134 e, consequentemente, exigem tratamento e abordagem específicos135. 

No direito da União Europeia, a proteção de dados pessoais tem adquirido 

um estatuto sui generis136 e tem sido desenvolvida, ao longo dos anos, sobretudo 

com o impulso da União Europeia e da construção europeia, como um direito 

fundamental autónomo137 e de consagração e reconhecimento normativos próprios, 

que não é subsumido ao direito à reserva da vida privada138. 

Com efeito, em 7 de dezembro de 2000, com a adoção da C.D.F.U.E.139, 

assinada e proclamada no Conselho Europeu, em Nice, o direito à proteção de dados 

pessoais surge consagrado como direito fundamental, no seu art. 8.º, autónomo em 

                                                           
133 Ambos os direitos se esforçam para proteger valores similares, ou seja, a autonomia e a dignidade humana dos indivíduos, 
concedendo-lhes uma esfera pessoal na qual possam livremente desenvolver as suas personalidades, pensar e moldar as suas 
opiniões, sendo, portanto, um pré-requisito essencial para o exercício de outras liberdades fundamentais, tais como, e.g.: a 
liberdade de expressão, a liberdade de reunião e associação pacíficas, a liberdade de religião, entre outras, cfr. EUROPEAN 
UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 19. E é de referir, ainda, 
que a proteção de dados está associada a informação existente e conservada – informaticamente ou em ficheiros manuais – 
sobre os indivíduos, o seu desenvolvimento existencial e os seus comportamentos adotados enquanto tais ou socialmente 
projetados, como sucede com a privacidade, de acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., pág. 771. 
134 No mesmo sentido, veja-se EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 18. Estes dois direitos diferem na sua formulação e no seu escopo. Enquanto o direito à reserva da 
vida privada consiste na proibição geral de interferência, sujeita a critérios de interesse público que podem justificar a 
interferência em certos casos, a proteção de dados pessoais é vista como um direito moderno e ativo, estabelecendo um 
sistema de processos a adotar para proteger os indivíduos sempre que os seus dados pessoais são tratados, consoante 
EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 19. Assim, o 
direito à privacidade diz respeito a situações em que um interesse privado ou a «vida privada» de um indivíduo foram 
comprometidos, sendo certo que o conceito de «vida privada» tem sido amplamente interpretado na jurisprudência, 
abrangendo situações íntimas, informações sensíveis ou confidenciais, informações que poderiam prejudicar a perceção do 
público contra um indivíduo e até aspetos da sua vida profissional e comportamento público, estando a avaliação da concreta 
interferência ou não na «vida privada» dependente do contexto e factos do caso concreto. Em contrapartida, qualquer 
operação que envolva o tratamento de quaisquer dados pessoais pode pertencer ao âmbito de aplicação das regras do direito 
à proteção de dados pessoais e desencadear a proteção adequada que este direito confere, independentemente da sua relação 
com a privacidade ou do seu impacto na privacidade, de acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal da proteção de 
dados. Revista Anatomia do Crime. Almedina. N.º 8, julho-dezembro de 2018. Pág. 11. Neste sentido, o tratamento de dados 
pessoais pode infringir o direito à reserva da vida privada, mas não é necessário demonstrar uma interferência na vida privada 
para que as regras de proteção de dados pessoais sejam acionadas, sendo, por isso, mais amplo o direito à proteção de dados 
pessoais do que o direito à reserva da vida privada, cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND 
COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 20. Assim, pode concluir-se que o direito à privacidade não adquire uma 
relação sinónima com o direito à proteção de dados pessoais, assumindo-se este último como uma posição jurídica complexa, 
relacionada com qualquer tipo de informação pessoal, independentemente da sua natureza privada, cfr. PINHEIRO, Alexandre 
Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 771. 
135 Nestes termos, veja-se SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional da protecção de dados”. In AA. VV. – Em 
Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral. Coimbra, Portugal: Almedina, 2010. Pág. 505. 
136 No mesmo sentido, PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 10. 
137 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 14; 
e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 19. A 
favor da consagração efetiva do direito à proteção de dados, é de salientar a jurisprudência do T.J.U.E., nomeadamente o 
Acórdão de 6 de outubro de 2015, Processo n.º 362/14, Maximilian Schrems contra Data Protection Commissioner – mais 
conhecido como «acórdão Schrems». [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2VOEjEO; e o Acórdão, de 1 outubro de 2015, Processo n.º 201/14, Smaranda Bara e o. contra Președintele Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate e Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) 
– mais conhecido como «acórdão Smaranda». [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2vdlS0O. 
138 Segundo EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 
19. 
139 A C.D.F.U.E. incorpora todos os direitos civis, políticos, económicos e sociais dos cidadãos europeus, sintetizando as 
tradições constitucionais e as obrigações internacionais comuns aos Estados-Membros, do T.U.E. e dos Tratados comunitários, 
da C.E.D.H., das Cartas Sociais aprovadas pela Comunidade Europeia e pelo Conselho da Europa, bem como da jurisprudência 
do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias e do T.E.D.H.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=pt&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6475895
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=168943&doclang=PT
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relação ao direito ao respeito pela vida privada e familiar, também consagrado no 

seu art. 7.º140. 

Antes da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, a legislação relativa à 

proteção de dados no Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça estava dividida entre 

o primeiro pilar (proteção de dados para fins privados e comerciais, com a utilização 

do método comunitário) e o terceiro pilar (proteção de dados para o domínio da 

aplicação da lei, ao nível intergovernamental). Com a entrada em vigor do Tratado 

de Lisboa141, em 1 de dezembro de 2009, foi extinta a estrutura em pilares e foi 

introduzida uma (única) base jurídica mais sólida para o desenvolvimento de um 

sistema de proteção de dados pessoais mais eficaz e claro na União Europeia – a 

saber, foi adotado um fundamento explícito e próprio para o direito à proteção de 

dados de carácter pessoal, no art. 16.º do T.F.U.E.142, em 2012; foi reconhecida à 

C.D.F.U.E. força jurídica vinculativa, à semelhança dos tratados, como direito 

primário da União Europeia, nos termos do art. 6.º, n.º 1, do T.U.E.; foi reconhecido 

o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental autónomo com 

efeito direto143; e, uma vez que a política pública da União Europeia sofreu uma 

alteração significativa com o reforço da dimensão jusfundamental, entendemos que 

o próprio R.G.P.D., apesar de ser um instrumento de direito derivado, merece 

também ser formalmente enquadrado no direito originário vinculativo da União 

Europeia144. 

Assim se despoletou a já aludida reforma global, apresentada pela Comissão 

Europeia, em 25 de janeiro de 2012.  

Para além de garantir o direito ao respeito pela vida privada e familiar, no 

seu art. 7.º, a C.D.F.U.E. consagra também, autonomamente, o direito à proteção de 

                                                           
140 O direito à proteção de dados pessoais emancipou-se do direito ao respeito pela vida privada e familiar, tomando como 
elemento de comparação a C.E.D.H., de acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. 
cit., pág. 662. Foi através da jurisprudência – já citada – do T.E.D.H. que se evoluiu no sentido da distinção entre os conceitos 
«vida privada» e «proteção de dados». Para o direito à proteção de dados esta «visibilidade» decorrente da definição de um 
«bloco de fundamentalidade» trata-se de uma importante concretização dogmática, na medida em que evita dúvidas de 
concretização de um direito já amplamente aceite nos ordenamentos da União Europeia e nacionais. Neste sentido, cf. 
PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 662. 
141 A adoção do Tratado de Lisboa é um marco no desenvolvimento da legislação de proteção de dados, não só por elevar a 
C.D.F.U.E. – originariamente, um documento político – ao estatuto de um documento jurídico vinculativo ao nível do direito 
primário, mas também por garantir o direito à proteção de dados pessoais, cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 
UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 21; e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 28. 
142 Correspondente ao antigo art. 286.º do Tratado das Comunidades Europeias (T.C.E.). 
143 Não obstante o direito à proteção de dados ser reconhecido como um direito fundamental com efeito direto, tal não significa 
que deva prevalecer sempre sobre os outros direitos e interesses fundamentais numa sociedade democrática – como veremos 
mais detalhadamente –, pelo que são necessárias limitações ao exercício do direito, ainda que excecionais, devidamente 
justificadas e que nunca poderão afetar os elementos essenciais do próprio direito. 
144 Nestes termos, vide MONIZ, Graça Canto – Reflexão sobre a natureza jurídica do Regulamento Geral de Proteção de Dados 
Pessoais. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 20. 
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dados pessoais, no seu art. 8.º, elevando expressamente o nível desta proteção ao de 

um direito fundamental juridicamente vinculativo no direito da União Europeia, por 

força do art. 6.º, n.º 1, do T.U.E.145. Assim, a C.D.F.U.E. reconhece ambos os direitos 

como direitos fundamentais estreitamente relacionados, mas distintos entre si. 

As instituições, os órgãos, os organismos e os Estados-Membros da União 

Europeia, quando aplicam o direito da União Europeia, têm de observar e garantir 

este direito à proteção de dados pessoais, nos termos do art. 51.º da C.D.F.U.E.146, 

que, de acordo com o art. 8.º, n.º 1, da C.D.F.U.E., envolve a integração de condições 

de legitimidade, de outros direitos que se assumem como corolários necessários e 

de condições garantísticas147. Apesar de ter sido formulado há vários anos, após a 

adoção da Diretiva 95/46/CE, e dever ser interpretado no sentido de incorporar a 

legislação da União Europeia sobre proteção de dados preexistente148, a redação do 

art. 8.º da C.D.F.U.E. parece-nos particularmente feliz, na medida em que sumariza o 

enquadramento habitual do direito à proteção de dados pessoais, incluído nas várias 

fases de evolução desta posição jurídica149. Por conseguinte, a C.D.F.U.E. não só 

menciona expressamente o direito à proteção de dados pessoais, no seu art. 8.º, n.º 

1, como também faz referência aos princípios fundamentais da proteção de dados, 

no seu art. 8.º, n.º 2150. Desta forma, destacamos, particularmente: a necessidade de 

assegurar tratamentos de dados leais para finalidades específicas; a necessidade de 

recolha do consentimento ou de previsão legal; o reconhecimento dos direitos de 

acesso e de retificação; e a garantia de fiscalização das regras por autoridade 

independente151. Por último, o art. 8.º, n.º 3, da C.D.F.U.E. assegura a fiscalização da 

aplicação destes princípios por uma autoridade independente152. 

Tendo em conta estas alterações, a Comissão Europeia, numa Comunicação 

ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comité Económico e Social 

                                                           
145 Neste sentido, veja-se AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – 
Manual..., op. cit., pág. 21; e EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 28. 
146 Ibidem, pág. 21, e ibidem, pág. 28. 
147 Neste sentido, cf. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 662. 
148 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 21; 
e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 28. 
149 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 662-663. 
150 Nestes termos, veja-se AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – 
Manual..., op. cit., pág. 21; e EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 28. 
151 Segundo PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 663. 
152 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 21; 
e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 28. 
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Europeu e ao Comité das Regiões153, comprometeu-se a dar grande prioridade ao 

respeito pelo direito fundamental à proteção de dados na União Europeia e em todas 

as suas políticas, reforçando, em simultâneo, a vertente do mercado interno e 

facilitando o livre fluxo de dados pessoais, modernizando, assim, o quadro 

normativo em matéria de proteção de dados. Na verdade, o Tratado de Lisboa foi a 

oportunidade ideal para rever o regime da proteção de dados pessoais na União 

Europeia, harmonizando as regras aplicáveis e colmatando as lacunas existentes154. 

O próprio art. 16.º, n.º 1, do T.F.U.E. retoma a formulação positiva e 

programática do direito à proteção de dados, consagrando que “[t]odas as pessoas 

têm direito à proteção dos dados de carácter pessoal que lhe digam respeito” e 

integrando-o nos princípios gerais da União Europeia155. Para além disso, a base de 

legitimidade normativa da União Europeia, assim como uma das linhas orientadoras 

do regime a implementar pelas instituições, em matéria de proteção dos dados 

pessoais, são estabelecidas no art. 16.º, n.º 2, do T.F.U.E. e no art. 39.º do T.U.E. Assim, 

o art. 16.º do T.F.U.E. também cria uma base jurídica, conferindo ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho Europeu da União Europeia a competência genérica para 

legislar sobre matérias relacionadas com a proteção de dados no plano da segurança 

pública156. Este é um desenvolvimento importante, porque as regras de proteção de 

dados da União Europeia – nomeadamente, da Diretiva 95/46/CE – baseavam-se, 

inicialmente, na base jurídica do mercado interno e na necessidade de aproximar as 

leis nacionais, para que a livre circulação de dados dentro da União Europeia não 

fosse inibida157. O art. 16.º do T.F.U.E. prevê agora uma base jurídica independente 

para uma abordagem moderna e ampla da proteção de dados, que abrange todas as 

questões de competência da União Europeia, incluindo a cooperação policial e 

judiciária em matéria penal158. O âmbito de aplicação do art. 16.º do T.F.U.E. abrange 

as instituições, os órgãos, os organismos e os Estados-Membros da União Europeia 

                                                           
153 Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comité Económico e Social Europeu 
e ao Comité das Regiões (COM(2010) 609 final) – Uma abordagem global da protecção de dados pessoais na União Europeia. 
Bruxelas, 4 de novembro de 2010. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2v9KPKC. 
154 De acordo com HERT, Paul De; PAPAKONSTANTINOU, Vagelis – The proposed data protection Regulation replacing Directive 
95/46/EC: A sound system for the protection of individuals. Computer Law & Security Review. N.º 28, Issue 2, 2012, pág. 131. 
155 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 28. 
156 Vide, neste sentido, AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., 
pág. 21; EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 28; 
e PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 661. 
157 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 28. 
158 Ibidem, págs. 28-29. Veja-se, ainda, neste seguimento, PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, 
op. cit., pág. 661. 

http://bit.ly/2v9KPKC


 

37 

 

no que respeita à aplicação do direito da União Europeia e à livre circulação de 

dados159. Ademais, o art. 16.º, n.º 2, 2.ª parte, do T.F.U.E. afirma igualmente que o 

respeito pelas regras de proteção de dados adotadas deve estar sujeito ao controlo 

das autoridades de controlo independentes constituídas no âmbito da Diretiva 

95/46/CE160. Cumpre ainda referir, neste contexto, que o art. 16.º do T.F.U.E. serviu 

de base legal para a adoção da reforma abrangente das regras de proteção de dados, 

em 2016, ou seja, para o R.G.P.D. e para a Diretiva (UE) 2016/680, do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016161. 

Diante do exposto, podemos concluir que o R.G.P.D. concretiza, assim, as 

dimensões essenciais de um direito fundamental anteriormente reconhecido pela 

C.D.F.U.E., desde o momento em que esta autonomizou o direito à proteção de dados 

pessoais, consagrado no seu art. 8.º, do direito à proteção da vida privada, 

estabelecido no seu art. 7.º162. 

 

5. O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados como divisa 

para o século XXI e a mudança de paradigma em matéria de proteção de dados 

pessoais 

As instituições da União Europeia, pelo menos desde 2012, vinham 

publicitando a necessidade de empreender uma revisão ou reforma do quadro legal 

da proteção de dados pessoais então em vigor163, atualizando e adaptando às novas 

necessidades, resultantes, nomeadamente, da pressão dos avanços tecnológicos, da 

globalização e do desenvolvimento da economia digital, o regime instituído pela 

Diretiva 95/46/CE, e adotando um quadro institucional mais firme e um quadro 

normativo mais coerente. De resto, a fragmentação de regimes nacionais, resultante 

das várias transposições da Diretiva 95/46/CE, era uma das causas que, 

tecnicamente e sob o prisma da segurança e uniformidade jurídicas, justificaram 

também essa necessidade de reforma164/165. Assim sendo, sempre foi manifesta a 

                                                           
159 Nestes termos, cf. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Proteção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 661. 
160 Esta Diretiva não é, pois, afetada pelo surgimento do art. 16.º do T.F.U.E. Ibidem, pág. 661. 
161 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 29. 
162 De acordo com SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania…, op. cit., págs. 18 e 20. 
163 Ibidem, pág. 9. 
164 Ibidem, pág. 9. 
165 A este respeito, é elucidativo o considerando n.º 9 do R.G.P.D., que prevê o seguinte: “[o]s objetivos e os princípios da 
Diretiva 95/46/CE continuam a ser válidos, mas não evitaram a fragmentação da aplicação da proteção dos dados ao nível da 
União, nem a insegurança jurídica ou o sentimento generalizado da opinião pública de que subsistem riscos significativos para 
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intenção de se avançar com um regulamento uniformizador que revogasse e 

substituísse a referida Diretiva 95/46/CE166. 

Em 25 de janeiro de 2012, a Comissão Europeia propôs um pacote de 

reforma legislativa sobre a proteção de dados, afirmando que era necessário 

modernizar as atuais regras sobre proteção de dados, à luz da rápida evolução 

tecnológica e da globalização167, apresentando uma Proposta de Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados, que desenrolou um longo processo negocial, com 

especial intensidade durante os anos de 2014 e 2015168, que deveria revogar e 

substituir a Diretiva 95/46/CE. Todavia, foi apontada a falta de clareza que afetava 

a Proposta de Regulamento, nomeadamente em relação a algumas questões 

fundamentais do regime sancionatório – domínio onde é naturalmente de esperar – 

e mesmo de exigir –, juridicamente, um maior cuidado em termos de determinação 

das soluções169. 

Ainda assim, tendo em conta a rápida evolução tecnológica, a União 

Europeia adotou a nova legislação, em 4 de maio de 2016, por forma a adaptar as 

regras de proteção de dados à era digital170. Na verdade, o que o R.G.P.D. toma como 

paradigma é a tecnologia hoje disponível para a realização de tratamentos de dados 

pessoais e, portanto, visa conciliar a utilização de soluções tecnológicas no seu 

estado atual e futuro de desenvolvimento e os riscos que comportam, com a defesa 

dos direitos e liberdades das pessoas cujos dados são objeto de tratamento171. 

Assim, foi publicado o R.G.P.D., que se tornou aplicável em 25 de maio de 

2018, substituindo e revogando a Diretiva 95/46/CE, e cujo cerne é, de facto, o 

tratamento da proteção de dados pessoais que, nos termos do considerando n.º 4 do 

R.G.P.D. “[…] deverá ser concebido para servir as pessoas […]”172.  

                                                           
a proteção das pessoas singulares, nomeadamente no que diz respeito às atividades por via eletrónica. As diferenças no nível 
de proteção dos direitos e das pessoas singulares, nomeadamente do direito à proteção dos dados pessoais no contexto do 
tratamento desses dados nos Estados-Membros, podem impedir a livre circulação de dados pessoais na União. Essas 
diferenças podem, por conseguinte, constituir um obstáculo ao exercício das atividades económicas a nível da União, distorcer 
a concorrência e impedir as autoridades de cumprirem as obrigações que lhes incumbem por força do direito da União. Essas 
diferenças entre os níveis de proteção devem-se à existência de disparidades na execução e aplicação da Diretiva 95/46/CE”. 
166 Segundo SILVEIRA, Alessandra; FROUFE, Pedro – Do mercado interno à cidadania…, op. cit., pág. 9. 
167 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 21. 
168 De acordo com a Exposição de Motivos da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gubok0. 
169 Neste sentido, cf. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre o regime sancionatório da Proposta de 
Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados do Parlamento Europeu e do Conselho – Em Foco: O Novo Quadro Legal Europeu. 
Revista Fórum de Proteção de Dados. Portugal: Comissão Nacional de Protecção de Dados. N.º 1, julho de 2015, págs. 21-35. 
170 De acordo com EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., 
pág. 17. 
171 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da Comissão Nacional de Proteção 
de Dados (C.N.P.D.). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 2. 
172 “Servir as pessoas” é o mote e ponto de partida do Regulamento e da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais para 
a regulamentação do tratamento de dados e do regime sancionatório agora em discussão, com a salvaguarda de interesses 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
http://bit.ly/2GrYSjQ
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A reforma assenta em vários pilares, entre os quais: normas coerentes, 

procedimentos simplificados, ações coordenadas, participação dos utilizadores, 

informações mais eficazes e poderes coercivos reforçados173. No entanto, esta 

reforma não significa que tenha sido estabelecida uma rutura absoluta entre o 

sistema de proteção de dados contido na Diretiva 95/46/CE e o sistema adotado 

pelo R.G.P.D. De facto, são muitas as situações de continuidade e há definições 

fulcrais que não foram afetadas174. 

Para além de uma dimensão económica, fruto da necessidade de garantir a 

livre circulação dos dados pessoais, para a construção de um mercado sem 

fronteiras175, o R.G.P.D. foi especialmente pensado para a proteção dos cidadãos, 

face ao tratamento de dados pessoais em larga escala, por grandes empresas e 

serviços da sociedade da informação176. Assim, o tema da proteção de dados 

pessoais, conforme enquadrado pelo R.G.P.D., está intimamente contextualizado 

pela proteção dos direitos fundamentais num mercado único digital177. A União 

Europeia avança «por mares nunca antes navegados», num mercado único digital, 

com novos serviços, produtos e com uma consciência democrática direcionada para 

a proteção de todos os direitos fundamentais, cfr. os considerandos n.os 4 e 5 do 

R.G.P.D.178/179. A proteção de dados pessoais através de um regulamento que se 

queria uniforme e com aplicabilidade direta em todos os Estados-Membros da União 

Europeia possibilitaria, em teoria, uma melhor integração das capacidades, serviços 

                                                           
públicos, tais como, e.g.: a segurança pública, a prevenção, a investigação, a deteção e a repressão de infrações penais e/ou a 
execução de sanções penais, a salvaguarda e a prevenção de ameaças, segundo SILVÉRIO, David – Os sistemas de 
videovigilância…, op. cit., pág. 36. 
173 Cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação 
e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 4. 
174 Neste sentido, ver a Exposição de Motivos da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gubok0. 
175 Nestes termos, vide Comunicação da Comissão Europeia ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité das Regiões (COM (2012) 9 final) – Protecção da privacidade num mundo interligado 
– Um quadro europeu de protecção de dados para o século XXI. Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsqmLg. Pág. 9. 
176 De acordo com a Exposição de Motivos da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gubok0. 
177 Em conformidade, veja-se GABRIEL, João – Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro – Aplicabilidade extraterritorial do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 
26. 
178 A este respeito, o considerando n.º 5 do R.G.P.D. prevê que “[a] integração económica e social resultante do funcionamento 
do mercado interno provocou um aumento significativo dos fluxos transfronteiriços de dados pessoais” e “[o] intercâmbio de 
dados entre intervenientes públicos e privados, incluindo as pessoas singulares, as associações e as empresas, intensificou-se 
na União Europeia […]”. Todavia, face a esta nova realidade, o considerando n.º 4 do R.G.P.D. acrescenta que “[…] [o] presente 
regulamento respeita todos os direitos fundamentais e observa as liberdade e os princípios reconhecidos na Carta, 
consagrados nos Tratados, nomeadamente o respeito pela vida privada e familiar, pelo domicílio e pelas comunicações, a 
proteção dos dados pessoais, a liberdade de pensamento, de consciência e de religião, a liberdade de expressão e de 
informação, a liberdade de empresa, o direito à ação e a um tribunal imparcial, e a diversidade cultural, religiosa e linguística”. 
179 De acordo com GABRIEL, João – Atlas, mostra alto o mundo no seu ombro…, op. cit., pág. 26. 

http://bit.ly/2VRYiCx
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0009&from=PT
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
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e desafios de um mercado digital com a proteção dos direitos, liberdades e garantias 

dos povos da Europa180. O desenvolvimento económico, sustentado no respeito 

pelas tradições constitucionais dos povos da Europa, é um pilar fundamental da 

construção comunitária, constituindo um «leitmotiv» que transparece nos trabalhos, 

discussões e considerandos do R.G.P.D.181. 

Infelizmente – apesar de num ou noutro aspeto se ter verificado uma certa 

clarificação em relação ao texto da Proposta de Regulamento Geral sobre a Proteção 

de Dados –, não é mais positivo o juízo global que merece o texto final do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que tem sido alvo das mais variadas 

críticas. Bem pelo contrário182.  

 

6. A génese e a evolução do direito à proteção de dados pessoais no 

ordenamento jurídico português: o art. 35.º da Constituição da República 

Portuguesa 

Ao direito à proteção de dados pessoais – rectius, aos vários direitos que 

perfazem essa proteção183 – foi conferida dignidade constitucional e ao titular de 

dados pessoais foi conferida tutela constitucional, pelo legislador constitucional 

português, tendo este direito sido integrado, no Capítulo I, do Título II, destinado 

aos «direitos, liberdades e garantias», através do art. 35.º, na versão originária da 

C.R.P., aprovada em 2 de abril de 1976184. 

                                                           
180 Ibidem, pág. 26. 
181 Ibidem, pág. 26. 
182 No mesmo sentido, cf. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português precisa-se. Algumas notas sobre o regime sancionatório 
no Regulamento Geral Sobre a Protecção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679) – Em Foco: Inteligência Artificial. Revista 
Fórum de Proteção de Dados. Portugal: Comissão Nacional de Protecção de Dados. N.º 4, julho de 2017, pág. 43. 
183 No nosso entendimento, o direito à proteção de dados é composto por vários direitos que perfazem essa proteção, 
nomeadamente: o direito de acesso (art. 35.º, n.º 1, da C.R.P.), o direito de retificação (art. 35.º, n.º 1, da C.R.P.), o direito de 
atualização (art. 35.º, n.º 1, da C.R.P.), o direito à informação (art. 35.º, n.º 1, da C.R.P.), o direito à proibição de tratamento de 
dados sensíveis (art. 35.º, n.º 3, da C.R.P.), o direito à não difusão dos dados (art. 35.º, n.º 4, da C.R.P.), o direito à proibição do 
número nacional único (art. 35.º, n.º 5, da C.R.P.) e o direito de acesso às redes informáticas de uso público (art. 35.º, n.º 6, da 
C.R.P.) – os quais abordaremos adiante em maior pormenor. 
184 Apesar de já existirem textos essenciais em matéria de proteção de dados, o texto constitucional português de 1976 foi 
pioneiro na previsão da proteção de dados como «direito» – ainda que tão-somente de forma indireta (i.e., a partir da 
interpretação dos diversos números do artigo) –, o que o torna bastante inovador. A versão originária da C.R.P. continha uma 
disposição normativa – o art. 35.º – sob a epígrafe «utilização da informática», não fazendo referência, em qualquer dos seus 
números, à «proteção de dados» ou ao «direito à proteção de dados». Atenta a redação do art. 35.º na versão originária – “1. 
Todos os cidadãos têm o direito de tomar conhecimento do que constar de registos mecanográficos a seu respeito e do fim a 
que se destinam as informações, podendo exigir a rectificação dos dados e a sua actualização. 2. A informática não pode ser 
usada para tratamento de dados referentes a convicções políticas, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se trate do 
processamento de dados não identificáveis para fins estatísticos. 3. É proibida a atribuição de um número nacional único aos 
cidadãos” –, não são alheias, contudo, as menções ao «conhecimento da informação», à «retificação dos dados» e à sua 
«atualização» (n.º 1), ao «tratamento de dados» – bem como às suas limitações (n.º 2) – e à proibição de um número nacional 
único (n.º 3). Após as várias revisões constitucionais – no que aqui diz respeito, especialmente: a de 1982 (1.ª Revisão 
Constitucional), a de 1989 (2.ª Revisão Constitucional) e a de 1997 (4.ª Revisão Constitucional) –, o art. 35.º não manteve a 
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Entretanto, em 24 de outubro de 1995, foi publicada a Diretiva 95/46/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu. No seu art. 32.º, n.º 1, § 1, a Diretiva 

dispunha que “[o]s Estados-Membros porão em vigor as disposições legislativas, 

regulamentares e administrativas necessárias para dar cumprimento à presente 

diretiva o mais tardar três anos a contar da data da sua adoção”. Daqui resultava que 

Portugal deveria adequar a sua legislação às normas comunitárias, o mais tardar, até 

24 de outubro de 1998185. Ora, Portugal não estava em condições de poder cumprir 

essa adequação, na medida em que várias disposições da Diretiva 95/46/CE 

conflituavam com o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., de acordo com a sua versão de 1989186, 

que previa a proibição absoluta da utilização da informática para tratamento de 

dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, 

fé religiosa ou vida privada, salvo quando se tratasse do processamento de dados 

estatísticos não individualmente identificáveis, enquanto o art. 8.º, n.os 2 e 3, da 

Diretiva 95/46/CE consagrava um relevante e amplo conjunto de situações em que 

esse tratamento deveria ser permitido187, prevendo, nestas situações, a não 

aplicabilidade da proibição que constava do art. 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE188 e 

o art. 8.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE abria até a possibilidade de outras 

derrogações189. 

De acordo com a epígrafe do art. 35.º da C.R.P. na sua versão originária, o 

legislador constitucional pretendeu apenas reportar-se à «utilização da 

informática», i.e., reconhecer importância ao tratamento automatizado de dados 

pessoais190. Porém, tendo em conta o alcance e a necessidade de transposição da 

                                                           
sua numeração inicial e sofreu inevitavelmente profundas alterações de conteúdo, cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy 
e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 665-666. 
185 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo 35.º da Constituição: Da génese à atualidade e ao futuro previsível – Em 
Foco: 40 Anos da Constituição e do Direito à Proteção de Dados. Revista Fórum de Proteção de Dados. Portugal: Comissão 
Nacional de Protecção de Dados. N.º 2, janeiro de 2016, pág. 35. 
186 Ibidem, pág. 35. O art. 35.º da C.R.P., de acordo com a sua versão de 1989, tinha a seguinte redação: “1. Todos os cidadãos 
têm o direito de tomar conhecimento dos dados constantes de ficheiros ou registos informáticos a seu respeito e do fim a que 
se destinam, podendo exigir a sua retificação e atualização, sem prejuízo do disposto na lei sobre segredo de Estado e segredo 
de justiça. 2. É proibido o acesso a ficheiros e registos informáticos para conhecimento de dados pessoais relativos a terceiros 
e respetiva interconexão, salvo em casos excecionais previstos na lei. 3. A informática não pode ser utilizada para tratamento 
de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa ou vida privada, salvo 
quando se trate do processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis. 4. A lei define o conceito de dados 
pessoais para efeitos de registo informático, bem como de bases e bancos de dados e respetivas condições de acesso, 
constituição e utilização por entidades públicas e privadas. 5. É proibida a atribuição de um número nacional único aos 
cidadãos. 6. A lei define o regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras, estabelecendo formas adequadas de proteção 
de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de interesse nacional”. 
187 Neste sentido, veja-se LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 35. 
188 Ademais, o art. 8.º, n.º 1, da Diretiva elencava um conjunto ligeiramente diferente de tratamentos de dados proibidos – 
comparativamente com o elenco constante do art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., de acordo com a sua versão de 1989 –, relativos à 
origem racial ou étnica, às opiniões políticas, às convicções religiosas ou filosóficas, à filiação sindical e aos dados relativos à 
saúde ou à vida sexual, segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 45. 
189 Ibidem, pág. 45. 
190 Nos mesmos termos, veja-se SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 506. 
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Diretiva 95/46/CE191, aplicável tanto a dados tratados informaticamente como a 

dados dotados de suporte manual, a 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, que se 

iniciou em maio de 1996, com a instituição da Comissão Eventual para a Revisão 

Constitucional, teve em vista, como principal objetivo, conferir análoga amplitude 

ao art. 35.º em questão, alargando a sua previsão também ao tratamento de dados 

pessoais em suporte manual, de acordo com o disposto no art. 32.º, n.º 1, § 1, da 

Diretiva 95/46/CE192. 

Neste seguimento, o Partido Socialista (P.S.), no sentido de ir ao encontro 

das previsões da Diretiva 95/46/CE, apresentara uma proposta que pretendia, por 

um lado, aditar à proibição constante do art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., de acordo com a 

sua versão de 1989, os dados de origem étnica193 e, por outro lado, flexibilizar a 

proibição, no caso de consentimento pessoal e expresso do titular dos dados194. Para 

além disso, propôs um novo número, o n.º 7, visando estender a aplicação do art. 

35.º a «ficheiros manuais»195. Em todo o caso, propunha prudentemente a audição 

formal da Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados 

(C.N.P.D.P.I.), entretanto criada pela Lei n.º 10/91, de 29 de abril (Lei de Proteção de 

Dados Pessoais face à Informática)196. Foi aceite a sugestão, secundada pelo Partido 

Comunista Português (P.C.P.)197 e com o acordo dos restantes partidos 

representados, sobrestando-se, entretanto, a discussão198. 

Retomada a segunda fase dos trabalhos, em 23 de abril de 1997, por um 

lado, o P.S. e o Partido Social Democrata (P.S.D.) apresentaram uma proposta 

conjunta que alterava quase integralmente o art. 35.º da C.R.P., de acordo com a sua 

versão de 1989, agora sob a epígrafe «proteção de dados», e, por outro lado, o P.C.P. 

                                                           
191 Sobre a necessidade de transposição da Diretiva 95/46/CE, ver PINHEIRO, Alexandre Sousa; FERNANDES, Maria João de 
Brito – Comentário à IV Revisão Constitucional. Lisboa: AAFDL, 1999. Pág. 135; e MAGALHÃES, José – Dicionário da Revisão 
Constitucional. Lisboa: Editorial Notícias, 1999. Pág. 132. 
192 Neste sentido, vide SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 506. 
193 De acordo com o Diário da Assembleia da República (D.A.R.), II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62. 
194 Ibidem, pág. 62. 
195 Ibidem, pág. 62. 
196 No domínio da Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, a Comissão era denominada Comissão Nacional de 
Proteção de Dados Pessoais Informatizados e era designada pela sigla C.N.P.D.P.I. 
197 Segundo o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 67. 
198 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 35. 

http://bit.ly/2VgHpEN
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repunha a proposta199, já apresentada na 2.ª Revisão Constitucional, de 1989, 

relativa a um n.º 1-A200/201. 

Relativamente à proposta conjunta, a alteração da epígrafe foi assim 

justificada pelo deputado José Magalhães, do P.S.202: “[o] ângulo do artigo desloca-se 

da utilização da informática, que, hoje em dia, é o seu âmbito único, para a proteção 

de dados quer se trate de dados contidos em suporte e sujeitos a tratamento 

informático ou contidos em ficheiros manuais. Portanto, não fazia sentido manter a 

mesma epígrafe quando se alterou e ampliou, aliás, o objeto do artigo”203. 

Contudo, a proposta não teve o apoio do P.S.D., tendo o deputado Luís 

Marques Guedes declarado não se ter apercebido da alteração da epígrafe e, por isso, 

ter assinado a proposta conjunta por lapso, objetando a esta alteração204, afirmando 

o seguinte: “[…] [p]enso que a epígrafe não deve ser «Proteção de dados», mas deve 

manter-se a epígrafe atual de «Utilização da informática», desde logo pela seguinte 

razão: a não ser assim, o texto para o [proposto] n.º 4[205] passaria a ser um texto 

muito perigoso, ou seja, o n.º 4 faz sentido […] porque o contexto do artigo é a 

utilização da informática […]”206. Acrescenta ainda que “[…] O que me parece já mais 

perverso seria a alteração da epígrafe porque, apesar de a leitura do n.º 4 falar na 

proibição do acesso a dados pessoais, trata-se de qualquer tipo de dados pessoais e 

não apenas os dados pessoais informatizados constantes de ficheiros de registos 

informáticos de dados pessoais […]”207. 

Todavia, o deputado António Filipe, do P.C.P., entendeu não parecer mal a 

epígrafe proposta208 “[…] na medida em que ela corresponde, de facto, ao conteúdo 

do artigo porque se o artigo não se limita a regular a utilização da informática, 

também tem um número relativamente aos ficheiros manuais e, então, das duas, 

uma: ou se faz um artigo sobre a utilização da informática com essa mesma epígrafe 

                                                           
199 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Págs. 61-70. 
200 A saber: “1-A – Os cidadãos têm direito a obter nos termos da lei mandato judicial de acesso aos dados informáticos nos 
termos do n.º 1, no caso de lhes ser recusado esse acesso”. 
201 Neste sentido, vide LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 36. 
202 Ibidem, pág. 36. 
203 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 63. 
204 No mesmo sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 36. 
205 O n.º 4 vinha proposto com a seguinte redação: “[é] proibido o acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos 
excecionais previstos na lei”. 
206 Cfr. o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 66. 
207 Ibidem, pág. 66. 
208 In verbis, LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 36. 
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e se faz um artigo autónomo com o n.º 7, ou então, de facto, parece mais lógico que 

a epígrafe passe a exprimir aquilo que, de facto, é regulado”209. 

Porém, ainda assim, foi acordado o regresso à fórmula primitiva210. 

O proposto art. 35.º, n.º 1, da C.R.P., no qual se estipulava que “[t]odos os 

cidadãos têm o direito de acesso aos dados informatizados que lhe digam respeito, 

podendo exigir a sua retificação e atualização, e o direito de conhecer a finalidade a 

que se destinam, nos termos da lei”, não teve oposição e foi aprovado por 

unanimidade211. O novo texto do n.º 1 não regista alterações substanciais 

relativamente à sua redação anterior – i.e., de acordo com a versão da C.R.P. de 1989 

–, salvo quanto à parte final em que se adotou a fórmula mais ampla (“nos termos da 

lei”), em lugar da anterior, mais restritiva (“sem prejuízo do disposto na lei sobre 

segredo de Estado e segredo de justiça”)212. As restantes alterações propostas para 

o art. 35.º, n.º 1, da C.R.P. representavam uma redação mais correta e mais precisa, 

nomeadamente: “dados informatizados que lhes digam respeito” em vez de “dados 

constantes de ficheiros ou registos informáticos a seu respeito” e “finalidade” em 

lugar de “fim”213. 

Para o art. 35.º, n.º 2, da C.R.P. era proposta a seguinte redação: “[a] lei 

define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu 

tratamento automatizado, conexão, transmissão e utilização, e garante a sua 

proteção, designadamente através de entidade administrativa independente”214. 

Esta proposta afastava-se profundamente do número correspondente da norma da 

C.R.P. na sua versão de 1989, que – recorda-se – proibia “[…] o acesso a ficheiros e 

registos informáticos para conhecimento de dados pessoais relativos a terceiros e 

respetiva interconexão, salvo em casos excecionais previstos na lei” 215. Contudo, 

                                                           
209 Cfr. o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 67. 
210 Ibidem, pág. 70. Ver, no mesmo sentido, LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 37. 
211 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 69, e, ainda, de acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, 
op. cit., pág. 37. 
212 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 37. É de referir, neste contexto, que esta fórmula mais ampla 
foi consagrada para melhor adaptar o art. 35.º, n.º 1, da C.R.P. ao art. 13.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE, o qual previa a 
possibilidade de concretização de mais algumas restrições ao direito de acesso, designadamente: no caso de medidas 
necessárias em matéria de segurança do Estado, defesa, segurança pública, prevenção, investigação, deteção e repressão de 
infrações penais e de violações da deontologia das profissões regulamentadas, de um interesse económico ou financeiro 
importante de um Estado-Membro ou da União Europeia, de missões de controlo, de inspeção ou de regulamentação 
associadas, ainda que ocasionalmente, ao exercício da autoridade pública, ou ainda de proteção da própria pessoa titular dos 
dados ou dos direitos e liberdades de outrem. Ibidem, pág. 37. 
213 Ibidem, pág. 37. 
214 Ibidem, pág. 37. 
215 Ibidem, pág. 37. 
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esta alteração proposta permitia ao legislador ordinário definir o conceito de dados 

pessoais e as formas do seu tratamento, em linha com a Diretiva 95/46/CE, bem 

como dar cumprimento ao seu art. 28.º, n.º 1, que obrigava à instituição de uma 

autoridade de controlo, a exercer as suas funções em total independência216. 

Todavia, sem referir a Diretiva 95/46/CE, a alteração foi justificada, uma 

vez mais, pelo deputado José Magalhães, do P.S., esclarecendo que se flexibilizam 

vários aspetos, mas não sem elementos de garantia, como o caso da instituição de 

uma entidade administrativa independente, sem prejuízo do papel que cabe aos 

tribunais217. O P.C.P., através do deputado António Filipe, manifestou a sua 

discordância, quer por não considerar de grande vantagem constitucionalizar uma 

forma específica de proteção de dados, designadamente através da instituição de 

uma entidade administrativa independente, mas, sobretudo, por não ser de aplaudir 

a retirada da proibição da conexão de ficheiros, salientando o melindre de que se 

reveste a interconexão de ficheiros de dados pessoais e o que isso pode significar 

em termos de devassa da vida dos cidadãos218. Porém, esta posição não obteve 

vencimento e o art. 35.º, n.º 2, da proposta foi aprovado por maioria qualificada de 

dois terços, com votos a favor do P.S. e do P.S.D., votos contra do P.C.P. e do Partido 

Ecologista «Os Verdes» (P.E.V.) e abstenção do C.D.S.-Partido Popular (C.D.S.-P.P.)219. 

Para o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P. vinha proposta a seguinte redação: “[a] 

informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções 

filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e 

origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, autorização legal 

com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos 

não individualmente identificáveis”220. É de notar, nesta conjuntura, que o art. 8.º, 

n.º 1, da Diretiva 95/46/CE previa, em conformidade, a proibição do tratamento de 

dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as 

convicções religiosas ou filosóficas, a filiação sindical, bem como o tratamento de 

dados relativos à saúde ou à vida sexual221. Porém, ao mesmo tempo, o art. 8.º, n.os 2 

e 3, da Diretiva 95/46/CE previa que, em regra, a proibição não se aplicaria em 

                                                           
216 Ibidem, pág. 37. 
217 Cfr. o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62; e cfr., ainda, LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 37. 
218 Ibidem, págs. 66-67, e ibidem, págs. 37-38. 
219 Ibidem, pág. 69, e ibidem, pág. 38. 
220 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 38. 
221 Ibidem, pág. 38. 
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apreciável número de situações222. Ademais, o art. 8.º, n.º 4, da Diretiva 95/46/CE 

permitia ainda que, sob reserva de garantias adequadas, pudessem ser 

estabelecidas, por motivos de interesse público importante, outras derrogações223. 

E, por sua vez, o art. 8.º, n.º 5, da Diretiva 95/46/CE permitia, embora com cautelas 

especiais, o tratamento de dados relativos a infrações, condenações penais ou 

medidas de segurança, mas só podendo ser mantido sob o controlo das autoridades 

públicas o registo completo das condenações penais224. 

Não sendo este detalhe de situações adequado para figurar numa norma 

constitucional, no nosso entendimento, o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P. teria, 

naturalmente, que remeter para lei da Assembleia da República o encargo de elencar 

essas situações e não se limitar a referir apenas duas das condições de não 

aplicabilidade, uma vez que gerava necessário conflito com a Diretiva 95/46/CE225. 

Havia também diferenças, com alguma relevância, entre o elenco constante 

do art. 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE e a proposta para o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P. 

Assim, esta omite o termo «racial» na expressão «origem racial ou étnica», bem 

como as expressões «saúde e vida sexual»; refere «convicções políticas», em vez da 

expressão mais ampla «opiniões políticas», e menciona ainda «filiação partidária», 

conceito este também mais restritivo do que «convicções políticas»; refere a mais 

restritiva «fé religiosa», em lugar de «convicções religiosas»; e, finalmente, 

acrescenta «vida privada»226. 

Explica o proponente deputado José Magalhães, do P.S., apoiado pelo 

também proponente deputado Luís Marques Guedes, do P.S.D.227, que “[…] [a]s 

proibições essenciais são mantidas e até alargadas, passando a incluir-se a origem 

étnica entre os dados que a informática deve ver limitados quanto ao seu 

tratamento, mas introduzem-se, como é sugerido, e parece realista, cláusulas de 

salvaguarda ou de exceção, desde que haja consentimento expresso do titular ou 

uma autorização legal, em termos do legislador, com garantias de não discriminação 

nestas áreas ou, então – e isso é quase uma evidência porque aí o carácter 

                                                           
222 Ibidem, pág. 38. 
223 Ibidem, pág. 39. 
224 Ibidem, pág. 39. 
225 Ibidem, pág. 39. 
226 Ibidem, pág. 39. 
227 Ibidem, pág. 39. 
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identificável dos dados fica desnaturado ou desaparece – quando haja necessidade 

de processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis […]”228. 

O P.C.P., de novo pela voz do deputado António Filipe, considerou parecer 

“[…] excessiva a possibilidade de autorização legal com garantias de não 

discriminação relativamente ao tratamento de dados pessoais, particularmente 

sensíveis, como o são as convicções filosóficas ou políticas, filiação partidária ou 

sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica […]”, concordando, no entanto, 

com a inclusão da referência “origem étnica”, mas acrescentando ainda que “[…] 

também excessivo é permitir, com uma formulação tão ampla, a possibilidade de 

autorização legal para que a informática possa ser utilizada para tratamento destes 

dados […]”, pois que assim “[…] acaba por fazer sair pela janela aquilo que entrou 

pela porta, no resto do artigo”229.  Estas reservas, todavia, não obtiveram apoio 

expresso, pelo que o n.º 3 da proposta conjunta foi aprovado por maioria qualificada 

de dois terços, com votos a favor do P.S., do P.S.D. e do C.D.S.-P.P. e com votos contra 

do P.C.P. e do P.E.V.230. 

O art. 35.º, n.º 4, da proposta conjunta era do seguinte teor: “[é] proibido o 

acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais previstos na lei”231. 

É uma fórmula próxima da que constava já do art. 35.º, n.º 2, da 2.ª Revisão 

Constitucional, de 1989232, com omissão da referência à «interconexão», agora 

incluída na nova versão do art. 35.º, n.º 2, da C.R.P.233. Esta fórmula do art. 35.º, n.º 

4, da C.R.P. foi explicada pelos deputados proponentes, nomeadamente por José 

Magalhães, do P.S., da seguinte forma: “[...] proíbe-se, em regra, o acesso de terceiros 

a dados pessoais, mas não se deixa de salvaguardar a possibilidade de o legislador, 

em determinados casos, qualificados como excecionais, poder autorizar esse tipo de 

acesso [...] em lei aprovada pela Assembleia da República […]”234. De acordo com o 

deputado proponente Luís Marques Guedes, do P.S.D., considerou-se não ser de 

adotar a proposta de redação do n.º 4 da C.N.P.D.P.I., segundo a qual propunha o 

                                                           
228 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62. 
229 Ibidem, pág. 67. No mesmo sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 39. 
230 Ibidem, pág. 69, e ibidem, pág. 39. 
231 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 39. 
232 A saber: “[é] proibido o acesso a ficheiros e registos informáticos para conhecimento de dados pessoais relativos a terceiros 
e respetiva interconexão, salvo em casos excecionais previstos na lei”. 
233 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., págs. 39-40. 
234 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62, e de acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., 
pág. 40. 
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seguinte teor: “[a] lei regulará nos casos em que [...]”, porquanto, segundo o 

deputado, “[…] é importante que se mantenha a redação, no fundo, seguindo a lógica 

da nossa proposta, que é a de que estatui o princípio da interdição […]”235. Assim, a 

proposta do art. 35.º, n.º 4, da C.R.P. foi aprovada por maioria qualificada de dois 

terços, com votos a favor do P.S., do P.S.D. e do C.D.S.-P.P. e com votos contra do P.C.P. 

e do P.E.V.236. Contudo, ficou por explicar o que se deve entender por «terceiro» para 

efeitos deste art. 35.º, n.º 4, da C.R.P., o que pode causar algumas dificuldades de 

interpretação237, pelo que consideramos esta norma de grande debilidade238. 

O texto do art. 35.º, n.º 5, da C.R.P. – de acordo com o qual “[é] proibida a 

atribuição de um número nacional único aos cidadãos” – foi proposto sem qualquer 

alteração e não foi sequer sujeito a votação239, apesar de a C.N.P.D.P.I. ter sugerido a 

sua supressão240. Não obstante, a manutenção do art. 35.º, n.º 5, da C.R.P., este foi 

objeto de comentários por parte do deputado José Magalhães, do P.S.241, que afirmou 

que “[…] [a] origem desta norma é bem conhecida. Exorcizamos ainda aqui o 

espectro de alguns projetos do governo de Marcelo Caetano, cuja lembrança nesta 

matéria é muito oportuna na data em que a estamos a discutir, mas cujos efeitos 

estão também dissolvidos. Em todo o caso, percebendo o que o legislador 

constituinte quis, pela nossa parte, decidimos não tocar nesta proibição […]”242. 

Também o deputado Luís Marques Guedes, do P.S.D., considerou que já teria sido 

perfeitamente dispensável o atual art. 35.º, n.º 5, da C.R.P., norma que “[…] tem um 

contexto próprio e […] [que] podia perfeitamente […] ter-se deixado cair […] na 

revisão constitucional […]”243. Assim, apesar de o P.S. e o P.S.D. terem reconhecido a 

possibilidade de eliminar a proibição do número nacional único, por se considerar 

                                                           
235 Ibidem, pág. 65, e ibidem, pág. 40. 
236 Ibidem, pág. 65, e ibidem, pág. 40. 
237 Nestes termos, veja-se LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 40. Sobre o conceito de «terceiro», cf. GOUVEIA, 
Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais à Protecção dos Dados Pessoais Informatizados. Separata da Revista da Ordem dos 
Advogados. Lisboa, Portugal. Ano 51, n.º III, dezembro de 1991, pág. 722; cf. BARREIROS, José António – “Informática, 
liberdades e privacidade”. In MIRANDA, Jorge (coord.) – Estudos sobre a Constituição. Lisboa, Portugal: Livraria Petrony, 1977. 
Volume I. Págs. 132-133; e cf. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª 
Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, janeiro, 2007. Volume I. Pág. 554. 
238 No mesmo sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 40. 
239 Cfr. o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 69. 
240 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 40. 
241 Ibidem, pág. 40. 
242 In verbis, D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62. 
243 Ibidem, pág. 65. No mesmo sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 40. 
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ultrapassado o contexto histórico que justificou a disposição244, este n.º 5 foi 

mantido245. 

O art. 35.º, n.º 6, da proposta foi apresentado com o seguinte teor: “[a] todos 

é garantido livre acesso às redes informáticas de uso público, definindo a lei o 

regime aplicável aos fluxos de dados transfronteiras e as formas adequadas de 

proteção de dados pessoais e de outros cuja salvaguarda se justifique por razões de 

interesse nacional”246. A inserção deste novo número foi defendida pelo deputado 

José Magalhães, do P.S.247, que afirmou que: “[…] [é] uma matéria em que um 

princípio de universalidade e de liberdade em sociedade da informação tem cada 

vez mais importância, e os cidadãos, nessa matéria, não podem ser impedidos 

burocrática e sensorialmente de aceder às redes […]”248. O deputado crê “[…] que o 

acesso às redes informáticas de uso público entra bem na Constituição […]”249. E “[…] 

[p]or outro lado, a preocupação garantística não está dominada por uma obsessão e 

por isso é que se consegue articular, por um lado, as normas garantísticas com uma 

norma, a do n.º 6, que é uma norma de proclamação da liberdade de acesso e, nesse 

sentido, uma garantia anti-obstáculo administrativo, censura ou impedimento 

abusivo ao acesso que deve ser livre […]”250. 

Tendo-se sido posta em dúvida a utilidade do qualificativo «livre» 

relativamente ao acesso a redes de uso público, foi suscitada pelo Presidente a 

intervenção do outro proponente, o deputado Luís Marques Guedes, do P.S.D.251, 

que, no entanto, apoiou a manutenção do qualificativo252. 

Já o deputado António Filipe, do P.C.P., pôs em causa a utilidade prática do 

inciso «de uso público», embora sem oposição de princípio, questionando253: “[...] o 

que é que o Estado faz para garantir o meu acesso, por exemplo, à rede Internet? [...] 

creio que é verdade que é garantido o acesso às redes de uso público, mas é 

                                                           
244 Neste contexto, cumpre referir que se trata de uma norma que se explica sobretudo por razões históricas, como reação ao 
regime autoritário deposto em 25 de abril de 1974. Temia-se, em particular, que, com base num número nacional único, se 
pudesse configurar o perfil do cidadão, nas suas facetas sociais mais relevantes, cfr. SILVEIRA, Luís Lingnau da – “O direito à 
protecção de dados pessoais (Tentativa de caracterização)”. In COELHO, José Dias (coord.); SAMPAIO, Jorge – Sociedade da 
Informação – O Percurso Português – Dez Anos de Sociedade da Informação – Análise e Perspectivas. 1.ª Edição. Lisboa, Portugal: 
Edições Sílabo, 2007. Pág. 209. 
245 Nestes termos, cf. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 719. 
246 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 40. 
247 Ibidem, pág. 40. 
248 Nos termos do D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 62. 
249 Ibidem, pág. 63. 
250 Ibidem, pág. 63. 
251 Ibidem, pág. 64. 
252 Ibidem, pág. 65. Neste sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., págs. 40-41. 
253 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
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garantido pela força natural das coisas porque elas são para as pessoas lhes terem 

acesso senão não o seriam”254. Porém, esta intervenção não teve qualquer efeito na 

votação unânime e o art. 35.º, n.º 6, da C.R.P. foi aprovado por unanimidade, tal como 

vinha proposto255. 

Finalmente, foi apreciada a proposta do art. 35.º, n.º 7, da C.R.P., 

relativamente aos ficheiros manuais, matéria já acolhida pela Diretiva 95/46/CE, no 

seu art. 3.º, n.º 1, que consagrava o seu âmbito de aplicação256. O art. 35.º, n.º 7, da 

proposta consagrava que “[o]s dados pessoais estruturados em ficheiros manuais 

gozam de proteção idêntica à prevista nos números anteriores, nos termos da lei”257. 

Apenas foi proposta a substituição da expressão «estruturados em ficheiros» pela 

expressão «constantes de ficheiros», sugestão que foi aceite258. E o art. 35.º, n.º 7, da 

C.R.P. foi aprovado, por unanimidade, com a seguinte redação: “[o]s dados pessoais 

constantes de ficheiros manuais gozam de proteção idêntica à prevista nos números 

anteriores, nos termos da lei”259. Assim, do ponto de vista material, a C.R.P. abrange, 

depois da 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, também os dados manuais, e não só 

os dados automatizados, garantindo o direito à proteção de dados relativamente a 

qualquer suporte e ajustando o sistema jurídico português ao regime da Diretiva 

95/46/CE. 

E, relativamente à reposição da proposta, o P.C.P. retomou a proposta 

originária que tinha já formulado na 2.ª Revisão Constitucional, de 1989, e que seria 

intercalada como novo art. 35.º, n.º 2, da C.R.P., com o seguinte conteúdo: “[o]s 

cidadãos têm direito a obter nos termos da lei mandato judicial de acesso aos dados 

informáticos nos termos do n.º 1, no caso de lhes ser recusado esse acesso”260. O 

deputado António Filipe, do P.C.P., justificou manter a proposta261 “[…] porque esta 

figura [...] tem um valor autónomo, próprio, muito conhecida por habeas data, que 

consiste, de facto, na possibilidade de o cidadão a quem é negado o acesso a dados 

constantes de ficheiros informáticos a seu respeito possa obter um procedimento 

                                                           
254 Cfr. o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 66. 
255 Ibidem, págs. 69-70. Nestes termos, veja-se LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
256 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
257 Ibidem, pág. 41. 
258 Segundo o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 68; e segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 
41. 
259 Ibidem, pág. 70, e ibidem, pág. 41. 
260 Ibidem, pág. 68, e ibidem, pág. 41. 
261 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
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judicial célere e autónomo, específico, com efeito de ter acesso a esses dados[…]”262. 

Porém, a proposta não obteve apoio expresso de outros partidos, pelo que foi 

rejeitada, com votos contra do P.S.D., com votos a favor do P.C.P. e do P.E.V., e com 

abstenções do P.S. e do C.D.S.-P.P.263. 

Após a 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, o art. 35.º da C.R.P. passou a ter 

a redação publicada na Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro264. 

 

6.1. Uma apreciação crítica 

A 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, respondeu a duas exigências que se 

assumiam como imperativos: a transposição da Diretiva 95/46/CE – que foi 

cumprida pela Lei de Proteção de Dados Pessoais – e a adaptação das normas às 

atuais realidades, que exigiam uma maior flexibilização de procedimentos, sem 

negligenciar os direitos à privacidade e à proteção de dados dos seus titulares. 

Contudo, é de reconhecer que, apesar de todas as inegáveis melhorias265, no nosso 

entendimento, o art. 35.º da C.R.P. continua desequilibrado266. 

A verdade é que, como já mencionámos, ao operar-se a 4.ª Revisão 

Constitucional, de 1997, não se ajustou correspondentemente a epígrafe do art. 35.º 

da C.R.P., que assim ostenta hoje uma redação mais acanhada do que a do teor 

preceptivo dessa regra. Acresce o facto de o art. 35.º, n.º 7, da C.R.P. – introduzido 

na 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, para garantir a conformidade do direito 

nacional com o direito da União Europeia – estender o âmbito do artigo para além 

do definido na sua epígrafe atual, o que comprova a desadequação da mesma267. 

Além disso, a presente epígrafe centra-se no instrumento que permite o tratamento 

dos dados pessoais e não tanto no tratamento de dados pessoais em si mesmo268. 

Ademais, a expressão «informática», prevista na C.R.P., é redutora e passa ao lado 

das redes de comunicações eletrónicas, instrumento fulcral na violação da reserva 

                                                           
262 De acordo com o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 68. 
263 Ibidem, pág. 70. Neste sentido, ver LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
264 In verbis, LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 41. 
265 Neste sentido, ver GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 706, segundo o qual a Constituição 
regulou o direito à proteção de dados em termos bastante detalhados. 
266 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 46. 
267 Nestes termos, veja-se CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental à proteção dos dados pessoais e a privacidade 40 
anos depois”. In AA. VV. – Jornadas nos quarenta anos da Constituição da República Portuguesa – Impacto e Evolução. Porto, 
Portugal: Universidade Católica Editora, 2017. Pág. 97. 
268 Ibidem, pág. 97. 
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da vida privada e da proteção de dados, e que importa, consequentemente, que seja, 

expressamente e sem margem para dúvidas, abrangido pelo normativo da proteção 

de dados. Note-se, a este propósito, que o R.G.P.D. emprega, mais do que uma vez, a 

expressão «novas tecnologias», e nunca o termo «informática»269. Assim, a 

propósito, a epígrafe desta norma considera-se, nos termos já referidos, hoje 

desatualizada e, neste sentido, é imperativa a reformulação da epígrafe deste artigo. 

Contudo, tudo indica que não foi vencida a «informaticofobia» inicial, refletida ainda 

na epígrafe e nas repetidas proibições, em vez de assertivamente se conferir ênfase 

à vertente positiva da proteção dos dados pessoais dos cidadãos, como o fazem, nos 

seus títulos, todos os instrumentos internacionais e europeus e as nossas próprias 

leis270. É justo reconhecer que já se fez sentir, na 4.ª Revisão Constitucional, de 1997, 

uma tentativa de substituição da epígrafe, mas esta resistiu, o que não deixa de ser 

reflexo da atitude conservadora «à cautela, não se mexe»271.  

Cumpre referir, neste contexto, que a consagração constitucional da 

proteção de dados pessoais não tem um significado meramente formal272. Ela 

implica, desde logo, que o legislador ordinário não pode opor-se, ou sequer 

desconhecer, esse direito. E mais, ao regular a matéria da proteção de dados 

pessoais não lhe é lícito desrespeitar o cerne ou núcleo essencial desse direito, tal 

como configurado pela lei fundamental273. Acresce que a inserção desta matéria nos 

«direitos, liberdades e garantias» reclama a aplicação do regime estipulado no art. 

18.º da C.R.P. para este tipo de direitos fundamentais274. Assim, o preceituado art. 

35.º da C.R.P. é diretamente aplicável, sem necessidade da intermediação do 

legislador ordinário – salvo quando ele próprio a invoque –, é oponível às entidades 

públicas, às entidades privadas e aos particulares, e só pode ser restringido por 

normas gerais que não atinjam o cerne dos direitos aí consagrados275. Contudo, 

como é usual, o R.G.P.D. consagra que “[…] é obrigatório em todos os seus elementos 

e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros”276. É de notar que a 

aplicação direta do R.G.P.D. não impede naturalmente a existência do art. 35.º da 

                                                           
269 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo…, op. cit., pág. 46. 
270 Ibidem, pág. 46. 
271 Ibidem, pág. 46. 
272 De acordo com SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 506. 
273 Ibidem, pág. 506. 
274 Ibidem, pág. 506. 
275 Ibidem, pág. 507. 
276 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 42. 
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C.R.P. e da sua consequente aplicação direta, mas implica certamente que este seja 

alterado por forma a não conflituar com o disposto no Regulamento277. 

A entrada em vigor do R.G.P.D., em 25 de maio de 2016, e sobretudo a 

obrigatoriedade da sua aplicação, a partir de 25 de maio de 2018, suscita reais 

dificuldades face à atual redação do art. 35.º da C.R.P.278. Desde logo, a referência à 

lei em seis dos sete números do art. 35.º da C.R.P. não deveria certamente manter-

se, a menos que se adicione o qualificativo «europeia» ou se substitua por 

«regulamento europeu», o que não será nem muito elegante para um texto 

constitucional, nem sequer possível em todos os casos. De qualquer forma, a 

expressão «nos termos das disposições legais aplicáveis» poderia talvez resolver 

esta questão279. 

O art. 35.º, n.º 1, da C.R.P. enuncia um princípio, sem dúvida importante, mas 

não se vê a razão por que este é detalhadamente explicitado280. Aliás, poder-se-ia 

reformular este artigo na parte relativa aos direitos de acesso, de retificação, de 

atualização e de informação – previstos nos arts. 13.º, 14.º, 15.º e 16.º do R.G.P.D. –, 

para enquadrar constitucionalmente outras dimensões jurídicas de tutela dos dados 

pessoais, tais como, e.g., o direito ao apagamento de dados281, o direito de limitação 

do tratamento dos dados, o direito de oposição, o direito de portabilidade dos dados, 

o direito à não sujeição a decisões individuais automatizadas e o direito de 

informação quando ocorra uma violação de dados pessoais – também previstos nos 

arts. 17.º, 18.º, 20.º, 21.º, 22.º e 34.º do R.G.P.D., respetivamente282. Na verdade, 

ainda que se possa concordar quanto à existência de exceções a estes direitos, 

havendo áreas onde dificilmente se poderão afirmar tais direitos – como, e.g., em 

registos públicos, em processos clínicos ou no âmbito de uma pendente investigação 

criminal –, o seu reconhecimento é cada vez mais essencial para se poder 

salvaguardar a privacidade e a proteção de dados dos cidadãos283. Num tempo em 

que está vulgarizada a navegação na Internet, a consideração da extensão da 

informação que aí fica para sempre, através de memória digital, poderá justificar o 

                                                           
277 Ibidem, pág. 42. 
278 Ibidem, pág. 42. 
279 Ibidem, pág. 42. 
280 Ibidem, pág. 46. 
281 Comumente denominado «direito ao esquecimento». 
282 Em sentido análogo, veja-se CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., págs. 97-98. 
283 Ibidem, pág. 98. 
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reconhecimento da natureza fundamental a estes direitos, já reconhecidos no 

R.G.P.D.284. 

Para além disso, o art. 35.º, n.º 2, da C.R.P. remete para a lei, em bloco – i.e., 

sem nada detalhar –, outros princípios não menos importantes, olvidando qualquer 

referência aos princípios das garantias de segurança e da existência de um 

responsável pelo tratamento, nem curando de qualquer alusão a novas tecnologias, 

que, embora baseadas na informática, vão, na facilidade de devassa da vida privada, 

muito para além da utilização corrente do processamento de dados, como é o caso 

das redes sociais e de outras tecnologias invasivas dos sistemas informáticos285. Por 

estas razões, consideramos que este artigo não se deve manter com a sua 

formulação atual. 

Também o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P.286 não deveria manter-se pois conflitua 

com o art. 9.º, n.º 1, do R.G.P.D.287, que tem o seguinte teor: “[é] proibido o 

tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões 

políticas, as convicções religiosas ou filosóficas, ou a filiação sindical, bem como o 

tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de 

forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou 

orientação sexual de uma pessoa”.  

Para além disso, cumpre referir a menção aos dados relativos à «vida 

privada» no art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., ausente na categoria de dados sensíveis 

indicados no art. 8.º da Diretiva 95/46/CE e que tem suscitado críticas à solução 

adotada pela ordem jurídica portuguesa nesta matéria288. O art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., 

proibindo o tratamento de certos dados sensíveis, terá naturalmente de sofrer as 

alterações decorrentes da entrada em vigor do R.G.P.D., abandonando a inclusão da 

«vida privada»289 na categoria de dados sensíveis, uma vez que se trata de um 

conceito vago e impreciso, cujos limites são variáveis e dependentes do contexto em 

                                                           
284 Ibidem, pág. 98. 
285 Segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 46. 
286 A saber: “[a] informática não pode ser utilizada para tratamento de dados referentes a convicções filosóficas ou políticas, 
filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem étnica, salvo mediante consentimento expresso do titular, 
autorização prevista por lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos não 
individualmente identificáveis”. 
287 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 43. 
288 A este respeito, veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª 
Edição…, op. cit., pág. 555; e LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., págs. 46-47. 
289 Sobre o conceito de «vida privada», ver CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa 
Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 555. 
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que os dados são tratados e até da própria sensibilidade de cada pessoa seu 

titular290. 

Acresce que, como acontece em face de qualquer tipologia, coloca-se o 

problema de saber se ela é taxativa, delimitativa ou exemplificativa291. Parece-nos 

que, neste caso, como defende JORGE BACELAR GOUVEIA292, nos devemos inclinar 

para a primeira qualificação293. Por um lado, e lidando apenas com o elemento literal 

de interpretação, a simples apresentação da tipologia desacompanhada de 

quaisquer outras referências de abertura aponta no sentido de se não pretender 

abarcar outros tipos de dados. Por outro lado, através de uma interpretação 

sistemática que conjugue os diferentes direitos consagrados no art. 35.º da C.R.P., 

verificamos que, a não ser assim, abrir-se-ia a porta à sua inutilização porquanto só 

têm razão de ser enquanto a atividade informática que visam limitar não se tornar 

completamente proibida, o que aconteceria pela inclusão progressiva de novos 

dados pessoais na categoria de dados sensíveis294. Neste seguimento e no nosso 

entendimento, a intenção do legislador constitucional foi a de criar um numerus 

clausus e consolidar, no ordenamento jurídico português, as categorias taxativas de 

dados pessoais cujo tratamento é proibido, não só por serem suscetíveis de originar 

discriminação, mas também por se tratar de categorias de dados sensíveis. E, por 

isso, a densificação do amplo conceito «vida privada» é suscetível de gerar alguma 

controvérsia, visto que o seu conceito abarca vários aspetos da vida de cada pessoa 

seu titular.  

Outra divergência entre o elenco de dados sensíveis constante da Diretiva 

95/46/CE e o da C.R.P. parece resultar de naquela se mencionarem os dados de 

saúde, ao invés do que nesta sucede. Contudo, a verdade é que o Tribunal 

Constitucional (T.C.) aparentemente arredou esta divergência, ao afirmar, no seu 

Acórdão n.º 355/97, de 7 de maio de l997, Processo n.º 182/97295, que os dados de 

saúde acabam por integrar a noção de «vida privada», mencionada no art. 35.º, n.º 

3, da C.R.P. Porém, no nosso entendimento, seguindo a lógica de adaptação do texto 

                                                           
290 Neste sentido, veja-se LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., págs. 46-47. Em sentido contrário, cf. CALVÃO, Filipa 
Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., págs. 99-100. 
291 Cfr. refere GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 725. 
292 Ibidem, págs. 725-726. 
293 Em sentido contrário, vide SILVEIRA, Luís Lingnau, in O direito à protecção de dados…, op. cit., pág. 206, e in “Configuração 
constitucional…”, op. cit., págs. 508-509. 
294 Ver elenco bem extenso de GARCIA, Isabel Reis – Do Direito da informática a um anteprojecto de lei de protecção de dados 
pessoais. Separata da Revista da Ordem dos Advogados. Lisboa, Portugal. Ano 49, n.º III, dezembro de 1989. Pág. 1001. 
295 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2WsC9zi.  

https://bit.ly/2WsC9zi
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constitucional ao direito da União Europeia, impor-se-á introduzir no art. 35.º, n.º 3, 

da C.R.P. as categorias de dados biométricos e de saúde entre os dados sujeitos à 

regra da proibição de tratamento296, uma vez que se defende a retirada do amplo 

conceito «vida privada». 

Assim, poderá justificar-se repensar as condições em que se exceciona a 

proibição de tratamento de certas categorias de dados pessoais, mas não eliminar a 

proibição constitucional do tratamento de tipos de dados suscetível de originar 

discriminação297. Sem prejuízo de utilização de uma cláusula geral em vez de um 

elenco de tais categorias de dados, a opção inicial – de enunciar o tipo de dados cujo 

tratamento é suscetível de desencadear um resultado discriminatório para os seus 

titulares – suscita algumas questões298, nomeadamente a necessidade de expressa 

previsão de todos os tipos de informação suscetíveis de causar discriminação. 

Não obstante estarmos cientes da regra do standard mínimo de proteção 

em toda a União Europeia – que não impede que as legislações nacionais dos 

Estados-Membros confiram um nível de proteção mais elevado –, todavia, ao 

contrário da Diretiva 95/46/CE – que, pela sua natureza, deixava margem aos 

Estados-Membros da União Europeia para adaptar o regime nela previsto ao 

respetivo quadro constitucional –, é discutível que o R.G.P.D. – que assenta numa 

assumida vontade de homogeneizar o regime de proteção de dados no espaço 

europeu – deixe margem aos Estados-Membros para reforçarem a proteção 

assegurada aos dados pessoais, integrando na categoria de dados sensíveis 

informação de natureza distinta dos aí elencados299/300, de modo a reduzir o risco 

de possíveis situações de direitos em conflito. 

Do mesmo modo, os casos de não aplicabilidade da proibição de tratamento 

de dados pessoais do art. 9.º, n.º 1, do R.G.P.D., previstos no art. 9.º, n.º 2, do R.G.P.D., 

são substancialmente diferentes dos previstos no art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., que se 

limitam, como vimos, a “consentimento expresso do titular, autorização prevista por 

lei com garantias de não discriminação ou para processamento de dados estatísticos 

não individualmente identificáveis”. Ora, o R.G.P.D. enuncia uma panóplia de casos 

                                                           
296 No mesmo sentido, ver CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., pág. 100. 
297 Ibidem, pág. 98. 
298 Ibidem, pág. 98. 
299 De acordo com o Acórdão do T.J.U.E. (Segunda Secção), de 19 de outubro de 2016, Processo n.º 582/14, Patrick Breyer 
contra República Federal da Alemanha. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2GkZmZ7. 
300 Nestes termos, ver CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., pág. 99. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=184668&doclang=PT
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de não aplicabilidade, naturalmente com uma amplitude incomparavelmente maior. 

De resto, o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., como referimos anteriormente, já conflituava 

com as situações de não aplicabilidade da proibição de tratamento de dados 

pessoais do art. 8.º, n.º 1, da Diretiva 95/46/CE, previstas no art. 8.º, n.os 2, 3 e 4 da 

referida Diretiva301. 

O art. 35.º, n.º 4, da C.R.P. entra também em conflito com o R.G.P.D., 

porquanto o acesso aos dados pessoais de outrem é concebido numa formulação 

completamente diferente, no âmbito das medidas de segurança, matéria que o art. 

35.º da C.R.P. passa em claro e que o R.G.P.D. consagra, no seu art. 17.º, n.º 2, que 

incumbe ao responsável pelo tratamento a implementação de medidas de segurança 

destinadas a proteger os dados pessoais contra, em especial, a divulgação, a difusão 

ou o acesso não autorizados, ou a alteração de dados pessoais302. Para além disso, o 

preceito do atual art. 35.º, n.º 4, da C.R.P., proibindo o acesso a dados pessoais de 

terceiros, para além de confuso quanto ao conceito de «terceiro», é praticamente 

inócuo, tendo em conta a dificuldade gerada pela interpretação de quem pode ser 

considerado «terceiro»303/304. 

De outra perspetiva ainda, o art. 35.º, n.º 4, da C.R.P. não exige a verificação 

de qualquer critério de necessidade de acesso aos dados. Por isso é que a sua 

formulação, só por si, de nada serve, e seria praticamente inócuo305, no caso de 

situações recentemente mediatizadas de acesso indevido a dados de contribuintes 

ou de acessos similares em bases de dados do Estado, se tivéssemos de nos ater 

apenas ao comando constitucional regulador do acesso a dados de terceiro306. 

                                                           
301 Cf. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 43. 
302 Ibidem, pág. 43. 
303 Ibidem, págs. 43 e 47. 
304 Se partirmos da noção processual de que é terceiro quem não é parte, exemplificaremos, atendo-nos apenas ao conteúdo 
do preceito constitucional. Para o funcionário tributário que trata dados dos contribuintes, quem é terceiro? Todos os 
contribuintes ou nenhum? Para o funcionário do registo civil ou do registo predial que trata os dados dos cidadãos, quem é 
terceiro? Todos os cidadãos ou nenhum? Para o funcionário bancário, quem é terceiro? Todos os clientes do banco ou nenhum? 
Se, nestes casos a resposta for nenhum, o art. 35.º, n.º 4, da C.R.P. não impede a devassa da vida privada por estes funcionários. 
Uma outra situação mais complexa é a seguinte: no sistema informático de um hospital, o doente é terceiro para quem? Não 
certamente para o médico que o tratou numa situação específica. Mas cabe perguntar: sê-lo-á para o médico habitual do doente 
relativamente ao tratamento anterior? Para o médico de outra especialidade que trata apenas nessa outra especialidade? Para 
o médico que não trata esse doente, mas sim os seus familiares diretos e investiga problemas hereditários? Para um 
enfermeiro ou um técnico hospitalar em qualquer dessas situações? Para o médico investigador que pretende acompanhar os 
efeitos de determinado medicamento? Para o administrativo que efetua faturação a partir dos atos realizados e da medicação 
prescrita por qualquer um daqueles profissionais de saúde? Para o supervisor do administrativo que vai conferir a correção 
da fatura? Para o administrativo encarregado de elaborar estatísticas a partir dos registos dos doentes? Para o informático 
que é responsável pela manutenção do sistema, incluindo a correção de erros de qualquer natureza e pela recuperação de 
dados apagados por avaria do sistema? Ou, finalmente, para o administrativo que ajuda o médico, com parcos conhecimentos 
informáticos, a inserir ou a consultar dados? Para qual ou quais é o doente considerado «terceiro»? Está algum deles abrangido 
ou não pela proibição do art. 35.º, n.º 4, da C.R.P.? E com que base é que o doente pode ser considerado «terceiro» para qualquer 
deles? Ibidem, pág. 47. 
305 Ibidem, págs. 43 e 47. 
306 Ibidem, pág. 47. 
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Há, de facto, normas que teoricamente parecem fazer todo o sentido, mas 

quando os conceitos pecam por indefinição, acabam por criar mais dificuldades de 

interpretação do que seria desejável307. Porém, entendemos que deve manter-se tal 

proibição como regra, mesmo que excecionada, uma vez que o livre acesso aos dados 

pessoais de terceiros seria uma negação ao direito à privacidade e ao direito à 

proteção de dados, pelo que a consagração constitucional da garantia de um acesso 

excecional ou, pelo menos, restrito, justificado em circunstâncias especialmente 

delimitadas, afigura-se essencial308. 

Importa, ainda, referir que não consta do R.G.P.D. a proibição de atribuição 

de um número nacional único, inserta no art. 35.º, n.º 5, da C.R.P. – número nacional 

único usado, aliás, em mais do que um país da União Europeia, como é o caso da 

democrática Suécia309 – e que esta proibição já foi objeto de algumas dúvidas, ainda 

que insuficientemente assertivas – não tendo sido sequer submetida a votação a sua 

supressão –, na Comissão Eventual da 4.ª Revisão Constitucional, de 1997310. O facto 

de haver vários números em nada obsta ao respeito pela vida privada. De facto, o 

que pode permitir a devassa à vida privada é que um deles seja número universal, 

i.e., um número atribuído a todos os cidadãos, se não houver normas que definam 

corretamente o direito de acesso, acompanhadas de regras jurídicas e técnicas que 

previnam e, se for o caso, sancionem o acesso indevido311. Tivessem os deputados 

constituintes conseguido acordar na substituição do totem constitucional do art. 

35.º, n.º 5, da C.R.P., pela obrigatoriedade de consagração legal de regras muito 

específicas, jurídicas e técnicas, sobre as condições de legitimidade do acesso a 

dados pessoais de outrem, não teríamos certamente assistido à mediatização 

recente dos acessos indevidos312. 

Também o art. 35.º, n.º 6, da C.R.P. não poderá ser mantido nos termos 

atuais, uma vez que os fluxos transfronteiras no interior da União Europeia não 

                                                           
307 Ibidem, págs. 47-48. Não é por acaso que tal norma não consta dos instrumentos internacionais ou europeus, de acordo 
com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 48. O que faz sentido, na opinião deste Autor, para evitar ou sancionar 
o acesso indevido a dados de outrem é a instituição de regras de segurança, como já acontecia na Convenção n.º 108 (mais 
concretamente, no seu art. 7.º), na Diretiva 95/46/CE (mais concretamente, no seu art. 17.º, n.º 1) e na própria Lei de Proteção 
de Dados Pessoais (mais concretamente, no seu art. 14.º, n.º 1) – que transpôs a Diretiva 95/46/CE no ordenamento jurídico 
português –, ao imporem a obrigatoriedade de adoção de medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os dados 
pessoais contra o acesso não autorizado. 
308 Nestes termos, vide CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., pág. 100. 
309 Cfr. LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 43. 
310 Segundo o D.A.R., II Série, VII Legislatura, IV Revisão Constitucional, n.º 78. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VgHpEN. Pág. 69; e segundo LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., págs. 
43 e 48. 
311 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 48. 
312 Ibidem, pág. 48. 

http://bit.ly/2VgHpEN
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podem estar submetidos a regulamentação da lei nacional, sendo certo que o art. 1.º, 

n.º 3, do R.G.P.D. é bem explícito a este propósito quando consagra o seguinte: “[a] 

livre circulação de dados pessoais no interior da União não é restringida nem 

proibida por motivos relacionados com a proteção das pessoas singulares no que 

respeita ao tratamento de dados pessoais” e, para além disso, a transferência de 

dados pessoais para países terceiros ou organizações é detalhadamente regulada 

nos arts. 44.º a 50.º do R.G.P.D.313. Porém, no que toca ao livre acesso às redes 

informáticas de uso público, este artigo traduz uma ideia merecedora de 

consagração constitucional, mas com melhor enquadramento no art. 37.º da C.R.P., 

relativo à «liberdade de informação», porque no art. 35.º da C.R.P. dá a impressão de 

«peixe fora de água»314. 

Finalmente, também o art. 35.º, n.º 7, da C.R.P. difere da formulação do art. 

2.º, n.º 1, do R.G.P.D. que abarca o “tratamento por meios não automatizados de 

dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados”, enquanto o art. 35.º, n.º 

7, da C.R.P. se limita aos “dados pessoais constantes de ficheiros manuais”315. 

O art. 35.º da C.R.P. foi concebido num contexto próprio e teve, na época, 

indiscutível importância e oportunidade, não só pelo aspeto negativo de evitar 

eventuais derivas de devassa da reserva da vida privada, mas também, e sobretudo, 

para emprestar ênfase à necessidade de proteção dos dados pessoais, numa altura 

em que as bases de dados começavam a ter expressão relevante, particularmente 

em setores como a banca, os impostos, a segurança social, e era patente a ausência 

de um normativo protetor dos cidadãos face ao acesso e uso indevido dos seus dados 

pessoais informatizados316. Em 1976, a relevância e a oportunidade do art. 35.º da 

C.R.P. eram tão incontestáveis, quão contestável é hoje uma formulação que vai 

tendo de ser atualizada ao sabor das posições que no contexto europeu se vão 

impondo317. 

Decorridos 40 anos sobre a afirmação constitucional deste direito, o 

contexto tecnológico alterou-se, a realidade social mudou, os tratamentos de dados 

pessoais modificaram-se e, por isso, a realidade constitucional foi sofrendo 

                                                           
313 Ibidem, págs. 43-44. 
314 Ibidem, pág. 48. 
315 Ibidem, pág. 44. 
316 Ibidem, pág. 44. 
317 Ibidem, pág. 44. 
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modificações, apresentando hoje características bem distintas318. Visto que o 

contexto é hoje todo outro, é muito contestável a formulação atual do art. 35.º da 

C.R.P., sujeita, como todas as anteriores versões, à desatualização perante novas 

realidades decorrentes da permanente inovação tecnológica e das constantes 

alterações socioculturais. De resto, rigidificar constitucionalmente, com detalhes 

sensíveis à usura do tempo, uma realidade que está em mudança constante – e nada 

prenuncia que venha a estabilizar – não parece fazer muito sentido319. 

Assim, cumpre dar resposta à questão essencial de saber se as bases 

fundamentais do direito à proteção de dados pessoais se devem manter, 

nomeadamente o mencionado art. 35.º da C.R.P. No novo quadro tecnológico e 

valorativo, a apreciação do art. 35.º da C.R.P. deve orientar-se pela descoberta sobre 

se, nesta relação de tensão, a tutela dos interesses do mercado, de eficiência, de 

investigação e de segurança justifica a aniquilação da privacidade, a adulteração da 

identidade pessoal, o condicionamento da liberdade individual e a perversão da 

democracia320. 

Tudo visto, a resposta sobre se os novos contextos social, tecnológico e 

cultural justificam uma reponderação do equilíbrio dos valores, de tal modo que não 

faça hoje sentido manter como fundamental à dignidade humana a dimensão da 

privacidade e da proteção de dados pessoais ao serviço desta tem de ser, pois, 

negativa321. Na verdade, sob pena de fracassarmos na função social fundamental de 

garantir o respeito e a promoção da dignidade da pessoa humana, que decorre do 

art. 1.º da C.R.P., há que traçar um limite à tutela dos valores que estão numa relação 

de tensão com a privacidade, a proteção de dados, a liberdade e a identidade, já que 

estes constituem também pilares do Estado de Direito democrático322. É 

imprescindível assegurar um espaço próprio para cada pessoa desenvolver a sua 

personalidade e reger a sua vida segundo o seu próprio desígnio, segundo um 

princípio da autodeterminação pessoal, o que depende em muito da garantia de 

                                                           
318 Nos mesmos termos, ver CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., págs. 90-91. Sendo certo que este ponto 
não precisa de explicitação, remeteremos, ainda assim, embora já só numa perspetiva centrada nos direitos fundamentais, 
para as palavras de MIRANDA, Jorge – Manual de Direito Constitucional. Coimbra Editora, 1988. Tomo IV. Págs. 24-25, 
dedicadas a este tema: “[a] evolução e as vicissitudes dos direitos fundamentais, seja numa linha de alargamento e 
aprofundamento, seja numa linha de retracção, ou de obnubilação, acompanham o processo histórico, as lutas sociais e os 
contrastes de regimes políticos – bem como o progresso científico, técnico e económico (que permite satisfazer necessidades 
cada vez maiores de populações cada vez mais urbanizadas)”. 
319 Como defende LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., pág. 44. 
320 Cfr. CALVÃO, Filipa Urbano – “O direito fundamental...”, op. cit., págs. 90-91. 
321 Ibidem, págs. 96-97. 
322 Ibidem, págs. 96-97. 
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privacidade e da proteção de dados pessoais323. Todavia, os novos contextos atrás 

descritos evidenciam a necessidade de atualização da tutela assegurada aos dados 

pessoais, para adaptar à nova realidade, com a correspondente atualização dos 

termos e condições em que o direito é afirmado, desde logo no plano constitucional. 

Esta reclamada atualização no plano constitucional tem essencialmente em vista 

garantir três aspetos: uma definição do direito à proteção dos dados pessoais que 

acolha a evolução tecnológica nas últimas décadas e suporte a que venha a ocorrer 

nas próximas décadas; a suscetibilidade de integração nos traços definitórios deste 

direito de novas manifestações de tutela subjetiva que o futuro venha a revelar 

necessárias; e a capacidade de abrigar ou integrar a legislação europeia a que 

Portugal está vinculado324.  

Em conclusão, o art. 35.º da C.R.P. pode – e deve – consagrar e salvaguardar 

constitucionalmente o direito à proteção dos dados pessoais dos cidadãos, desde 

que lhe seja conferida uma formulação intemporal, resiliente às sucessivas 

alterações ditadas pelo progresso tecnológico, às constantes alterações 

socioculturais e às exigências da própria integração europeia – que são desejáveis e 

imparáveis325 –, uma fórmula simples do estilo de que a todos os cidadãos é 

garantido o direito à proteção dos seus dados pessoais, cabendo ao Estado assegurar 

as medidas necessárias para a defesa desse direito326. 

 

7. O ambíguo conteúdo do direito à proteção de dados pessoais 

Para que possamos abordar as questões atinentes ao direito à proteção de 

dados pessoais no ordenamento jurídico português, é necessário traçarmos o seu 

conteúdo essencial, uma vez que não existe consenso absoluto relativamente ao 

mesmo. 

A «força irradiante» dos direitos e liberdades fundamentais acabou por 

conduzir a uma expansão dos direitos de «autodeterminação», «personalidade», 

«privacidade» e «intimidade»327 e, como vimos, o direito à proteção de dados 

                                                           
323 Ibidem, págs. 96-97. 
324 Ibidem, págs. 96-97. 
325 Ibidem, pág. 49. 
326 Ibidem, pág. 49. 
327 Cfr. QUEIROZ, Cristina – Direitos Fundamentais – Teoria Geral. 2.ª Edição. Coimbra, Portugal: Wolters Kluwer Portugal, julho 
de 2010. Pág. 298. 
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pessoais foi, pelo legislador constitucional, integrado, no Capítulo I, do Título II, 

destinado aos «direitos, liberdades e garantias», através do art. 35.º da C.R.P. 

Entendemos, na mesma esteira de ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO328, que o direito à 

proteção de dados pessoais se fundou, doutrinária e jurisprudencialmente, no 

princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser compreendido como uma 

especificação do disposto no art. 1.º da C.R.P., ao postular a dignidade da pessoa 

humana como «valor fundamental», e ainda do disposto no art. 2.º da C.R.P., relativo 

à proteção e garantia do “respeito” e “efetivação” dos “direitos e liberdades 

fundamentais”. Aquele, por sua vez, relaciona-se com dois direitos fundamentais, 

particularmente, o «direito ao livre desenvolvimento da personalidade» e o «direito 

à reserva da intimidade da vida privada e familiar», previstos no art. 26.º, n.º 1, da 

C.R.P.329. 

O direito à proteção de dados tem por finalidade evitar intromissões 

abusivas ou desproporcionadas na esfera da vida privada dos cidadãos através do 

acesso, da recolha e do tratamento dos seus dados pessoais, informatizados ou 

manuais, muito embora a sua materialidade vá para além da tutela da esfera íntima 

de vida de cada um330. 

Relativamente ao âmbito subjetivo de proteção, este trata-se de um direito 

universal, como sucede com a generalidade dos direitos, liberdades e garantias de 

natureza pessoal, pelo que todas as pessoas, pelo facto de o serem, gozam deste 

                                                           
328 In Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 778. 
329 De acordo com QUEIROZ, Cristina – “A protecção constitucional da recolha e tratamento de dados pessoais automatizados”. 
In AA. VV. – Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, 90 anos. Coimbra, 
Portugal: Almedina, maio de 2007. Pág. 292. 
330 Neste sentido, cf. MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 785. Contra, entendendo que o direito à tutela dos dados pessoais funciona 
como garantia do direito à reserva sobre a intimidade da vida privada, consagrado no art. 26.º da C.R.P., pela proibição que aí 
se encontra consagrada relativamente à recolha e utilização de elementos referentes à vida privada, e porque os elementos de 
informação pertencem à vida privada das pessoas podem deixar-se rodear de diferentes níveis de sensibilidade, ver PINTO, 
Paulo da Mota – A protecção da vida privada e a Constituição. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 
Coimbra, Portugal. Volume LXXVI, de 2000. Págs. 526 e seguintes. Diferentemente, não parecendo restringir o conteúdo deste 
direito a um princípio ou lógica de privacidade, veja-se MONIZ, Helena Isabel – Notas sobre a protecção de dados pessoais 
perante a informática – o caso especial dos dados pessoais relativos à saúde. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra, 
Portugal: Coimbra Editora. Ano 7, n.º 2, abril-junho de 1997. Pág. 245; e veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – 
Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 551, em anotação ao art. 35.º, relacionando-o de uma 
forma mais ampla com o princípio da dignidade da pessoa humana, do desenvolvimento da personalidade e da integridade 
pessoal. Na verdade, tudo depende da abrangência que se estiver disposto a reconhecer à intimidade da vida privada da 
pessoa, embora nos pareça que o direito à proteção de dados pessoais que aqui se encontra consagrado não se refere apenas 
a factos pertencentes a essa esfera íntima ou particular de vida (mais próxima dessa esfera íntima de vida estarão os chamados 
dados de natureza sensível) mas abrange todos os poderes e faculdades que permitem garantir que a pessoa não é usada como 
fonte de informação para terceiros contra a sua vontade, podendo, para além disso, controlar a informação que é fornecida e 
os termos e a abrangência em que ela é tratada, de acordo com MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in 
MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 786. 
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direito331. E, sendo um direito eminentemente pessoal332, não faz sentido estendê-

lo às pessoas coletivas. No entanto, o tratamento de dados respeitantes às pessoas 

coletivas também goza de proteção, diretamente, ao abrigo de outros direitos 

fundamentais de que elas beneficiam – como, e.g., a liberdade de associação, a 

liberdade de empresa, o direito de propriedade, entre outros – e, indiretamente, por 

efeito da proteção dos dados pessoais das pessoas constantes dos bancos de dados 

das empresas333. 

A crucial questão que se coloca a propósito da estrutura do direito à 

proteção de dados pessoais – e que tem efetivamente sido suscitada – é se, por um 

lado, este direito constitui de facto apenas um direito ou se, por outro lado, afinal, 

este direito se resolve em vários direitos, posições jurídicas ou faculdades334. A 

apreciação integral do preceito em questão revela que a primeira visão seria 

insuficiente e redutora335. No nosso entendimento, este direito reveste a natureza 

de um «direito complexo»336, sendo o seu conteúdo essencial composto por um 

conjunto de direitos entre si estruturalmente distintos em matéria de defesa dos 

cidadãos face ao tratamento informático ou manual de dados de natureza 

essencialmente pessoal, mas cujo conjunto perfaz a consecução daquele direito, 

nomeadamente: o direito de acesso, o direito de retificação, o direito de atualização, 

o direito à informação, o direito à proibição de tratamento de dados sensíveis, o 

direito à não difusão dos dados, o direito à proibição do número nacional único e o 

direito de acesso às redes informáticas de uso público.  

Uma vez que o direito à proteção de dados pessoais surge como um 

verdadeiro direito de defesa, com a necessidade de «proteção» («Schutz»), i.e., de 

limitação da intervenção de outros – como, o Estado, os restantes poderes públicos 

e entidades privadas337 –, entendemos que a «proteção de dados» («Datenschutz») 

                                                           
331 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., págs. 
557-558. 
332 Em consonância com o objeto da Diretiva 95/46/CE, previsto no seu art. 1.º, n.º 1, § 1, que deixa claro que assegurará “[…] 
a protecção das liberdades e dos direitos fundamentais das pessoas singulares […]”, e em consonância com o objeto do R.G.P.D., 
que, no seu art. 1.º, n.º 1, “[…] estabelece as regras relativas à proteção das pessoas singulares […]”. 
333 De acordo com CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. 
cit., pág. 558. 
334 Neste sentido, cf. SILVEIRA, Luís Lingnau da – “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., pág. 209. 
335 Ibidem, pág. 209. 
336 Nos mesmos termos, ver PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 771 e 827. 
337 Este é um dos direitos, liberdades e garantias em que o seu destinatário direto não é somente o Estado e as entidades 
públicas em geral, mas também as entidades privadas detentoras de ficheiros de dados pessoais (como, e.g., empresas, 
partidos políticos, sindicatos, associações, entre outras), sendo que todos estão sujeitos aos limites e às obrigações enunciados 
no art. 35.º da C.R.P. e nas correspondentes leis concretizadoras, segundo CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – 
Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 557. 
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tem uma origem de status negativus338. Porém, pese embora a predominância dessa 

dimensão negativa, este direito não tem uma projeção simplesmente defensiva, 

atribuindo ao titular dos dados pessoais vários direitos que implicam intervenções 

constitutivas e determinadoras do carácter da organização pessoal-informativa339. 

São estes direitos de natureza positiva que o legislador constitucional consagrou 

expressamente, e que, de uma forma sucinta, se reconduzem ao direito à proteção 

de dados acima referido e que constituem os direitos fundamentais em matéria de 

defesa contra o tratamento informatizado ou manual de dados pessoais, muito 

embora possam sofrer limitações de conteúdo em determinadas circunstâncias e 

sob determinados pressupostos340. 

A primeira proteção de que o titular dos dados pessoais deve dispor é a que 

diz respeito ao seu direito de ter acesso a esses mesmos dados, nos termos do art. 

35.º, n.º 1, da C.R.P. Este é um direito a uma prestação, dirigido à pessoa ou entidade 

que esteja na posse da informação em causa – o responsável pelo seu tratamento341. 

Este direito consiste em conhecer todos os dados pessoais constantes de registos 

informáticos, quaisquer que eles sejam (públicos ou privados), sendo, por esta 

razão, um direito universal, e o direito de conhecer a identidade dos responsáveis 

pelo seu tratamento342. Assim, este direito decompõe-se em dois momentos lógica e 

cronologicamente distintos: previamente, é permitido ao titular perguntar a 

qualquer pessoa ou entidade responsável por ficheiros e registos informáticos se 

possui dados pessoais a si respeitantes, havendo sempre a obrigatoriedade na 

resposta, mesmo se negativa; depois, e no caso de esta resposta ser afirmativa, o 

titular dos dados pessoais pode exigir saber quais os dados efetivamente 

                                                           
338 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 54. No mesmo sentido, MARIA PAULA 
RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., 
pág. 789, qualifica o direito à proteção de dados como um direito de liberdade com um conteúdo negativo («Abwehrrecht»), 
na medida em que permite ao indivíduo decidir quem, quando e em que condições poderá usar ou tornar pública informação 
que lhe diz respeito, o que significa a possibilidade de não revelar dados de natureza pessoal ou de recusar o tratamento dessa 
informação em certas circunstâncias. Para esta Autora, está em causa a tutela da reserva sobre factos cujo conhecimento por 
terceiros deve depender da decisão do seu titular, independentemente de respeitarem ao núcleo mais estrito da sua vida 
privada ou de serem inócuos sob esse ponto de vista e independentemente até de poderem ser muito bem valorados pela 
opinião pública, e que fica garantida através de uma omissão ou de um non facere. Pode até falar-se, na opinião da Autora, 
numa proibição de ingerência do Estado relativamente a dados informativos que pertencem originariamente ao cidadão. 
339 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., págs. 431-432. Em sentido 
convergente, MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição 
Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 789, refere que o direito à proteção de dados pessoais se faz necessariamente acompanhar 
por faculdades de decisão e de atuação, relativamente aos dados pessoais, e do poder de supervisionar essa informação, 
prevenindo e corrigindo lesões da liberdade individual, o que constitui inequivocamente uma dimensão positiva deste direito. 
340 Nestes termos, ver MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 789. 
341 Veja-se SILVEIRA, Luís Lingnau da, in “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 507; e in “O direito à protecção de dados 
pessoais…”, op. cit., pág. 214. 
342 Neste sentido, cf. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. 
cit., pág. 552. 
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armazenados. O âmbito material do respetivo conhecimento inclui tudo quanto com 

os dados pessoais se relacione e é vedada à pessoa ou entidade responsável pelos 

ficheiros e registos informáticos a ocultação de qualquer tipo de informação. Deve 

ela revelar, e.g., o teor desses dados pessoais, o momento da sua recolha e a forma 

de processamento343. Assim, o responsável pelo tratamento de dados fica obrigado 

não só a omitir qualquer impedimento a esse acesso, mas ainda a praticar todas as 

ações que o possibilitem. Tratando-se de dados informatizados, este dever inclui a 

disponibilização do programa e demais meios de conhecimento dos dados344. O dito 

direito releva qualquer que seja o fundamento de legitimidade de tratamento de 

dados a que se reporte. E, sendo um direito, não pode ficar dependente de condições 

que restrinjam o seu exercício345, como, e.g., delongas desproporcionadas, custos ou 

despesas346. 

A segunda proteção de que o titular dos dados pessoais deve dispor é a que 

respeita aos seus direitos de retificação e de atualização dos dados de natureza 

pessoal constantes dos registos informáticos e porventura inexatos ou 

desatualizados, também de acordo com o art. 35.º, n.º 1, da C.R.P. Estamos perante 

direitos cujo exercício é normalmente proporcionado pelo exercício do direito de 

acesso, que permite detetar a inexatidão ou a desatualização dos dados. Neste 

sentido, estes dois direitos são consequências lógicas do direito de acesso, podendo 

ser considerados expressões do direito do titular à veracidade das informações que 

a seu respeito sejam tratadas por outrem347. De todo o modo, a relevância do direito 

de acesso não se esgota nesta função propiciadora da exatidão dos dados e, por isso, 

não pode restringir-se o valor do direito de acesso à propiciação da retificação e da 

atualização, pois ele tem um alcance mais amplo, o de permitir ao titular dos dados 

aperceber-se de que informações a seu respeito são detidas por outrem348. Aqui 

igualmente se trata de dois direitos a uma prestação, dirigidos ao responsável pelo 

tratamento de dados349. O direito de retificação tem como pressuposto a ocorrência 

da incorreção dos dados pessoais, ou seja, tem a ver com a descorrespondência 

                                                           
343 Nestes termos, ver BARREIROS, José António – “Informática, liberdades e privacidade”, op. cit., págs. 130 e seguintes; e ver 
CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 552. 
344 Cfr. SILVEIRA, Luís Lingnau da – “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., pág. 212. 
345 CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 552. 
346 De acordo com SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 507. 
347 Idem, “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., pág. 213. 
348 Idem, “Configuração constitucional…”, op. cit., págs. 507-508; e idem, “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., 
pág. 213. 
349 Idem, “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., pág. 214. 
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destes à realidade dos factos que pretendem retratar350. A retificação dos dados 

pessoais incorretos abrange concetualmente todas as operações adequadas à 

reposição da sua veracidade, a saber: a substituição, a supressão e o completamento. 

Na primeira, a informação errónea é trocada pela verdadeira; na segunda, essa 

informação é pura e simplesmente eliminada porque nada há a registar quanto ao 

aspeto específico considerado; e, na terceira, a informação só se torna verídica 

quando acompanhada de certos elementos omissos351. Apesar de parecido com o 

direito de retificação, o direito de atualização tem como pressuposto, não a 

incorreção, mas a desatualização dos dados pessoais informatizados. A separação 

entre estes dois direitos, no nosso entendimento, cifrar-se-á no seguinte: enquanto 

a incorreção se caracteriza pelo facto de esses dados não corresponderem, nem 

nunca terem correspondido, à verdade, na desatualização eles foram, pelo menos no 

momento do registo, verdadeiros, tendo posteriormente ficado desajustados às 

novas realidades352. Contudo, à semelhança do direito de retificação, o direito de 

atualização dos dados compreende as três operações acima mencionadas: a 

substituição, a supressão e o complemento353. 

A terceira proteção de que o titular dos dados pessoais deve dispor é a do 

direito à informação sobre a obtenção dos seus dados pessoais e sobre a finalidade 

do tratamento em que estejam integrados esses dados, constante do art. 35.º, n.º 1, 

da C.R.P. Em rigor, trata-se de um direito que exige uma proteção clara quanto ao 

«desvio dos fins» a que se destinam tais dados pessoais354. Este direito a uma 

prestação, que também é dirigido ao responsável pelo tratamento de dados, assume 

um papel instrumental relativamente ao direito de acesso, que só será viável se o 

titular souber da existência do tratamento dos seus dados, quem é o responsável 

pelo mesmo, qual é a sua finalidade e quais são as modalidades de acesso 

facultadas355. Embora concetualmente enquadrável no direito de acesso, a C.R.P. 

entendeu elevar o direito de exigir o conhecimento da finalidade do tratamento 

informatizado dos dados pessoais a um direito autónomo, vincando bem o relevo 

                                                           
350 Neste sentido, ver GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 719. 
351 Ibidem, pág. 719. 
352 De acordo com CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. 
cit., pág. 552. 
353 Segundo GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 720. 
354 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 553. 
355 Nestes termos, ver SILVEIRA, Luís Lingnau da – “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., págs. 212 e 214. 
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que lhe confere356. Traduz-se na transmissão de informações por parte do 

responsável pelo tratamento de dados ou do seu representante acerca da pessoa que 

acede, recolhe e trata os dados da sua identidade, da finalidade ou objetivo 

pretendidos e dos destinatários dados357, mas não se confina a uma descrição 

meramente vaga e genérica, uma vez que o titular dos dados pessoais pode saber 

qual é a função concreta que certos dados pessoais informatizados são chamados a 

desempenhar e o teor da fórmula constitucional permite-lhe escolher várias 

intensidades no grau de pormenorização dessas informações358. Assim, a finalidade 

é o elemento definidor do tratamento de dados pessoais, já que representa o 

objetivo da operação em que se traduz. Por isso, os dados não podem ser tratados 

para satisfazer finalidades diferentes – ou pelo menos incompatíveis – do que 

aquelas que justificaram a sua recolha, não legítimas ou não especificadas e 

excessivas relativamente a estas mesmas finalidades359, salvo autorização 

excecional legalmente conferida. Este princípio do respeito pela finalidade é uma 

das regras básicas da proteção de dados pessoais, tal como proclamado no art. 5.º, 

al. b), da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981, no 

ponto V., n.º 9, das Linhas Diretrizes para a Segurança dos Sistemas de Informação, 

de 26 de novembro de 1992, da O.C.D.E., e no art. 6.º, n.º 1, al. b), da Diretiva 

95/46/CE360. 

A restrição de todos estes direitos é autorizada pela parte final do art. 35.º, 

n.º 1, da C.R.P.361, através da nomenclatura “nos termos da lei”, o que deixa lugar 

para excluir certos registos informáticos de dados pessoais, por motivo justificado, 

nomeadamente por razões de segurança, de prevenção ou de investigação criminal, 

entre os quais se contarão, por exemplo, o segredo de Estado362. 

A quarta proteção de que goza o titular dos dados pessoais é a que diz 

respeito ao seu direito à proibição de tratamento de dados sensíveis, de acordo com 

o art. 35.º, n.º 3, da C.R.P., segundo o qual o titular dos dados pode isentar os seus 

dados de natureza pessoal de todo em todo dos perigos do registo informativo. Isto 

                                                           
356 Neste sentido, cf. GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 718. 
357 De acordo com MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 793. 
358 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 552. 
359 Ibidem, pág. 553. 
360 Segundo SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 508. 
361 Em sentido convergente, vide GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 722. 
362 Cf., no mesmo sentido, CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª 
Edição…, op. cit., pág. 553; e MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui 
– Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 793. 
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significa que os titulares de dados sensíveis têm o direito de proibir o tratamento ou 

exigir a respetiva eliminação de qualquer tratamento que não beneficie de qualquer 

dos fundamentos excecionais legitimadores, entre os quais: o consentimento 

expresso do titular, a autorização prevista por lei com garantias de não 

discriminação ou o processamento de dados estatísticos não individualmente 

identificáveis363. Cumpre referir, neste contexto, que qualquer atividade que esteja 

compreendida no conceito de «tratamento» fica vedada, mesmo de cariz acessório, 

uma vez que a Constituição não especifica ou prefere nenhuma delas em especial364. 

Há que reconhecer, de todo o modo, que essa asserção não é feita de modo explícito 

para a generalidade das informações, mas é-o, sim, a propósito dos chamados 

«dados sensíveis» – como, e.g., os dados que têm a ver com a esfera de convicção 

pessoal (religiosa e filosófica), com a esfera de opção política e sindical (filiação 

política e sindical), com a esfera da vida privada e com a origem étnica –, uma vez 

que esta modalidade de dados pessoais está estreitamente relacionada com a 

intimidade da pessoa365. Esta especial proteção decorre da circunstância de o 

tratamento destas informações poder dar azo a situações discriminatórias. 

A restrição deste direito é autorizada pela parte final do art. 35.º, n.º 3, da 

C.R.P., como vimos, através de três exceções: o consentimento expresso do titular, a 

autorização legal, em casos justificados e com garantias de não discriminação366, ou 

o processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis367. 

A quinta proteção de que frui o titular dos dados pessoais é a que respeita 

ao direito à não difusão dos dados pessoais informatizados, previsto no art. 35.º, n.º 

4, da C.R.P., que possui um conteúdo complexo, repartido por duas espécies de 

direitos: o direito de sigilo em relação aos responsáveis de ficheiros automatizados 

e a terceiros dos dados pessoais informatizados e o direito à não interconexão dos 

                                                           
363 Cfr. SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510. 
364 De acordo com GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 726. 
365 Ibidem, pág. 718. 
366 Segundo MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição 
Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 797, em nome de um interesse público importante, podem justificar-se derrogações a essa 
proibição, em domínios como a segurança social e a saúde pública, desde que se garanta que não haverá lugar a discriminação 
com base nesses dados e que a recolha dos dados se encontra estritamente vinculada ao cumprimento de finalidades 
determinadas por parte da entidade que procede à recolha. De acordo com a Autora, a ponderação de interesses que aqui se 
faz poderá permitir a recolha dos dados estando ainda em causa finalidades de investigação científica e de estatística pública, 
o exercício de atividades de índole eleitoral, que podem justificar a recolha de dados sobre a opinião pública das pessoas, a 
consecução de finalidades de natureza constitucional por parte de associações religiosas oficialmente reconhecidas, entre 
outras. 
367 No mesmo sentido, veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª 
Edição…, op. cit., pág. 556. 
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dados pessoais informatizados368. Um relaciona-se com a vertente subjetiva da não 

difusão e tem por objetivo evitar o conhecimento dos dados pessoais informatizados 

por terceiros369, uma vez que o perigo da informática para a esfera privada resulta, 

sobretudo, da perda de controlo dessas informações, que podem vir a ser 

«disfuncionalmente» utilizadas, e com grande rapidez, por um grande número de 

pessoas e entidades, para fins que o interessado não conhece e em relação aos quais 

não tem qualquer possibilidade de intervenção370. O outro respeita à vertente 

objetiva da não difusão e pretende impedir a comunicação dos dados entre si371. Esta 

proibição de interconexão de ficheiros de bases e bancos de dados pessoais 

pretende atenuar três dos maiores perigos que a utilização da informática 

representa para os direitos dos cidadãos: o perigo da concentração, dado que o 

trabalho de conexão entre ficheiros informatizados – como, e.g., os ficheiros fiscais, 

os ficheiros da segurança social, os ficheiros policiais, entre outros – acabaria por 

levar à centralização e controlo completo dos cidadãos; o perigo policial, pois a 

partir da interconexão a polícia acabaria por ter a revelação de dados geradores de 

novos processos secretos de controlo da vida dos cidadãos; e o perigo da 

multiplicação de ficheiros, i.e., a acumulação de informação sobre um determinado 

indivíduo em um número incontrolável de ficheiros372. 

A restrição a este direito é prevista pela parte final do art. 35.º, n.º 4, da 

C.R.P., em que a Constituição admite exceções a esta proibição, autorizando o 

legislador a definir os casos em que poderá haver acesso a dados pessoais de 

terceiros e interconexão de dados373. 

A sexta proteção que aproveita ao titular dos dados pessoais é a relativa ao 

direito à proibição de atribuição de um número nacional único aos cidadãos, nos 

termos do disposto no art. 35.º, n.º 5, da C.R.P., que veda a utilização de qualquer 

código de identificação geral374. 

Esta regra tem uma explicação de ordem histórica375 e parece exato 

sustentar que a proibição de atribuição de um número nacional único é um elemento 

                                                           
368 Ibidem, pág. 551. 
369 De acordo com GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 722. 
370 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 554. 
371 Segundo GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 722. 
372 Neste sentido, veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, 
op. cit., pág. 555. 
373 Ibidem, pág. 555. 
374 Cfr. GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., pág. 731. 
375 Na fase final do anterior regime, foi publicada a Lei n.º 2/73, de 10 de fevereiro, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 555/73, 
de 26 de outubro, prevendo a criação de um número de identificação único para cada cidadão. A execução da referida lei foi, 
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indispensável para a configuração de um Estado de Direito. Assim, apesar das 

discussões em torno desta norma e da garantia que permite, entendemos que deve 

ser mantida376, visto que funciona como garantia do direito à não difusão dos dados 

pessoais informatizados, previsto no art. 35.º, n.º 4, da C.R.P., dificultando o 

tratamento informático de dados pessoais e a sua interconexão, que seria facilitada 

com um identificador numérico comum377. 

A proibição da atribuição desse número não representa, porém, a total 

impossibilidade de o tratamento informatizado dos dados pessoais se socorrer de 

códigos de identificação, nem nenhuma objeção contra a criação e a atribuição de 

um cartão nacional integrado, que contenha a indicação dos diversos números 

informáticos circunscritos a determinados setores, desde que não permita a 

interconexão dos dados referentes a cada número378. 

Por esta razão, a C.N.P.D. foi particularmente atenta e cautelosa no Parecer 

n.º 37/2006, de 23 de outubro de 2006379, que emitiu acerca da legislação relativa 

ao cartão de cidadão, o qual reúne os três números determinantes da relação do 

cidadão com o Estado – o número do cartão de cidadão, o número de identificação 

fiscal e o número da segurança social –, curando evitar que ele acabasse por 

desempenhar as funções de um número nacional único, dando azo à interconexão 

entre os dados correspondentes aos diversos números nele inseridos. Na mesma 

linha, J. J. GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA380 consideram que a adoção do 

cartão de cidadão não é impedida pela proibição de atribuição de um número 

nacional único, desde que aquele não permita a interconexão de dados relativos a 

cada número sectorial, i.e., desde que não seja possível a cada uma das entidades 

aceder à informação que lhe diz respeito381. 

                                                           
contudo, suspensa, porque, entretanto, ocorreu a mudança de regime, com a revolução de 25 de abril de 1974. Uma vez que, 
logo na sua originária versão originária, de 1976, a C.R.P. proibiu expressamente a atribuição de um número nacional único 
de cidadão, deve esta lei entender-se revogada, pelo menos nesta parte, pela Constituição, de acordo com CANOTILHO, J. J. 
Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 556; e MARIA PAULA 
RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., 
pág. 800. 
376 No mesmo sentido, ver MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., págs. 800-801; e, em sentido contrário, ver SILVEIRA, Luís Lingnau da – 
“Configuração constitucional…”, op. cit., págs. 512-513. 
377 Segundo CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 
551. 
378 Nestes termos, veja-se GOUVEIA, Jorge Bacelar – Os Direitos Fundamentais…, op. cit., págs. 726-727; e CANOTILHO, J. J. 
Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 556. 
379 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VefJQM.  
380 In Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 556. 
381 De acordo com MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 800. 

http://bit.ly/2VefJQM
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A sétima proteção de que dispõe ao titular dos dados pessoais trata-se do 

direito de acesso às redes informáticas de uso público, consagrado no art. 35.º, n.º 

6, da C.R.P. Embora apareça, neste preceito constitucional, articulado com a 

proteção de dados, este direito é, em rigor, uma nova dimensão da liberdade de 

expressão, uma vez que o acesso à rede é uma espécie de pré-requisito da própria 

liberdade de expressão via Internet, que adquire as mais variadas formas, desde 

sites, chats, blogs e até às cadeias de mensagens382. 

É de notar, ainda nesta conjuntura, que a proteção de dados constantes de 

ficheiros manuais, de acordo com o disposto no art. 35.º, n.º 7, da C.R.P., é uma 

consequência lógica do alargamento do âmbito de proteção deste preceito 

constitucional, pois ele regula a proteção de quaisquer dados pessoais – como, e.g., 

os dados informativos armazenados em computadores isolados, os dados em 

circulação na Internet e os dados recolhidos em ficheiros manuais383. 

Todo este feixe de direitos no seu conjunto, tende a densificar o «moderno» 

direito à proteção de dados e permite já concluir que não existe apenas um direito à 

proteção de dados pessoais e que, afinal, esta expressão é construída pela 

combinação deste conjunto de direitos, que não se apresentam redutíveis nem 

hierarquizáveis entre si, orientados para esse objetivo384 e reconhecidos através de 

um bem jurídico-penal. 

 

8. A finalidade da proteção: o bem jurídico tutelado 

Usualmente, os direitos fundamentais são reconhecidos através do bem 

jurídico que tutelam – como, e.g., a vida, a integridade física, a religião, a consciência, 

entre outros – e a inclusão do bem jurídico traz normalmente ínsito o 

reconhecimento de um direito ou, em certos casos, a sua construção por via 

positiva385. Porém, apesar de o direito à proteção de dados pessoais sugerir a 

                                                           
382 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 556. 
Segundo SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 513, esta liberdade de acesso tem duas 
vertentes: a de, através dela, se exprimir o pensamento no âmbito de tais redes; e a de livremente se aceder ao conhecimento 
das informações divulgadas mediante tais meios de comunicação. 
383 In verbis, CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 
557. 
384 Segundo SILVEIRA, Luís Lingnau da, in “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 508; e in “O direito à protecção de dados 
pessoais…”, op. cit., pág. 214. 
385 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 429. 
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proteção de bens jurídicos, como defende ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO386, a 

expressão «proteção de dados» («Datenschutz») não identifica o bem jurídico 

protegido e, mesmo que se adite a expressão «pessoais», não transmite com clareza 

qual é o bem jurídico protegido pelo âmbito do «direito». A expressão «Datenschutz» 

revela dificuldades naquilo que insinua, uma vez que o que goza de tutela jurídica 

não são os «dados» como objeto passível de integração sistemática numa categoria 

geral de «bens». O que a ordem jurídica protege é o direito a determinar a ação 

exercida sobre os dados pessoais e a sua finalidade387. Assim, a «proteção» 

(«Schutz») respeita a pessoas, e não a «dados» («Daten»)388. 

Portanto, no nosso entendimento, o «novo» direito à proteção de dados 

pessoais, previsto no art. 35.º da C.R.P., é reconhecido através de um bem jurídico-

penal que denominaremos «autodeterminação informacional ou informativa»389, 

que corresponde à plena disponibilidade dos dados de carácter pessoal em favor do 

seu titular390, impedindo que a pessoa se transforme em «simples objeto de 

informações»391. Este trata-se de um fundo sobre o qual vários bens jurídicos se 

projetam, revestindo a natureza de «bem jurídico complexo», uma vez que, por um 

lado, abrange a transparência no uso da informática, a reserva da intimidade da vida 

privada e familiar e, ainda, o respeito pelos direitos, liberdades e garantias 

fundamentais dos cidadãos392, nomeadamente pelos vários direitos que compõem o 

direito fundamental à proteção de dados pessoais393/394 – como é o caso dos direitos 

de acesso, direito de retificação, direito de atualização, direito à informação, direito 

à proibição de tratamento e de utilização de informação sensível, direito à não 

difusão, direito à proibição do número nacional único e direito de acesso às redes 

                                                           
386 Ibidem, págs. 53 e 429. 
387 Cfr. HOFFMANN-RIEM, Wolfgang – Informationelle Selbsbestimmung in der Informationgesellsschaft – Auf dem Wege zu 
einem neuen Konzept des Datenschutzes. AöR, n.º 123, 1998. Pág. 520. 
388 No mesmo sentido, cf. PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 803. 
389 Assim denominado por inspiração germânica, cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República 
Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. cit., pág. 551. 
390 Em sentido convergente, ver QUEIROZ, Cristina – “A protecção constitucional da recolha…”, op. cit., pág. 298; e ver SILVEIRA, 
Luís Lingnau da – “O direito à protecção de dados pessoais…”, op. cit., pág. 209; e “Configuração constitucional…”, op. cit., págs. 
508-509. Nas palavras de PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O RGPD aplica-se…, op. cit., pág. 9, a autodeterminação informacional 
ou informativa, protegida pelo direito à proteção de dados pessoais, está necessariamente associada ao princípio da finalidade 
e visa garantir que os titulares tenham direito a intervir sobre a informação pessoal que lhes respeita, nomeadamente através 
do conhecimento e consentimento no acesso, na recolha, no tratamento, no armazenamento, no uso ou na transmissão da 
informação pessoal, salvo quando a lei funcione como condição de legitimidade. 
391 De acordo com CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição..., op. 
cit., pág. 551. 
392 Em consonância com o entendimento de VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 364. 
393 Neste sentido, vide PINHEIRO, Alexandre Sousa – Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 805. 
394 Assim, a designação da autodeterminação informacional ou informativa absorve o conteúdo do direito fundamental à 
proteção de dados – cfr. defende PINHEIRO, Alexandre Sousa, in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 829 – e, 
por isso, podemos afirmar que a C.R.P. consagra, por modo implícito, a autodeterminação informacional ou informativa como 
bem jurídico fundamental. 
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informáticas de uso público – e, ainda, outros direitos, consagrados no R.G.P.D., que 

consideramos deverem estar enquadrados no conteúdo deste direito fundamental – 

como é o caso dos direito ao esquecimento, direito de limitação do tratamento, 

direito de oposição, direito de portabilidade, direito à não sujeição a decisões 

individuais automatizadas e o direito de informação quando ocorra uma violação de 

dados pessoais, e, por outro lado, pode ser afetado por toda uma multiplicidade de 

comportamentos que impeçam ou dificultem o normal e livre desenvolvimento da 

personalidade do titular dos dados pessoais ou afetem a sua dignidade pessoal395. 

Como vimos, ao direito à proteção de dados pessoais, consagrado no art. 

35.º da C.R.P., foi pelo legislador constitucional reconhecida autonomia face ao 

direito à reserva da vida privada, previsto no art. 26.º da C.R.P. Esta autonomização 

do direito à proteção de dados do direito à intimidade da vida privada, embora 

relativa, assume um significado especial no âmbito do direito penal, na medida em 

que implica uma caraterização específica do objeto de proteção jurídica. Tal 

caraterização sugere duas consequências fundamentais: a amplitude de proteção e, 

sobretudo, uma maior abstração do objeto de proteção, que prescinde da 

demonstração de efeitos danosos concretos na vida privada, segundo as perspetivas 

tradicionais e as expectativas dominantes; e a relação com valores mais abstratos e 

inovadores, como é o caso da autodeterminação informacional ou informativa, e, 

sobretudo, a dimensão diretamente política ou constitutiva da organização das 

sociedades396. 

Assim, se o direito à reserva da vida privada se refere a um direito de 

oposição e de preservação do espaço de cada um, é sobretudo defensivo, negativo e 

configurado a partir das expectativas culturais sobre a esfera privada397, a 

autodeterminação informacional ou informativa, apesar de ter origem de status 

negativus – derivado do direito à proteção de dados pessoais e como já referimos a 

respeito do mesmo –, não se poderá consubstanciar apenas num direito de oposição 

e de subtração livremente disponível, mas impõe uma atuação positiva do Estado, 

de outras entidades, públicas e privadas, ou até de particulares, no sentido de 

                                                           
395 Como defende AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO, em anotação ao art. 152.º, in AA. VV.; DIAS, Jorge de Figueiredo (dir.) – 
Comentário Conimbricense do Código Penal – Parte Especial. Coimbra Editora, janeiro de 1999. Tomo I. Pág. 332, relativamente 
ao bem jurídico complexo «saúde». 
396 Nos mesmos termos, ver PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 10. 
397 A estas expectativas se refere expressamente ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yvres, in “Le droit à l'autodétermination…”, 
op. cit., pág. 164, citando a obra de NICOLE JACOBY, que compara os critérios de proteção da privacidade nos E.U.A. e na Europa. 
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proteger os dados pessoais ou evitar que eles possam ser acedidos, recolhidos, 

tratados e utilizados sem o consentimento do seu titular, ou mesmo 

independentemente deste, e naturalmente desviados das finalidades para que foram 

recolhidos398. A necessidade de proteção penal dos dados pessoais justifica-se, em 

última análise, pela rejeição de uma automatização do tratamento dos indivíduos e 

das relações do Estado e dos privados com as pessoas concretas e procura assegurar 

que a autodeterminação individual não seja controlada exteriormente399/400. 

Esse objetivo último corresponde à preservação do direito à 

individualização e à personalização contra a massificação, a automatização e o 

controlo externo das decisões de cada pessoa. Assim, a autodeterminação 

informacional ou informativa tem uma importância decisiva na própria organização 

da sociedade e do poder democrático e nas perspetivas de vida de cada pessoa401. 

Este seu valor direto justifica que, enquanto a violação da privacidade e da 

intimidade da vida privada requerem uma concretização do dano, na dimensão da 

interferência no espaço privado, em balanceamento com outros interesses jurídicos, 

eventualmente preponderantes, a autodeterminação informacional ou informativa, 

ao exprimir uma preservação ou um desenvolvimento da individualização em face 

dos modos tecnológicos de organização da informação, tem um valor geral e até 

coletivo associado à substancialidade da democracia e, por isso, tem a natureza de 

um direito que não pode esvaziar-se na sua essência em face de outros valores402 – 

apesar de não ser um direito absoluto e, por esta razão, ter que ser equilibrado com 

outros direitos fundamentais, em conformidade com o princípio da 

proporcionalidade. Nesse sentido, a preponderância do interesse público não 

prevalece nos mesmos termos da proteção da vida privada, no seu núcleo menos 

central, pois, de algum modo, há um direto interesse público e finalidades 

preventivas na proteção de dados pessoais, não se tratando apenas de um confronto 

entre a autonomia da vida privada e o interesse coletivo403/404, uma vez que estarão 

sempre em causa outros interesses essenciais405. 

                                                           
398 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 10. 
399 Esta ideia deriva da Diretiva 95/46/CE e do próprio R.G.P.D. 
400 Neste sentido, veja-se PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. 
401 Cfr. ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yvres – “Le droit à l'autodétermination…”, op. cit., págs. 206 e seguintes. No mesmo 
sentido, ver PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. 
402 Segundo PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. 
403 Ibidem, pág. 11. 
404 Assim, entendemos que a preponderância do interesse público nos termos da proteção de dados pessoais tem que ser 
conciliada com a proteção da vida privada. 
405 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. 
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É claro que nem todo o âmbito da proteção de dados pessoais tem a mesma 

importância, mas, ainda nos casos em que é de menor relevância, referindo-se 

apenas a dados menos essenciais ou a um mais remoto perigo para identidade 

individual, o seu significado depende da sua instrumentalidade para uma 

organização da economia ou da política das sociedades. Esse perigo pode estar na 

utilização dos dados por modelos preditivos e de decisão conducentes à 

manipulação da própria identidade pessoal e da autodeterminação406. 

Contudo, uma questão essencial mantém-se: será possível alcançar a 

autodeterminação informacional ou informativa numa época de plena evolução dos 

sistemas de comunicações eletrónicas e de comunicação global em rede ou é uma 

utopia? Na opinião de ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO407 – a qual adotamos – é certo 

que numa era em que a «informação é moeda», o sentido que a expressão 

«informationelle Selbstbestimmung» adquire não corresponde com exatidão à 

versão originária. Todavia, afigura-se possível alcançar a autodeterminação 

informacional ou informativa tendo em consideração as adaptações que se afiguram 

necessárias para uma adequada proteção da mesma no seio de uma sociedade em 

constante mutação. 

 

9. A evolução legislativa em matéria de proteção de dados 

No ordenamento jurídico português, há um conjunto de manifestações 

legislativas internas adjacentes que consagram quadros sancionatórios para os 

casos de violação dos direitos à proteção de dados pessoais e à privacidade e que 

concretizam e densificam o próprio R.G.P.D., importando destacar os crimes 

previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais, no Código Penal, na Lei do 

Cibercrime e na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, de modo a 

demonstrar as linhas ténues que separam os diversos tipos legais de crime aí 

consagrados. 

 

                                                           
406 Ibidem, pág. 11. 
407 In O RGPD aplica-se…, op. cit., págs. 9-10. 



 

76 

 

10.1. A Lei de Proteção de Dados Pessoais e os crimes referentes à 

proteção de dados pessoais 

O exercício do direito à proteção de dados pessoais, consagrado no art. 35.º 

da C.R.P., pressupõe uma prestação normativa por parte do Estado, vinculando-o à 

tomada de medidas legislativas para a realização plena do direito à proteção de 

dados pessoais em face do uso da informática408. O art. 35.º da C.R.P. contém, assim, 

uma imposição legiferante, ao estabelecer expressamente que a tutela dos cidadãos 

relativamente à utilização da informática e o conteúdo dos seus direitos será 

definida «pela lei e nos termos da lei»409. Mais concretamente, o art. 35.º, n.º 2, da 

C.R.P. determina que “[a] lei define o conceito de dados pessoais, bem como as 

condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, conexão, transmissão e 

utilização, e garante a sua proteção, designadamente através de entidade 

administrativa independente”410, o n.º 4, do mesmo preceito constitucional, define a 

proibição de “[…] acesso a dados pessoais de terceiros, salvo em casos excecionais 

previstos na lei”, e o n.º 6, por sua vez, acrescenta que a lei define o regime aplicável 

ao conjunto de fluxos de dados transfronteiriços411. É à lei, mais precisamente, que 

cabe a definição das condições de legitimidade para o acesso, a recolha e o 

tratamento de dados, os fundamentos para a limitação do direito de acesso, de 

retificação, de atualização e à informação do cidadão relativamente aos seus dados 

pessoais, e o esclarecimento sobre as atribuições e competências da entidade 

administrativa independente – em suma, toda a regulamentação dos mecanismos 

através dos quais se torna possível o exercício do direito à proteção de dados 

pessoais constitucionalmente consagrado412. O legislador constitucional assume, 

assim, uma postura dinâmica, consignando nestas normas um verdadeiro impulso 

legislativo dirigido ao legislador ordinário413. E, estando em causa «direitos, 

liberdades e garantias», a referência a «lei» significa uma lei da Assembleia da 

                                                           
408 Cfr. MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição 
Portuguesa Anotada…, op. cit., págs. 789-790. 
409 Ibidem, pág. 790. 
410 De acordo com SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510. 
411 Este é um aspeto cada vez mais relevante no atual «mundo globalizado», tendo em conta que muitos Estados ainda não 
proporcionam um nível de proteção de dados pessoais considerado adequado em termos europeus. Ibidem, pág. 510. 
412 Cfr. MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição 
Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 790. 
413 Como defende SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510. 
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República ou um Decreto-Lei autorizado do Governo, por força do disposto no art. 

165.º, n.º 1, al. b), da C.R.P. 

Porque o legislador ordinário tardou em corresponder a este impulso, o 

Provedor de Justiça solicitou ao T.C. que fosse verificado o não cumprimento da 

C.R.P., por omissão das medidas legislativas necessárias para tornar exequíveis os 

n.os 2 e 4, do seu art. 35.º414. O T.C., aceitando essa perspetiva, emitiu a declaração de 

inconstitucionalidade por omissão em relação à não emanação de legislação sobre 

proteção de dados pessoais – informatizados, na altura – que o art. 35.º da C.R.P. 

expressamente reclamava, através do seu Acórdão n.º 182/89, de 1 de fevereiro de 

1989, Processo n.º 298/87415/416. A Assembleia da República veio, então, colmatar a 

ausência de lei que tornasse operativo o art. 35.º da C.R.P., mediante a aprovação da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, densificando e pondo em ato 

o disposto no art. 35.º da C.R.P., relativo à «utilização da informática», e na 

Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981417. 

Como é sabido, a primeira lei relativa à proteção de dados pessoais (Lei de 

Proteção de Dados Pessoais face à Informática) foi alterada pela Lei n.º 28/94, de 29 

de agosto, e estas foram, mais tarde, substituídas pela Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, hoje (ainda) em vigor, emanada com o fito de transpor para a ordem 

jurídica interna portuguesa a Diretiva 95/46/CE418 e que se aplica ao tratamento 

automatizado ou manual de dados pessoais. 

A Lei de Proteção de Dados Pessoais contém, no Capítulo VI, intitulado 

«tutela administrativa e jurisdicional», três secções: a Secção I consagra a «tutela 

administrativa e jurisdicional»; a Secção II prevê as «contraordenações»; e a Secção 

III estabelece os «crimes». 

No que aqui nos interessa em particular, na Secção III, a lei atualmente 

(ainda) em vigor em matéria de proteção de dados (Lei de Proteção de Dados 

Pessoais) prevê seis tipos de crimes, entre os quais: o crime de não cumprimento de 

obrigações relativas a proteção de dados (art. 43.º); o crime de acesso indevido (art. 

44.º); o crime de viciação ou destruição de dados pessoais (art. 45.º); o crime de 

                                                           
414 No nosso entendimento – partilhado por SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510 –, 
também o art. 35.º, n.º 6, da C.R.P. carecia de concretização através de legislação ordinária. 
415 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2wDsvtZ.  
416 Nestes termos, ver SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510. 
417 A Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática seguiu os princípios fundamentais da Convenção n.º 108, cfr. 
SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 510. 
418 Ibidem, págs. 510-511. 

https://bit.ly/2wDsvtZ
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inserção de dados falsos (art. 45.º-A), aditado pela Lei n.º 103/2015, de 24 de 

agosto; o crime de desobediência qualificada (art. 46.º); e o crime de violação do 

dever de sigilo (art. 47.º). Este grupo de crimes corresponde à categoria tradicional 

de crimes referentes à proteção de dados419 e discute alguma doutrina se tem ou não 

autonomia enquanto tal em relação aos cibercrimes420/421. 

Como vimos, o bem jurídico genericamente protegido por estes crimes 

referentes à proteção de dados é a autodeterminação informacional ou informativa, 

que abrange a transparência no uso da informática, a reserva da vida privada e 

familiar e o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos 

cidadãos. Os dois últimos interesses protegidos valem quer seja ou não no âmbito 

do tratamento automatizado de dados pessoais, já o primeiro deles é específico 

deste tipo de tratamento de dados pessoais e, por isso, confere carácter específico 

«informático» aos crimes referentes à proteção de dados422. 

Em todos os crimes enunciados, a punição é de pena de prisão até um ano 

ou até dois anos ou de pena de multa até 120 dias ou até 240 dias, podendo a pena 

ser agravada para o dobro ou de metade dos seus limites. Nos casos particulares do 

crime de viciação ou destruição de dados pessoais, previsto no art. 45.º da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, e do crime de violação do dever de sigilo, previsto no 

art. 47.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a negligência é punível: num, com 

pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias (n.º 3); e, noutro, com 

pena de prisão até seis meses ou com pena de multa até 120 dias (n.º 3), 

respetivamente. Assim, os crimes referentes à proteção de dados são punidos, em 

regra, apenas quando são cometidos com dolo e com penas que oscilam entre a pena 

de prisão até um ano ou a pena de multa até 120 dias e a pena de prisão até quatro 

anos ou a pena de multa até 480 dias. 

                                                           
419 De acordo com VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”. In AA. VV. – Direito da Sociedade da Informação. Coimbra, Portugal: 
Coimbra Editora, junho de 2003. Volume IV. Pág. 356, este grupo de crimes corresponde a uma categoria tradicional de 
cibercrimes. 
420 Ibidem, pág. 356. 
421 A este propósito, veja-se que ASCENSÃO, José de Oliveira – “Criminalidade Informática”. In AA. VV. – Direito da Sociedade 
da Informação. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, fevereiro de 2001. Volume II. Pág. 202, refere que este tipo de crimes não 
se incluem na área da cibercriminalidade, sustentando a sua posição no facto de ser indiferente, na perspetiva da violação dos 
direitos pessoais, que essa violação se faça com a utilização do meio informático ou de qualquer outro meio. No nosso 
entendimento, esta opinião vai ao encontro da ratio da Lei de Proteção de Dados Pessoais, que transpôs a Diretiva 95/46/CE, 
visto que ambas pretendiam regular o tratamento de dados pessoais, com recurso ou não a meios automatizados. Pelo 
contrário, MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço – Direito da Informática. Coimbra, Portugal: Almedina, 2000. Págs. 515 e 
517, catalogam estes crimes na criminalidade informática por ser “[…] o computador o meio usado para violar os direitos de 
personalidade”. 
422 Segundo VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 364. 
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Conjuntamente com as penas (e também com as coimas) aplicadas, podem 

ser ordenadas as sanções acessórias, previstas no art. 49.º, n.º 1, da Lei de Proteção 

de Dados Pessoais, nomeadamente: a proibição temporária ou definitiva do 

tratamento, o bloqueio, o apagamento ou a destruição total ou parcial dos dados (al. 

a)); a publicidade da sentença condenatória (al. b)); e a advertência ou censura 

públicas do responsável pelo tratamento (al. c)). 

A experiência da Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, 

acusada por muitos de falta de «densidade suficiente»423, mostrou que o regime 

sancionatório – que apontava, em exclusivo, para a aplicação de penas de prisão ou 

penas de multa – se revelou pouco eficaz e desajustado em termos de prevenção 

especial424. Em sede de incriminação, salientava-se, ainda, a dificuldade de 

comprovação da conduta dolosa e a falta de consciência da ilicitude terá sido 

determinante para o arquivamento de alguns processos-crime instaurados425. 

Não obstante as acusações por parte da doutrina no sentido de alguns 

pontos ou aspetos da Lei de Proteção de Dados Pessoais se encontrarem ainda pouco 

densificados426, no domínio do elenco e da tipificação das sanções, esta lei apresenta 

inovações em relação à lei anterior, tendo criado um sistema misto de 

contraordenações e sanções criminais427. Neste contexto, pensa-se que a aplicação 

de coimas pode contribuir para o cumprimento das obrigações dos responsáveis 

pelo tratamento dos dados pessoais e para o respeito pelos direitos dos titulares 

desses dados428. 

Assim, apesar de nos últimos tempos se terem multiplicado as questões e 

informações relativas ao R.G.P.D.429, a verdade é que este não é uma total novidade 

no nosso ordenamento jurídico, tratando-se já da «terceira geração» legislativa em 

matéria de proteção de dados pessoais, sendo a primeira a Lei de Proteção de Dados 

Pessoais face à Informática e a segunda a Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

 

                                                           
423 Cfr. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 3.ª Edição. Coimbra, Portugal: 
Coimbra Editora, 1993. Pág. 218, em comentário à Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática. 
424 Nestes termos, ver GUERRA, Amadeu – “A lei de protecção de dados pessoais”. In AA. VV. – Direito da Sociedade da 
Informação. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, fevereiro de 2001. Volume II. Pág. 168. 
425 Ibidem, pág. 168. 
426 Referindo, neste sentido, a falta de densificação da disciplina legislativa em relação a certos pontos ou aspetos, como, e.g., 
onde se trata da definição do conceito de dados pessoais, ver CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da 
República Portuguesa Anotada. 4.ª Edição…, op. cit., pág. 553. 
427 De acordo com GUERRA, Amadeu – “A lei de protecção de dados pessoais”, op. cit., pág. 168. 
428 Ibidem, pág. 168. 
429 Neste contexto, iremos averiguar se a razão deste renovado interesse e preocupação se prende apenas com as sanções 
pecuniárias. 
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10.2. O Código Penal e os crimes que recorrem a meios informáticos 

Neste contexto, interessa ter em atenção o Código Penal (C.P.), visto que 

também este diploma regula alguns aspetos relativos à proteção de dados pessoais 

e à privacidade, prevendo os crimes de devassa da vida privada (art. 192.º), devassa 

por meio informático (art. 193.º), gravações e fotografias ilícitas (art. 199.º), e burla 

informática (art. 221.º, n.º 1). Estes crimes, que recorrem a meios informáticos, 

incluem infrações descritas no C.P. e, portanto, sistematicamente não 

autonomizadas e, tal como resulta da lei, só podem ser praticados por via de meios 

informáticos. Todavia, dogmaticamente, isso em nada os distingue de crimes 

idênticos praticados por qualquer outra via. O meio informático é essencial, mas em 

nada se diferencia de outros meios através dos quais é possível a prática de crimes 

paralelos a estes. Assim, entendemos que este específico meio de comissão de 

crimes não confere autonomia dogmática a estes crimes430.  

O primeiro crime que importa referir é, nessa medida, o de devassa por 

meio informático, previsto no art. 193.º do C.P.431. A redação deste tipo de ilícito 

criminal, que já estava previsto na versão do C.P. de 1995 (e, sob uma forma algo 

diferente, no C.P. de 1982), não foi alterada nas revisões sucessivas. Já nessa altura 

configurava uma previsão de carácter residual perante as diversas infrações 

previstas na Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, que incriminava 

práticas que atentassem contra a proteção dos cidadãos face ao tratamento 

informatizado dos seus dados pessoais432. 

Após a publicação da Lei de Proteção de Dados Pessoais, parece-nos 

evidente que este crime previsto no C.P. está tacitamente revogado pelo conjunto de 

tipos de ilícito previstos nesta lei. Com efeito, o tipo de dados referidos no art. 193.º, 

n.º 1, do C.P. (“[…] referentes a convicções políticas, religiosas ou filosóficas, à 

filiação partidária ou sindical, à vida privada, ou a origem étnica […]”) é englobado 

pelo conceito, com ele quase coincidente, previsto no art. 7.º, n.º 1, da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais (“[…] referentes a convicções filosóficas ou políticas, 

filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica 

                                                           
430 Neste sentido, vide VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 356. 
431 A saber: “1 – Quem criar, mantiver ou utilizar ficheiro automatizado de dados individualmente identificáveis e referentes a 
convicções políticas, religiosas ou filosóficas, à filiação partidária ou sindical, à vida privada, ou a origem étnica, é punido com 
pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até 240 dias. 2 – A tentativa é punível”. 
432 Cfr. VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 357. 



 

81 

 

[…]”). Por outro lado, a ação proibida pelo art. 193.º, n.º 1, do C.P. de “criar, manter 

ou utilizar ficheiro automatizado de dados” é também englobada pela genérica 

proibição de “tratamento de dados pessoais”, prevista no art. 7.º, n.º 1, da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, entendido este “tratamento” como “qualquer operação 

ou conjunto de operações sobre dados pessoais”, de acordo com o art. 3.º, al. b), da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais433. Julgamos, nesta medida, que a introdução na 

ordem normativa dos novos ilícitos criminais e contraordenacionais através da Lei 

de Proteção de Dados Pessoais teve como efeito a revogação tácita do art. 193.º do 

C.P.434. 

Se assim não for, pode colocar-se ainda a hipótese de um concurso entre a 

conduta prevista e punida pelo art. 43.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais (“não 

cumprimento de obrigações relativas a protecção de dados”) – mais concretamente, 

a omissão da notificação à C.N.P.D., a que se refere o art. 27.º da Lei de Proteção de 

Dados Pessoais, e a omissão do pedido de autorização de tratamento de dados, a que 

se refere o art. 28.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais – e a conduta prevista e 

punida pelo art. 193.º, n.º 1, do C.P., uma vez que, a partir da omissão dos deveres aí 

previstos, o tratamento dos dados passa a ser absolutamente ilícito e a preencher a 

factualidade típica desta incriminação435. 

O segundo crime que importa referir é o de burla informática, previsto no 

art. 221.º, n.º 1, do C.P.436, na versão de 1995, que é estruturalmente uma burla, 

estando em causa a produção de um engano para obter uma vantagem patrimonial. 

Porém, o artifício fraudulento característico da burla é substituído neste crime pela 

manipulação informática (interferência no resultado de tratamento de dados, 

estruturação incorreta de programa informático, utilização incorreta ou incompleta 

de dados, utilização não autorizada de dados ou qualquer intervenção não 

autorizada no processamento). Porque se trata de um crime doloso, subjacente a 

esta atuação está a intenção de obter enriquecimento ilegítimo ou de causar prejuízo 

patrimonial e, portanto, o bem jurídico protegido é de natureza iminentemente 

                                                           
433 Ibidem, pág. 357. 
434 No mesmo sentido, ver ASCENSÃO, José de Oliveira – “Criminalidade Informática”, op. cit., pág. 209, que refere que o art. 
193.º do C.P. “[…] deve considerar-se esgotado, por substituição”. 
435 Cfr. MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição 
Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 799. 
436 O art. 221.º, n.º 1, do C.P. estatui o seguinte: “[q]uem, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 
ilegítimo, causar a outra pessoa prejuízo patrimonial, interferindo no resultado de tratamento de dados ou mediante 
estruturação incorrecta de programa informático, utilização incorrecta ou incompleta de dados, utilização de dados sem 
autorização ou intervenção por qualquer outro modo não autorizada no processamento, é punido com pena de prisão até 3 
anos ou com pena de multa”. 
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patrimonial. Esta vertente de predominante proteção do património é, aliás, o 

critério que irá permitir separar este crime de vários crimes previstos na Lei do 

Cibercrime437. 

Do mesmo modo, esta perspetiva patrimonial é um dos critérios que 

permite definir a fronteira que separa este crime do crime de burla nas 

comunicações, previsto no art. 221.º, n.º 2, do C.P.438/439. Este terceiro crime foi, por 

sua vez, introduzido pela revisão operada ao C.P., em 1998, e o bem jurídico 

protegido pelo mesmo é complexo, abrangendo o património do lesado, mas 

somente se o respetivo prejuízo passar pela interferência no “normal 

funcionamento ou exploração de serviços de telecomunicações”. Ou seja, para além 

do património do lesado, está também em causa o “normal funcionamento ou 

exploração de serviços de telecomunicações”440. 

Porém, esta não é a única marca distintiva entre os dois tipos legais de 

crime. Se assim fosse, poderia ver-se entre eles uma relação de especialidade, o que 

não é o caso, uma vez que entre os textos existem outras diferenças que não apenas 

de redação441. Assim, enquanto o art. 221.º, n.º 1, do C.P. prevê, como elemento 

subjetivo especial, a intenção de obter enriquecimento ilegítimo, o art. 221.º, n.º 2, 

do C.P. refere a intenção de obter benefício ilegítimo. Estas duas formas não são 

claramente coincidentes, uma vez que não é difícil configurar situações em que o 

benefício obtido não pode ser considerado efetivo enriquecimento442.  

Por outro lado, no art. 221.º, n.º 1, do C.P., refere-se sempre, a propósito do 

objeto do crime, a dados, estruturação incorreta de programa informático e 

utilização incorreta ou não autorizada de dados. Porém, o respetivo n.º 2, para além 

da utilização de programas, inclui também a utilização de dispositivos eletrónicos 

ou de outros meios. Ou seja, enquanto a burla informática passa necessariamente 

pela interferência no software, a burla nas comunicações pode, para além disso, ser 

praticada pela manipulação de hardware ou outras estruturas físicas de 

telecomunicações que não caibam neste último conceito443. 

                                                           
437 De acordo com VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 358. 
438 Segundo o qual “[a] mesma pena é aplicável a quem, com intenção de obter para si ou para terceiro um benefício ilegítimo, 
causar a outrem prejuízo patrimonial, usando programas, dispositivos electrónicos ou outros meios que, separadamente ou 
em conjunto, se destinem a diminuir, alterar ou impedir, total ou parcialmente, o normal funcionamento ou exploração de 
serviços de telecomunicações”. 
439 Neste sentido, veja-se VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 358. 
440 Ibidem, pág. 358. 
441 Ibidem, pág. 358. 
442 Ibidem, pág. 358. 
443 Ibidem, pág. 359. 
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Por último, enquanto no art. 221.º, n.º 1, do C.P. não se restringe o objeto 

socioeconómico da ação, o respetivo n.º 2 somente se dirige à diminuição, alteração 

ou impedimento do normal funcionamento ou exploração de serviço de 

comunicações. Ou seja, enquanto a burla informática pode ocorrer em relação a 

qualquer atividade humana, a burla de comunicações apenas pode ser praticada se 

forem utilizados programas, dispositivos eletrónicos ou outros meios destinados a 

perturbar um serviço de telecomunicações444. 

Será também este critério patrimonial que se utilizará para poder delimitar 

a ação abrangida por este tipo de crime e a ação a que se refere o crime de sabotagem 

informática, prevista no art. 5.º da Lei do Cibercrime445/446. Nesta última, não existe 

nenhuma referência ao intuito de causar prejuízo ou obter benefício, ao contrário 

do que acontece com o crime de burla de comunicações, previsto no art. 221.º, n.º 2, 

do C.P.447. 

Importa salientar que a burla informática, consagrada no art. 221.º, n.º 1, do 

C.P., não pode confundir-se com a burla cometida através da Internet ou de outras 

redes. Com as burlas informáticas coexistem, sem se confundirem, as burlas 

«tradicionais», cometidas por vias informáticas ou utilizando meios informáticos. 

São burlas clássicas, que nada têm em particular pela circunstância de recorrerem 

aos meios informáticos ou de comunicações à distância448. 

O quarto crime que importa referir é o de abuso de cartão de garantia ou de 

crédito, previsto no art. 225.º do C.P.449. Não se trata de um crime especificamente 

relacionado com o ambiente informático, uma vez que pode não ser cometido no 

                                                           
444 Ibidem, pág. 359. 
445 O art. 5.º da Lei do Cibercrime estabelece o seguinte: “1 – Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado 
pelo proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, entravar, impedir, interromper ou perturbar 
gravemente o funcionamento de um sistema informático, através da introdução, transmissão, deterioração, danificação, 
alteração, apagamento, impedimento do acesso ou supressão de programas ou outros dados informáticos ou de qualquer outra 
forma de interferência em sistema informático, é punido com pena de prisão até 5 anos ou com pena de multa até 600 dias. 2 
– Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou 
introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a produzir as 
acções não autorizadas descritas no número anterior. 3 – Nos casos previstos no número anterior, a tentativa não é punível. 4 
– A pena é de prisão de 1 a 5 anos se o dano emergente da perturbação for de valor elevado. 5 – A pena é de prisão de 1 a 10 
anos se: a) O dano emergente da perturbação for de valor consideravelmente elevado; b) A perturbação causada atingir de 
forma grave ou duradoura um sistema informático que apoie uma actividade destinada a assegurar funções sociais críticas, 
nomeadamente as cadeias de abastecimento, a saúde, a segurança e o bem-estar económico das pessoas, ou o funcionamento 
regular dos serviços públicos”. 
446 Cfr. VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 359. 
447 Ibidem, págs. 359-360. 
448 Ibidem, pág. 360. 
449 Segundo o qual: “1 – Quem, abusando da possibilidade, conferida pela posse de cartão de garantia ou de crédito, de levar o 
emitente a fazer um pagamento, causar prejuízo a este ou a terceiro é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de 
multa. 2 – A tentativa é punível. 3 – O procedimento criminal depende de queixa. 4 – É correspondentemente aplicável o 
disposto nos artigos 206.º e 207.º. 5 – Se o prejuízo for: a) De valor elevado, o agente é punido com pena de prisão até 5 anos 
ou com pena de multa até 600 dias; b) De valor consideravelmente elevado, o agente é punido com pena de prisão de 2 a 8 
anos. 6 – No caso previsto no número anterior é correspondentemente aplicável o disposto no artigo 206.º”. 
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ambiente informático, mas pode sê-lo, designadamente se passar pela manipulação 

dos dados gravados na banda do cartão de crédito450. Nesta última vertente, a sua 

factualidade típica pode ser confundida com o crime de falsidade informática, 

previsto no art. 3.º da Lei do Cibercrime451/452. Todavia, a verdade é que o crime de 

abuso de cartão de garantia ou de crédito é praticado por quem utilizar 

abusivamente um cartão de garantia ou de crédito, levando o emitente do cartão a 

fazer um pagamento que lhe cause, ou que cause a terceiro, prejuízo patrimonial453. 

 

10.3. A Lei do Cibercrime e os crimes informáticos propriamente ditos 

Cumpre referir, antes de mais, a este propósito, que o legislador nacional 

entendeu454 promover uma «separação das águas», erguendo dois diplomas legais 

diferentes: uma Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática e uma Lei da 

Criminalidade Informática (Lei n.º 109/91, de 17 de agosto). Na sequência da 

Recomendação n.º (89) 9, de 13 de setembro de 1989, do Comité de Ministros do 

Conselho da Europa, elaborada sob a autoridade do Comité Europeu para os 

Problemas Criminais (C.D.P.C.)455, Portugal introduziu na sua ordem jurídica aquilo 

a que se chamou «criminalidade informática», por via da Lei da Criminalidade 

Informática, que definiu um leque de crimes genericamente dirigidos à proteção da 

fiabilidade, integridade e disponibilidade dos sistemas e programas informáticos e 

à proteção dos direitos da propriedade intelectual e industrial456. Os princípios 

                                                           
450 Vide, neste sentido, VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 362. 
451 O art. 3.º da Lei do Cibercrime estatui o seguinte: “1 – Quem, com intenção de provocar engano nas relações jurídicas, 
introduzir, modificar, apagar ou suprimir dados informáticos ou por qualquer outra forma interferir num tratamento 
informático de dados, produzindo dados ou documentos não genuínos, com a intenção de que estes sejam considerados ou 
utilizados para finalidades juridicamente relevantes como se o fossem, é punido com pena de prisão até 5 anos ou multa de 
120 a 600 dias. 2 – Quando as acções descritas no número anterior incidirem sobre os dados registados ou incorporados em 
cartão bancário de pagamento ou em qualquer outro dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, a 
sistema de comunicações ou a serviço de acesso condicionado, a pena é de 1 a 5 anos de prisão. 3 – Quem, actuando com 
intenção de causar prejuízo a outrem ou de obter um benefício ilegítimo, para si ou para terceiro, usar documento produzido 
a partir de dados informáticos que foram objecto dos actos referidos no n.º 1 ou cartão ou outro dispositivo no qual se 
encontrem registados ou incorporados os dados objecto dos actos referidos no número anterior, é punido com as penas 
previstas num e noutro número, respectivamente. 4 – Quem importar, distribuir, vender ou detiver para fins comerciais 
qualquer dispositivo que permita o acesso a sistema ou meio de pagamento, a sistema de comunicações ou a serviço de acesso 
condicionado, sobre o qual tenha sido praticada qualquer das acções prevista no n.º 2, é punido com pena de prisão de 1 a 5 
anos. 5 – Se os factos referidos nos números anteriores forem praticados por funcionário no exercício das suas funções, a pena 
é de prisão de 2 a 5 anos”. 
452 De acordo com VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 363. 
453 Ibidem, pág. 363. 
454 E bem – na opinião de VERDELHO, Pedro; BRAVO, Rogério; ROCHA, Manuel Lopes (com a colaboração de Paula Veiga) – 
Leis do Cibercrime. 1.ª Edição. Lisboa, Portugal: Centro Atlântico, julho de 2003. Volume I. Pág. 247. 
455 Recommendation n.º R (89) 9, on computer-related crime (Recomendação n.º (89) 9, de 13 de setembro de 1989, sobre a 
criminalidade relacionada com o computador). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Uq6loP. 
456 De acordo com VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 364. 

http://bit.ly/2Uq6loP
http://bit.ly/2Uq6loP
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diretores que constam da referida Recomendação podem sintetizar-se em duas 

listas de tipos de ilícito postas à disposição do legislador nacional: uma é a lista 

mínima – aquele conjunto de ilícitos que deverão fazer parte obrigatoriamente de 

qualquer lei de criminalidade informática (como, e.g., a fraude ou burla informática, 

a falsidade informática, os danos que afetam os dados ou os programas informáticos, 

a sabotagem informática, o acesso não-autorizado, a interceção não-autorizada, a 

reprodução não autorizada de um programa de computador e a reprodução não-

autorizada de uma topografia) –; e outra é a lista facultativa – aquele conjunto de 

ilícitos que já foram constatados na prática e que o serão cada vez mais no futuro 

(como, e.g., a alteração de dados ou de programas informáticos, a interceção 

ilegítima ou espionagem informática e a utilização não-autorizada de um programa 

protegido)457. 

Assim, a lei portuguesa – mais concretamente, a Lei da Criminalidade 

Informática – previu um número restrito de crimes, que englobam, designadamente: 

o crime de falsidade informática (art. 4.º), o crime de dano relativo a dados ou 

programas informáticos (art. 5.º), o crime de sabotagem informática (art. 6.º), o 

crime de acesso ilegítimo (art. 7.º), o crime de interceção ilegítima (art. 8.º) e o crime 

de reprodução ilegítima de programa protegido (art. 9.º) – i.e., os clássicos crimes 

informáticos458. 

Uma opção criticável do legislador foi a de ter remetido para o C.P. o crime 

de fraude ou burla informática. Para além do «pecado» contra a sistemática, uma vez 

que venceu a tese que defendia que «os crimes informáticos» (propriamente ditos) 

deveriam constar de uma lei especial, outro de maior monta foi o de provocar, como 

consequência de política criminal, a exclusão da responsabilidade penal das pessoas 

coletivas e equiparadas quanto a este tipo de ilícito, que ficou retido nas malhas do 

C.P., o que custou a compreender459. 

Cumpre referir que a Lei da Criminalidade Informática foi expressamente 

revogada pela Lei do Cibercrime460, que transpôs a Decisão-Quadro n.º 

2008/977/JAI, do Conselho Europeu, de 27 de novembro de 2008, relativa à 

                                                           
457 Cfr. VERDELHO, Pedro; BRAVO, Rogério; ROCHA, Manuel Lopes (com a colaboração de Paula Veiga) – Leis do Cibercrime…, 
op. cit., pág. 248. 
458 Na aceção de VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 356. 
459 De acordo com VERDELHO, Pedro; BRAVO, Rogério; ROCHA, Manuel Lopes (com a colaboração de Paula Veiga) – Leis do 
Cibercrime…, op. cit., págs. 248-249, 257 e 288. 
460 E, aprovada em 2009, a atual Lei do Cibercrime nunca foi alterada, o que constitui, na nossa opinião, uma espécie de prova 
empírica da sua escassa eficácia. 
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proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária 

em matéria penal461, e adaptou o direito interno à Convenção sobre o Cibercrime, do 

Conselho da Europa, de 23 de novembro de 2001462. Todavia, os tipos legais de 

crime, anteriormente previstos na Lei da Criminalidade Informática, mantiveram-se 

– agora previstos, respetivamente, nos arts. 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da lei atual. São 

características comuns a todos estes crimes o facto de serem dolosos, de acordo com 

a regra do art. 13.º do C.P.463; o facto de serem passíveis de ser praticados por 

pessoas coletivas; o facto de a tentativa ser sempre punível; e o facto de a atuação 

punível não ter necessariamente por fim obter vantagem patrimonial464. 

Como traços essenciais destes tipos legais de crimes podem indicar-se os 

seguintes: o recorte típico é algo impreciso, incluindo conceitos normativos 

importados da nova linguagem, da «ciberlinguagem»; as penas relativamente leves, 

que vão até três anos ou até cinco anos (e, só excecionalmente, até dez anos, no caso 

do crime de dano relativo a programas ou outros dados informáticos – art. 4.º, n.º 5, 

da Lei do Cibercrime – e no caso do crime de sabotagem informática – art. 5.º, n.º 5, 

da Lei do Cibercrime); a utilização de um sistema de agravações desfasado, 

plasmado nos crimes contra o património do C.P., através do conceito «valor 

consideravelmente elevado» (embora, no crime de sabotagem informática, se 

contemple já a qualificação relativamente a crimes que atinjam “de forma grave ou 

duradoura um sistema informático que apoie uma atividade destinada a assegurar 

funções sociais críticas, nomeadamente as cadeias de abastecimento, a saúde, a 

segurança e o bem-estar económico das pessoas, ou o funcionamento regular dos 

serviços públicos”, no que pode ser entendido, materialmente, como um 

afloramento do «ciberterrorismo», atentatório do funcionamento de um Estado 

como Estado de Direito)465. 

                                                           
461 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DlmTZk. 
462 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://rm.coe.int/16802fa428. 
463 De acordo com o qual “[s]ó é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com 
negligência”. 
464 Nalguns dos casos, a prática do crime é indiferente quer à intenção de obtenção de lucro, quer à provocação de prejuízo; 
noutros casos, a prática do crime basta-se pela provocação de prejuízo; e noutros casos, ainda, é exigida apenas a obtenção de 
vantagem, seja ou não de natureza patrimonial, cfr. VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., págs. 364-365. 
465 Estas caraterísticas manifestam-se também, no essencial, nos crimes previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais, que 
está (ou talvez não) prestes a ser revogada. Em geral, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, as penas vão até um ou dois anos 
de prisão, apenas se registando dois casos em que o máximo se eleva para quatro anos (no caso do crime de viciação ou 
destruição de dados pessoais agravado – art. 45.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais – e no caso do crime de inserção 
de dados falsos agravado – art. 45.º-A, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais) e um outro caso em que o máximo se eleva 
para três anos (no caso do crime de violação do dever de sigilo agravado – art. 47.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais). 
Assim sendo, entendemos que se mantém o panorama de penas relativamente leves, ainda mais leves do que as previstas na 
Lei do Cibercrime. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008F0977&from=PT
https://rm.coe.int/16802fa428
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Merece destaque o crime de dano relativo a dados ou programas 

informáticos, previsto no art. 4.º da Lei do Cibercrime466. Trata-se de um crime 

aparentado como o crime de dano comum, previsto no art. 212.º, n.º 1, do C.P. 467, 

mas o seu objeto é especial, não sendo uma “coisa” ou um “animal”, como no crime 

de dano comum. Os factos típicos, tal como os daquele crime, são o resultado de uma 

atuação não autorizada e, para além de não autorizada, esta atuação tem em vista 

causar prejuízo ou obter benefício ilegítimo. Assim, o tipo objetivo pode ser 

preenchido apagando, alterando, destruindo, danificando, suprimindo ou tornando, 

de qualquer outra forma, não utilizáveis ou não acessíveis programas informáticos 

ou outros dados informáticos alheios, nos termos do n.º 1; ou produzindo, 

vendendo, distribuindo, ou, por qualquer outra forma, disseminando ou 

introduzindo num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros 

dados informáticos destinados a produzir as ações não autorizadas previstas no n.º 

1, nos termos do n.º 3468. 

Do crime de dano relativo a dados ou programas informáticos distingue-se 

o crime de sabotagem informática, previsto no art. 5.º da Lei do Cibercrime. Estes 

crimes são próximos e incidem sobre ações idênticas, mas os objetos de ambos os 

crimes são diferentes. No crime de dano relativo a dados ou programas informáticos, 

estão em causa apenas dados ou programas informáticos; no crime de sabotagem 

informática, está em causa a prática de atos perturbadores do funcionamento de 

sistemas informáticos. Todavia, esta perturbação do sistema tem que ser o resultado 

da prática de atos que, em si mesmos, isoladamente, poderiam consubstanciar o 

crime de dano relativo a dados ou programas informáticos. Para além disso, no 

crime de dano relativo a dados ou programas informáticos, o dolo exigido é 

genericamente o de prejudicar outrem ou o de obter benefícios ilegítimos, enquanto 

no crime de sabotagem informática, o dolo exigido é o de perturbação do sistema 

informático. Do ponto de vista conceptual, os bens jurídicos protegidos por cada um 

                                                           
466 O art. 4.º da Lei do Cibercrime consagra o seguinte: “1 – Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo 
proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, apagar, alterar, destruir, no todo ou em parte, danificar, 
suprimir ou tornar não utilizáveis ou não acessíveis programas ou outros dados informáticos alheios ou por qualquer forma 
lhes afectar a capacidade de uso, é punido com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa. 2 – A tentativa é punível. 3 – Incorre 
na mesma pena do n.º 1 quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou 
introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a produzir as 
acções não autorizadas descritas nesse número. 4 – Se o dano causado for de valor elevado, a pena é de prisão até 5 anos ou 
de multa até 600 dias. 5 – Se o dano causado for de valor consideravelmente elevado, a pena é de prisão de 1 a 10 anos. 6 – 
Nos casos previstos nos n.os 1, 2 e 4 o procedimento penal depende de queixa”. 
467 Segundo o qual “[q]uem destruir, no todo ou em parte, danificar, desfigurar ou tornar não utilizável coisa ou animal alheios, 
é punido com pena de prisão até três anos ou com pena de multa”. 
468 Nestes termos, vide VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 365. 
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destes dois crimes parecem poder facilmente distinguir-se, mas, na prática, pode ser 

difícil enquadrar situações concretas num ou noutro tipo legal de crime469. 

Também não é óbvia a distinção entre o crime de dano relativo a dados ou 

programas informáticos e o crime da falsidade informática, previsto no art. 3.º da 

Lei do Cibercrime. O crime de falsidade informática implica também a manipulação 

de dados informáticos (introduzir, modificar, apagar, suprimir ou, por qualquer 

outra forma, interferir no tratamento informático de dados). Porém, há duas marcas 

que distinguem esta manipulação daquelas que preenchem os tipos legais de crime 

de dano relativo a dados ou programas informáticos e de sabotagem informática: 

por um lado, os dados em causa têm que ser suscetíveis de servir como meio de 

prova, tendo a manipulação dos dados as consequências da visualização de um 

documento falsificado; e, por outro lado, a intenção subjacente a esta manipulação é 

a de provocar engano nas relações jurídicas470. Esta formulação não é coincidente 

com a do clássico crime de falsificação, estreitando um pouco os elementos do tipo 

legal de crime de falsidade informática, por comparação com o tipo legal de crime 

de falsificação ou contrafação de documento, previsto no art. 256.º do C.P.471/472. 

O crime de acesso ilegítimo, previsto no art. 6.º da Lei do Cibercrime473, é, 

tal como os restantes, praticado por quem atue de forma não autorizada, com a 

intenção de causar prejuízo ou de obter benefício ilegítimo. O tipo objetivo do crime 

é preenchido por qualquer ato que permita ao agente aceder a um sistema ou a uma 

rede informática. Note-se que nem o prejuízo nem o benefício referidos no tipo legal 

                                                           
469 Ibidem, pág. 365. 
470 Ibidem, pág. 365. 
471 A saber: “1 – Quem, com intenção de causar prejuízo a outra pessoa ou ao Estado, de obter para si ou para outra pessoa 
benefício ilegítimo, ou de preparar, facilitar, executar ou encobrir outro crime: a) Fabricar ou elaborar documento falso, ou 
qualquer dos componentes destinados a corporizá-lo; b) Falsificar ou alterar documento ou qualquer dos componentes que o 
integram; c) Abusar da assinatura de outra pessoa para falsificar ou contrafazer documento; d) Fizer constar falsamente de 
documento ou de qualquer dos seus componentes facto juridicamente relevante; e) Usar documento a que se referem as 
alíneas anteriores; ou f) Por qualquer meio, facultar ou detiver documento falsificado ou contrafeito; é punido com pena de 
prisão até três anos ou com pena de multa. 2 – A tentativa é punível. 3 – Se os factos referidos no n.º 1 disserem respeito a 
documento autêntico ou com igual força, a testamento cerrado, a vale do correio, a letra de câmbio, a cheque ou a outro 
documento comercial transmissível por endosso, ou a qualquer outro título de crédito não compreendido no artigo 267.º, o 
agente é punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos ou com pena de multa de 60 a 600 dias. 4 – Se os factos referidos 
nos n.os 1 e 3 forem praticados por funcionário, no exercício das suas funções, o agente é punido com pena de prisão de um a 
cinco anos”. 
472 Cfr. VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., págs. 365-366. 
473 De acordo com o qual: “1 – Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo proprietário, por outro 
titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer modo aceder a um sistema informático, é punido com pena de prisão 
até 1 ano ou com pena de multa até 120 dias. 2 – Na mesma pena incorre quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou 
por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas informáticos dispositivos, programas, um conjunto 
executável de instruções, um código ou outros dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas 
no número anterior. 3 – A pena é de prisão até 3 anos ou multa se o acesso for conseguido através de violação de regras de 
segurança. 4 – A pena é de prisão de 1 a 5 anos quando: a) Através do acesso, o agente tiver tomado conhecimento de segredo 
comercial ou industrial ou de dados confidenciais, protegidos por lei; ou b) O benefício ou vantagem patrimonial obtidos forem 
de valor consideravelmente elevado. 5 – A tentativa é punível, salvo nos casos previstos no n.º 2. 6 – Nos casos previstos nos 
n.os 1, 3 e 5 o procedimento penal depende de queixa”. 
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de crime são, necessariamente, de natureza patrimonial474. Também aqui pode 

colocar-se a hipótese de um concurso entre a conduta prevista e punida pelo art. 

193.º do C.P. e a conduta prevista e punida pelo art. 6.º Lei do Cibercrime. Todavia, 

a punição é aqui sempre colocada na dependência da intenção do agente de causar 

prejuízo ou de alcançar benefício ilegítimo para si ou para terceiro475. 

Este crime comporta uma forma qualificada. Porém, neste caso, ao contrário 

de outros crimes, a qualificação não fica a dever-se apenas ao montante dos 

prejuízos provocados ou dos benefícios obtidos, nos termos do art. 6.º, n.º 4, al. b), 

da Lei do Cibercrime. Com efeito, pode verificar-se o crime na forma qualificada se 

o agente, na sua ação, violar regras de segurança ou aceder a dados secretos ou 

confidenciais, de acordo com o art. 6.º, n.os 3 e 4, al. a), da Lei do Cibercrime, e a 

generalidade das factualidades suscetíveis de integrar este tipo legal de crime 

preenchem também uma ou outra destas duas qualificativas. Por isso, na prática, a 

manifestação da forma simples deste tipo legal de crime é de verificação pouco 

provável476. 

Quanto ao crime de interceção ilegítima, previsto no art. 7.º da Lei do 

Cibercrime477, é de estrutura simples e visa punir a interceção de comunicações 

processadas no interior de um sistema ou de uma rede informáticos, se esta 

interceção for realizada sem autorização. O conceito de interceção é bastante 

abrangente, estando definido no art. 2.º, al. e), da Lei do Cibercrime, como o “acto 

destinado a captar informações contidas num sistema informático”. Para o efeito, 

podem ser usados quaisquer meios, designadamente: dispositivos 

eletromagnéticos, acústicos, mecânicos, entre outros. A prática deste crime não 

exige a efetiva obtenção de informações, bastando-se com o mero ato formal de 

proceder de forma a capar essas mesmas informações478. 

                                                           
474 Segundo VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 366. 
475 Neste sentido, veja-se MARIA PAULA RIBEIRO DE FARIA, em anotação ao art. 35.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – 
Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 799. 
476 Cfr. VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 366. 
477 O art. 7.º da Lei do Cibercrime consagra o seguinte: “1 – Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo 
proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, e através de meios técnicos, interceptar transmissões de 
dados informáticos que se processam no interior de um sistema informático, a ele destinadas ou dele provenientes, é punido 
com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2 – A tentativa é punível. 3 – Incorre na mesma pena prevista no n.º 1 
quem ilegitimamente produzir, vender, distribuir ou por qualquer outra forma disseminar ou introduzir num ou mais sistemas 
informáticos dispositivos, programas ou outros dados informáticos destinados a produzir as acções não autorizadas descritas 
no mesmo número”. 
478 Nestes termos, veja-se VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 366. 
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Por último, o crime de reprodução ilegítima de programa protegido, 

previsto no art. 8.º da Lei do Cibercrime479, define como crime, de forma 

maximalista, qualquer reprodução, divulgação ou comunicação ao público, não 

autorizada, de um programa informático protegido por lei480. Alguma doutrina 

considera esta cobertura penal exagerada e acusa as empresas produtoras de 

software de terem exercido lóbi no sentido da sua consagração481/482. 

É de prever a dificuldade de conciliação da cibercriminalidade com a 

criminalidade contra a proteção de dados pessoais. Ainda hoje é difícil perceber 

como é que se concilia o crime de acesso ilegítimo, previsto no art. 6.º da Lei do 

Cibercrime, e o crime de acesso indevido, previsto no art. 44.º da Lei de Proteção de 

Dados Pessoais. Coloca-se a questão de saber se há (ou não) uma revogação da Lei 

de Proteção de Dados Pessoais pela Lei do Cibercrime, nomeadamente tendo em 

consideração que, na Lei de Proteção de Dados Pessoais, está previsto, desde 1998, 

no art. 44.º, o crime de acesso indevido, e, quando entrou em vigor a Lei do 

Cibercrime, foi previsto, nesta mesma lei, o crime de acesso ilegítimo, no seu art. 6.º. 

Por um lado, parece-nos que não há um âmbito totalmente coincidente 

entre ambas as leis e reduzir a proteção de dados pessoais apenas às violações no 

âmbito do cibercrime não nos parece viável, uma vez que a Lei de Proteção de Dados 

Pessoais se aplica ao tratamento de dados pessoais por meios total ou parcialmente 

automatizados, bem como ao tratamento por meios não automatizados de dados 

pessoais contidos em ficheiros manuais ou a estes destinados, nos termos do seu art. 

4.º, n.º 1, e a Lei do Cibercrime, por sua vez, está concentrada na proteção de 

sistemas informáticos e nos perigos relacionados com as suas manipulações.  Para 

além disso, parece-nos estar em causa a existência de uma pluralidade de bens 

jurídicos protegidos: por um lado, o bem jurídico segurança dos sistemas 

informáticos; e, por outro lado, o bem jurídico autodeterminação informacional ou 

informativa. Entendemos, por estas razões, ser possível uma conciliação da 

cibercriminalidade com a criminalidade contra a proteção de dados pessoais. 

                                                           
479 Segundo o qual: “1 – Quem ilegitimamente reproduzir, divulgar ou comunicar ao público um programa informático 
protegido por lei é punido com pena de prisão até 3 anos ou com pena de multa. 2 – Na mesma pena incorre quem 
ilegitimamente reproduzir topografia de um produto semicondutor ou a explorar comercialmente ou importar, para estes fins, 
uma topografia ou um produto semicondutor fabricado a partir dessa topografia. 3 – A tentativa é punível”. 
480 De acordo com VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., pág. 366. 
481 ASCENSÃO, José de Oliveira, em “Criminalidade Informática”, op. cit., pág. 203, qualifica este crime como resultado de uma 
“fobia penal”. 
482 Neste sentido, cf. ainda VERDELHO, Pedro – “Cibercrime”, op. cit., págs. 366-367. 
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Porém, por outro lado, parece-nos que ambas as leis (i.e., a Lei de Proteção 

de Dados Pessoais e a Lei do Cibercrime) pecam pela redação atual dos ilícitos 

criminais de acesso indevido e de acesso ilegítimo, nos seus arts. 44.º e 6.º, 

respetivamente, uma vez que a ideia de conciliação de ambos os ilícitos criminais é 

claramente violadora do princípio ne bis in idem, na medida em que o núcleo 

essencial do ilícito é coincidente, e, portanto, uma só das normas penais (no nosso 

entendimento, o art. 44.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais) absorve a 

substância ilícita da conduta, e, por isso, podemos considerar o crime de acesso 

ilegítimo, previsto no art. 6.º da Lei do Cibercrime, um crime instrumental do crime 

de acesso indevido, previsto no art. 44.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais. Por 

esta razão, parece-nos inadmissível que se puna um arguido, no âmbito de concurso 

efetivo de crimes, pela mesma conduta material, ao abrigo do art. 6.º da Lei do 

Cibercrime e também ao abrigo do art. 44.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

 

10.4. A Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais 

O R.G.P.D. veio alterar substancialmente o quadro sancionatório da 

proteção de dados, gerando uma grande polémica, alterando, em especial, o 

paradigma da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, transposta pela Lei de 

Proteção de Dados Pessoais. Importa, por isso, saber como é que as autoridades 

europeias e nacionais vão agora utilizar os novos instrumentos que o R.G.P.D. lhes 

concede. 

De modo a assegurar a execução do R.G.P.D. em Portugal, em 26 de março 

de 2018, o Governo apresentou à Assembleia da República uma Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, que assegura a execução do R.G.P.D. na ordem jurídica 

interna e que, no contexto da reforma desencadeada pelo R.G.P.D., revogará e 

substituirá a Lei de Proteção de Dados Pessoais, atualmente em vigor relativamente 

a todas as disposições que não contrariam o R.G.P.D. Pelo que, a partir de 25 de maio 

de 2018, o regime jurídico fundamental aplicável em matéria de proteção de dados 

pessoais resulta, assim e numa perspetiva portuguesa, do R.G.P.D. e da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, até que seja aprovada a presente Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais. 
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Apesar de apresentada em 26 de março de 2018, a Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais ainda não foi aprovada. Em 28 de março de 2018, esta 

Proposta baixou à 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias e teve lugar a discussão parlamentar na Assembleia da República. Em 3 de 

maio de 2018, teve lugar a discussão na generalidade, no Plenário da Assembleia da 

República, em conjunto com a Proposta de Lei n.º 856/XIII, que visa alterar a Lei n.º 

43/2004, de 18 de agosto (Lei Orgânica da C.N.P.D.) e, em 4 de maio de 2018, baixou 

de novo à 1.ª Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e 

Garantias, sem votação, para novas audições. 

A Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais prevê sete tipos de crimes, 

entre os quais: o de utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da 

recolha (art. 46.º); o de acesso indevido (art. 47.º); o de desvio de dados (art. 48.º); 

o de viciação ou destruição de dados pessoais (art. 49.º); o de inserção de dados 

falsos (art. 50.º); o de violação do dever de sigilo (art. 51.º); e o de desobediência 

(art. 52.º). Todos estes crimes são punidos com penas que oscilam entre pena de 

prisão até um ano ou pena de multa até 120 dias e pena de prisão até quatro anos 

ou pena de multa até 480 dias. Assim, a presente Proposta de Lei prevê tipos 

criminais e molduras penais muito semelhantes aos contemplados na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, reconfigurando-os e não havendo grande alteração 

neste campo483. 

Todavia, alguns detalhes inovadores são de sublinhar, tais como, e.g.: a 

explícita responsabilidade penal das pessoas coletivas, nos termos do art. 11.º do 

C.P., de acordo com o disposto no art. 54.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais; a autonomização do crime de desvio de dados, tratamento e utilização dos 

dados para fins diferentes dos da recolha sem consentimento, cfr. o art. 48.º da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais; e a autonomização do crime de 

inserção de dados falsos, segundo o art. 50.º da Proposta de Lei de Proteção de 

Dados Pessoais484. 

Para além disso, a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais prevê 

coimas para contraordenações graves e muito graves. Para as contraordenações 

                                                           
483 Nos mesmos termos, ver PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 16. 
484 Ibidem, pág. 16. 
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graves, previstas no art. 38.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais485, 

as coimas variam: entre 2.500,00 € e 10.000.000,00 € ou 2 % do volume de negócios 

anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de grande 

empresa; entre 1.000,00 € e 1.000.000,00 € ou 2 % do volume de negócios anual, a 

nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de pequena ou média 

empresa; e entre 500,00 € e 250.000,00 €, no caso de pessoas singulares. E, para as 

contraordenações muito graves, previstas no art. 37.º da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais486, as coimas variam: entre 5.000,00 € e 20.000.000,00 

€ ou 4 % do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais 

elevado, tratando-se de grande empresa; entre 2.000,00 € e 2.000.000,00 € ou 4 % 

do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, 

tratando-se de pequena ou média empresa; e entre 1.000,00 € e 500.000,00 €, no 

caso de pessoas singulares.  

                                                           
485 Estas contraordenações correspondem ao art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., mas são mais detalhadas. O art. 38.º da Proposta de 
Lei de Proteção de Dados Pessoais estatui o seguinte: “1 – Constituem contraordenações graves: a) A violação do disposto no 
artigo 8.º do RGPD; b) A não prestação da restante informação prevista nos artigos 13.º e 14.º do RGPD; c) A violação do 
disposto nos artigos 24.º e 25.º do RGPD; d) A violação das obrigações previstas no artigo 26.º do RGPD; e) A violação do 
disposto no artigo 27.º do RGPD; f) A violação das obrigações previstas no artigo 28.º do RGPD; g) A violação do disposto no 
artigo 29.º do RGPD; h) A ausência de registo dos tratamentos de dados pessoais em violação do disposto no artigo 30.º do 
RGPD; i) A violação das regras de segurança previstas no artigo 32.º do RGPD; j) O incumprimento dos deveres previstos no 
artigo 33.º do RGPD; k) O incumprimento do dever de informar o titular dos dados pessoais nas situações previstas no artigo 
34.º do RGPD; l) O incumprimento da obrigação de realizar avaliações de impacto nos casos previstos no artigo 35.º do RGPD; 
m) O incumprimento da obrigação de consultar a autoridade de controlo previamente à realização de operações de tratamento 
de dados nos casos previstos no artigo 36.º do RGPD; n) O incumprimento dos deveres previstos no artigo 37.º do RGPD; o) A 
violação do disposto no artigo 38.º do RGPD, nomeadamente no que respeita às garantias de independência do encarregado 
de proteção de dados; p) O incumprimento dos deveres previstos no artigo 39.º do RGPD; q) A prática de atos de supervisão 
de códigos de conduta por organismos não acreditados pela autoridade de controlo nos termos do artigo 41.º do RGPD; r) O 
incumprimento, por parte dos organismos de supervisão de códigos de conduta, do previsto no n.º 4 do artigo 41.º do RGPD; 
s) A utilização de selos ou marcas de proteção de dados que não tinham sido emitidos por organismos de certificação 
devidamente acreditados nos termos dos artigos 42.º e 43.º do RGPD; t) O incumprimento, por parte dos organismos de 
certificação, dos deveres previstos no artigo 43.º do RGPD; u) A violação do disposto no artigo 19.º da presente lei. 2 – As 
contraordenações referidas no número anterior são punidas com coima de: a) De € 2500 a € 10 000 000 ou 2% do volume de 
negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de grande empresa; b) De € 1000 a € 1 000 000 
ou 2% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de PME; c) De € 500 a € 
250 000, no caso de pessoas singulares”. 
486 Estas contraordenações correspondem ao art. 83.º, n.º 5, do R.G.P.D., mas são mais detalhadas. O art. 37.º da Proposta de 
Lei de Proteção de Dados Pessoais dispõe o seguinte: “1 – Constituem contraordenações muito graves: a) Os tratamentos de 
dados pessoais em violação dos princípios consagrados no artigo 5.º do RGDP; b) Os tratamentos de dados pessoais que não 
tenham por base o consentimento ou outra condição de legitimidade, nos termos do artigo 6.º do RGPD ou de norma nacional; 
c) O incumprimento das regras relativas à prestação do consentimento previstas no artigo 7.º do RGPD; d) Os tratamentos de 
dados pessoais previstos no n.º 1 do artigo 9.º do RGPD sem que se verifique uma das circunstâncias previstas no n.º 2 do 
mesmo artigo; e) Os tratamentos de dados pessoais previstos no artigo 10.º do RGPD que contrariem as regras aí previstas; f) 
A exigência do pagamento de uma quantia em dinheiro fora dos casos previstos no n.º 5 do artigo 12.º do RGPD; g) A exigência 
do pagamento de uma quantia em dinheiro, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 12.º do RGPD, que exceda os custos 
necessários para satisfazer o direito do titular dos dados; h) A não prestação de informação relevante nos termos dos artigos 
13.º e 14.º do RGPD, o que ocorre nas seguintes circunstâncias: i) Omissão de informação das finalidades a que se destina o 
tratamento; ii) Omissão de informação acerca dos destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais; iii) Omissão 
de informação acerca do direito de retirar o consentimento nos casos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e na alínea 
a) do n.º 2 do artigo 9.º do RGPD; i) Não permitir, não assegurar ou dificultar o exercício dos direitos previstos nos artigos 15.º 
a 18.º e 19.º a 22.º do RGPD; j) A transferência internacional de dados pessoais em violação do disposto nos artigos 44.º a 49.º 
do RGPD; k) O incumprimento das decisões da autoridade de controlo previstas no n.º 2 do artigo 58.º do RGPD, ou recusa da 
colaboração que lhe seja exigida pela CNPD, no exercício dos seus poderes; l) A violação das regras previstas no capítulo VI da 
presente lei. 2 – As contraordenações referidas no número anterior são punidas com coima: a) De € 5000 a € 20 000 000 ou 
4% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de grande empresa; b) De € 
2000 a € 2 000 000 ou 4% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de 
PME; c) De € 1000 a € 500 000, no caso de pessoas singulares”. 
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Ademais, a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, no seu art. 55.º, 

n.º 1, estabelece que, se o mesmo facto constituir, simultaneamente, crime e 

contraordenação, havendo concurso de infrações, o agente é sempre punido a título 

de crime. 

Contudo, a verdade é que a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais 

não resolve dois tipos de problemas: a possível coincidência entre crimes e 

contraordenações e a especificação da maior gravidade dos crimes487. Na realidade, 

perpassa pela Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais do Governo, uma 

dificuldade essencial de conformação do legislador nacional com o R.G.P.D.488, tal 

como verificaremos adiante. Por um lado, a Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais define crimes que coincidem com as contraordenações sem elementos 

diferenciadores relevantes, como os relacionados com a gravidade do dano e a 

intenção última e, mais, com penas baixas suscetíveis de serem suspensas e sem 

qualquer adaptação das penas de multa aos valores das coimas489. E, por outro lado, 

a presente Proposta de Lei não refere qualquer tipo legal de crime qualificado 

quanto à massiva utilização indevida ou transferência de dados, nem diferencia 

comportamentos associados à utilização de perfis e a práticas tecnológicas de 

tratamento automático das pessoas, nem como comportamentos principais, nem 

como critérios de agravação da responsabilidade penal, não diferenciando 

comportamentos pontuais e de pouco impacto de comportamentos que interfiram 

no cerne do direito fundamental à proteção de dados pessoais como 

autodeterminação informacional, individual ou coletiva490. 

 

10.4.1. O desrespeito pelo direito da União Europeia 

O legislador nacional está efetivamente limitado na sua atuação e tem de ter 

especial cuidado ao legislar em execução de um Regulamento, sob pena de infringir 

                                                           
487 Cfr. PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 16. 
488 Ibidem, pág. 17. Assim também já referia o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. A este propósito, é necessário 
salientar o princípio do primado do direito da União Europeia sobre o direito nacional (previsto nos arts. 7.º, n.º 6, e 8.º, n.º 4, 
da C.R.P.), o qual impõe a prevalência do direito da União Europeia sobre o direito nacional que lhe seja desconforme, de 
acordo com SILVEIRA, Alessandra – Princípios de Direito da União Europeia – Doutrina e Jurisprudência. Colecção Erasmus. 
Ensaios & Monografias. 2.ª Edição. Lisboa, Portugal: Quid Juris Sociedade Editora, 2011. Págs. 130 e 134. 
489 De acordo com PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 17. 
490 Ibidem, págs. 16-17. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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o direito da União Europeia491. Nessa medida, a verdade é que algumas das 

«inovações», introduzidas pela Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais e 

nessa sede explicadas, são de questionável conformidade com o R.G.P.D., com o 

direito da União Europeia, com a jurisprudência europeia e com as recentes 

orientações da Comissão Europeia, especificamente sobre o R.G.P.D.492. 

Vejamos em mais detalhe. Em primeiro lugar, a referida Proposta pretende 

reproduzir em alguns artigos parte do articulado do R.G.P.D. É esse, 

designadamente, o caso do art. 2.º (referente ao âmbito de aplicação), do art. 11.º 

(relativo às funções do encarregado de proteção de dados) ou do art. 13.º 

(respeitante aos encarregados de proteção de dados em entidades privadas)493. E 

não se trata aqui sequer de legislar sobre aspetos específicos que o Regulamento 

remeta para o campo de ação do Estado-Membro, mas apenas de uma tentativa de 

replicar disposições, com a agravante de, em alguns casos concretos, desvirtuar por 

completo o teor do R.G.P.D., contrariando-o grosseiramente494. 

Em segundo lugar, a Proposta pretende introduzir no direito nacional uma 

norma que difere a aplicação do R.G.P.D. para momento posterior à data prescrita 

no seu art. 99.º. Assim, apesar de o R.G.P.D. ser aplicável a partir de 25 de maio de 

2018, seria possível, nos termos do proposto no art. 61.º da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, relativo à renovação do consentimento, demorar seis 

meses desde a entrada em vigor da lei nacional para obter um consentimento que 

constituiria o fundamento de legitimidade para certos tratamentos de dados, 

admitindo-se, portanto, a contrario, a existência de tratamentos ilícitos durante esse 

período de tempo495. Ora, o § 2 do art. 288.º do T.F.U.E., segundo o qual os 

regulamentos são obrigatórios e direta e imediatamente aplicáveis em todos os 

Estados-Membros, confirma a prevalência do direito da União Europeia sobre o 

direito nacional. Por esta razão, o legislador português não pode alongar o prazo de 

aplicabilidade de uma obrigação do R.G.P.D. Sobre isto já se pronunciou o T.J.U.E., no 

acórdão de 15 de julho de 1964, Processo n.º 6/64, Flaminio Costa contra ENEL496, 

ao afirmar que esta disposição dos tratados seria destituída de significado se um 

                                                           
491 Já referia o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 6. 
492 Ibidem, págs. 3 e 6-7. 
493 Ibidem, pág. 3. 
494 Ibidem, págs. 3-4. 
495 Ibidem, pág. 4. 
496 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XnVbme. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
https://institutoeuropeu.eu/images/stories/Cosa_Enel.pdf
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Estado pudesse, unilateralmente, anular os seus efeitos através de um ato legislativo 

oponível aos textos comunitários497. 

No que diz respeito à questão de esta Proposta replicar o teor de normas do 

R.G.P.D., sujeitando-as ao direito nacional e, nessa medida, afetando também a 

jurisdição do tribunal europeu, o Acórdão do T.J.U.E. de 10 de outubro de 1973, 

Processo n.º 34/73, F.lli Variola Spa, Trieste contra Amministrazione Italiana Delle 

Finanze («acórdão Variola»)498, no ponto 10, afirma que os Estados-Membros têm o 

dever de não obstruir a aplicabilidade direta inerente aos regulamentos, sendo que 

o cumprimento estrito dessa obrigação é condição indispensável para uma aplicação 

uniforme e simultânea dos regulamentos por toda a Comunidade499. Admite-se tão-

só a incorporação de elementos de um regulamento no direito nacional apenas, “[…] 

na medida do necessário para manter a coerência e tornar as disposições nacionais 

compreensíveis […]”, tal como prevê o considerando n.º 8 do R.G.P.D.500, caso 

estejam previstas especificações das regras pelo direito do Estado-Membro501. 

Daqui se pode concluir que, à luz do direito da União Europeia, interpretado pelo 

Tribunal de Justiça, as disposições de um regulamento não podem ser introduzidas 

na ordem jurídica dos Estados-Membros através de disposições internas que se 

limitem a reproduzir aquelas normas. Por força dos tratados, os Estados-Membros 

estão sob a obrigação de não introduzir qualquer medida que possa afetar a 

jurisdição do tribunal, segundo o ponto 11 do referido «acórdão Variola»502. 

Há um outro Acórdão do T.J.U.E., de 7 de fevereiro de 1973, Processo n.º 

39/72, Comissão das Comunidades Europeias contra República Italiana503, no qual 

se encontra vertida jurisprudência relevante para os dois tipos de violação acima 

indicados504. Assim, o T.J.U.E., sobre a mera reprodução de disposições dos 

regulamentos comunitários na legislação nacional, afirma que tal cria um equívoco 

no que se refere à natureza jurídica das disposições a serem aplicadas e reitera que 

                                                           
497 Neste sentido, veja-se o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 4. 
498 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XupF6h. 
499 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 4-5. 
500 Cumpre referir que este considerando que assenta nos pontos 26 e 27 do Acórdão do T.J.U.E., de 28 de março de 1985, 
Processo n.º 272/83, Comissão das Comunidades Europeias contra República Italiana. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: https://bit.ly/2IBb4zV. 
501 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 5. 
502 Ibidem, pág. 5. 
503 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XpDu5S. 
504 Segundo o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 5. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88457&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=378305
http://bit.ly/2GrYSjQ
https://bit.ly/2IBb4zV
http://bit.ly/2GrYSjQ
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbf94149c102f4a878610d7c0bd468c6f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbxz0?text=&docid=88354&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=601673
http://bit.ly/2GrYSjQ
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são contrárias ao tratado quaisquer modalidades de execução que possam obstar ao 

efeito direto dos regulamentos comunitários e, desse modo, comprometer a sua 

aplicação uniforme no espaço comunitário, cfr. o ponto 17 do mencionado 

acórdão505. Por outro lado, referindo-se à fixação de prazos concretos pelos 

regulamentos, considerou que a observância desses prazos era indispensável para 

a eficácia das medidas em questão, dado que estas apenas podiam atingir 

plenamente os seus objetivos se fossem executadas simultaneamente em todos os 

Estados-Membros, no momento estabelecido, cfr. o ponto 14 do referido acórdão506. 

Com este quadro legislativo e jurisprudencial, o legislador nacional está 

efetivamente limitado na sua atuação e tem de ter especial cuidado ao legislar em 

execução de um regulamento, sob pena de infringir o direito da União Europeia. O 

esforço de repetição de normas do Regulamento na lei nacional assume ainda maior 

gravidade quando o texto da Proposta de Lei entra em clara contradição com o 

conteúdo dos preceitos do R.G.P.D.507. 

Ademais, sobre a execução do R.G.P.D., a Comissão Europeia emitiu 

Orientações relativas à aplicação direta do Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados a partir de 25 de maio de 2018, em Bruxelas, a 24 de janeiro de 2018, numa 

Comunicação ao Parlamento Europeu e ao Conselho Europeu508, na qual defendeu 

que o Regulamento constitui uma oportunidade para simplificar o ambiente 

jurídico, passando assim a existir menos regras nacionais e maior clareza para os 

operadores509. Nesse contexto, a Comissão Europeia explica que quaisquer medidas 

nacionais que resultem na criação de um obstáculo à aplicabilidade direta do 

Regulamento e ponham em perigo a sua aplicação simultânea e uniforme em toda a 

União Europeia são contrárias aos Tratados510. Por outro lado, a Comissão Europeia 

é taxativa ao afirmar o seguinte: “[…] [r]epetir o texto dos regulamentos no direito 

nacional também é proibido […] Reproduzir o texto do regulamento palavra por 

palavra no direito nacional que visa a especificação deve ser algo excecional e 

justificado, não podendo ser utilizado para acrescentar condições ou interpretações 

                                                           
505 Ibidem, págs. 5-6. 
506 Ibidem, pág. 5. 
507 Ibidem, pág. 6. 
508 (COM (2018) 43 final). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UHkFy2. 
509 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 6. 
510 Ibidem, pág. 6. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A52018DC0043&qid=1517578296944&from=EN
http://bit.ly/2GrYSjQ
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adicionais ao texto do regulamento […]”511. Assente na vasta jurisprudência sobre 

esta matéria – alguma da qual foi acima citada –, a Comissão Europeia reitera que a 

interpretação do Regulamento cabe aos tribunais europeus e não aos legisladores 

dos Estados-Membros, pelo que o legislador nacional não pode copiar o texto do 

R.G.P.D., nem interpretá-lo ou acrescentar condições adicionais às regras 

diretamente aplicáveis ao abrigo do regulamento. Se o fizessem, os operadores de 

toda a União Europeia ficariam novamente perante uma situação de fragmentação e 

não saberiam a que regras obedecer512. A Comissão Europeia alerta, igualmente, 

para a possibilidade de procedimento por infração se os Estados-Membros 

incumprirem estas regras513. 

Acresce que nas matérias em que a competência legislativa dos Estados-

Membros não fica esgotada pelo R.G.P.D. e, portanto, podem ser estabelecidas regras 

que adaptem o estatuído às especificidades nacionais, a Proposta de Lei de Proteção 

de Dados Pessoais assume um teor vago e aberto, não conseguindo com isso criar 

um regime efetivamente disciplinador dos tratamentos de dados pessoais. Umas 

vezes, limita-se a reproduzir critérios de regulamentação previstos nas próprias 

normas do R.G.P.D. que conferem autonomia legislativa, outras vezes incumpre 

mesmo o dever de conciliar direitos fundamentais, imposto pelo R.G.P.D., através da 

previsão de limites ou medidas materiais e procedimentais precisas. E é de todos 

conhecido que a normação sobre direitos, liberdades e garantias tem, por imposição 

constitucional, de revestir uma densidade superior, não se bastando com normas 

abertas ou programáticas514. Assim, mais problemática, parece-nos ser a 

questionável conformidade da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais com 

a própria Constituição, na medida em que – de forma particular, em face das coimas 

–, não há uma clara satisfação dos requisitos de precisão e de previsibilidade das 

infrações reguladas, uma vez que a mera referência à violação dos deveres e à 

possibilidade de prescrição a título de dolo ou de negligência é insuficiente, uma vez 

que a compatibilidade com a Constituição só poderia ser superada pela previsão 

detalhada na lei nacional. Todavia, uma qualquer restrição na lei nacional 

contrariaria o Regulamento e a repetição do Regulamento na lei nacional poderá 

                                                           
511 Ibidem, pág. 6. 
512 Ibidem, pág. 6. 
513 Ibidem, pág. 6. 
514 Ibidem, pág. 7. 
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deslegitimar o direito da União Europeia contido no Regulamento, na perspetiva dos 

critérios sistemáticos a serem considerados na interpretação e aplicação515. 

Na análise que se segue, serão consideradas algumas disposições da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais que traduzem uma direta violação 

do R.G.P.D., seja por contrariarem o aí disposto, seja por se limitarem a reproduzir 

as normas nele contidas, desvirtuando o seu valor de norma de direito da União 

Europeia, disposições sobre matérias quanto às quais há o dever de legislar no plano 

nacional – procurando-se alertar para algumas incongruências e incompletudes, 

sendo que destacar-se-á, neste contexto, o regime sancionatório – e demais 

disposições da Proposta de Lei que incidem sobre matérias cuja regulação específica 

nacional é permitida pelo R.G.P.D. 

 

  

                                                           
515 Segundo PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 14. 
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CAPÍTULO II – A mutação ou a “criminalização” do direito 

administrativo sancionatório em matéria de proteção de dados 

pessoais 

Na verdade, o legislador nacional optou – em conformidade com o direito à 

proteção de dados pessoais da União Europeia – por fazer mover grande parte das 

infrações a este direito dentro do âmbito contraordenacional, apontando para a 

solução criminal num determinado leque de casos516. 

O movimento oscilante a que a proliferação legislativa das infrações em 

matéria de proteção de dados pessoais nos tem habituado – ora adentrando o direito 

penal, sustentando mesmo a autonomização do «direito penal em matéria de 

proteção de dados pessoais»517, ora afastando-se dele e encaminhando-se para o 

direito administrativo sancionatório518 – é particularmente demonstrativo das 

dificuldades de delimitação do direito penal face aos outros ramos do direito 

sancionatório (em especial, ao direito de mera ordenação social). O cumprimento 

desse desiderato inicial tem vindo a fazer-se com sobressaltos por todos conhecidos, 

pois as opções que o vêm assumindo aparecem muitas vezes cercadas em grandes 

dúvidas, adensando a nebulosa fronteira e complexificando, desse modo, a relação 

entre o ilícito penal e o ilícito de mera ordenação social. 

A este propósito, a questão central que o R.G.P.D. suscita – sobretudo se 

considerado não só em si mesmo, mas se recortado sobre o pano de fundo do 

ordenamento jurídico português – é a da sua (in)suficiência, ou melhor, 

(in)eficiência, no «combate» às infrações em matéria de proteção de dados pessoais. 

Poderá a regulamentação que o R.G.P.D. inclui aplicar-se tal como está? Ou será 

necessária ou conveniente uma intervenção para adaptação da legislação 

portuguesa em matéria de proteção de dados?519 A resposta parece ser a de que é 

necessária e urgente uma adaptação legislativa nacional para execução do R.G.P.D., 

principalmente tendo em consideração a grande inflação legislação em matéria 

sancionatória no ordenamento jurídico português. 

                                                           
516 Em termos exatos, falamos da Lei de Proteção de Dados Pessoais e também da Proposta de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais, que a virá revogar e substituir. 
517 Como sucede, em especial, na Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, na Lei de Proteção de Dados Pessoais 
e na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. 
518 Tal como decorre do R.G.P.D. 
519 Cfr. perguntava MOUTINHO, José Lobo, em Legislador português..., op. cit., pág. 42. 
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Assim, coloca-se uma outra questão adjacente: em que termos? Ora, neste 

contexto, entendemos ser possível, na prática, uma harmonização das disposições 

de todas estas manifestações legais, no que respeita ao regime sancionatório em 

matéria de proteção de dados pessoais, por forma a haver uma maior coerência na 

interpretação e aplicação das mesmas e propomos a criação de uma «verdadeira» 

lei única de proteção de dados pessoais – sem prejuízo da previsão dos crimes 

específicos na legislação especial –, de modo a facilitar a interpretação e aplicação 

da legislação em matéria sancionatória por parte do intérprete e do aplicador. 

 

1. A problemática da aplicabilidade direta em matéria 

sancionatória 

1.1. A mais recente realidade europeia e a necessidade de um novo 

paradigma em matéria sancionatória  

A disposição de referência no direito da União Europeia em matéria 

sancionatória relativa a infrações relacionadas com dados pessoais era a do art. 24.º 

da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, nos termos da qual “[o]s Estados 

membros tomarão as medidas adequadas para assegurar a plena aplicação das 

disposições da presente directiva e determinarão, nomeadamente, as sanções a 

aplicar em caso de violação das disposições adoptadas nos termos da presente 

directiva”520/521. Para esta norma remetiam, desde logo, o art. 15.º, n.º 2, da Diretiva 

2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 12 de julho de 

2002, relativa ao tratamento de dados pessoais e à proteção da privacidade no 

sector das comunicações eletrónicas522, bem como o art. 13.º, n.º 1, da Diretiva 

                                                           
520 Este instrumento conferia aos Estados-Membros uma ampla margem de discricionariedade na escolha das sanções e das 
vias de recurso adequadas, uma vez que não continha orientações específicas sobre a natureza ou o tipo de sanções 
consideradas adequadas, nem dava exemplos de sanções, cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA 
E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 135. No entanto, embora os Estados-Membros da União Europeia gozassem 
de uma certa margem de discricionariedade na determinação das medidas mais adequadas para salvaguardar os direitos que 
o direito da União Europeia atribuía às pessoas, tendo em conta o princípio da cooperação leal, estabelecido no art. 4.º, n.º 3, 
do T.U.E., deviam ser respeitados os requisitos mínimos da eficácia, equivalência, proporcionalidade e dissuasão, de acordo 
com o Parecer n.º 2/2012, sobre a proposta do pacote de reforma legislativa sobre proteção de dados, da Agência dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Viena, 1 de outubro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: https://bit.ly/2XIX2mm. Pág. 27, § 81. Também o T.J.U.E. havia entendido, repetidamente, que a liberdade 
conferida ao legislador nacional para determinar as sanções aplicáveis não era absoluta, do qual é exemplo o acórdão de 10 
de abril de 1984, Processo n.º 14/83, Sabine von Kolson and Elisabeth Kamann contra Land Nordrhein-Westfalen. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em:  http://bit.ly/2VaGENe. Nestes termos, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., págs. 135-136. 
521 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 21. 
522 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsnIVQ. 

https://bit.ly/2XIX2mm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/ALL/?uri=CELEX:61983CJ0014
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0058&from=PT
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2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 

2006, relativa à conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de 

serviços de comunicações eletrónicas publicamente disponíveis ou de redes 

públicas de comunicações523, que alterou a Diretiva 2002/58/CE524/525. 

Como é habitual em normas com este grau de indeterminação, a 

transposição do art. 24.º da Diretiva 95/46/CE para os diferentes ordenamentos 

jurídicos foi feita em termos significativamente distintos, quer quanto à qualificação 

da infração como crime, contraordenação ou outra sanção administrativa, quer 

quanto à medida legal da sanção abstratamente aplicável526. Com efeito, a 

disparidade de tratamento e valoração destas infrações era, desde logo, visível 

dentro do próprio ordenamento jurídico português527. Veja-se que, apesar de a 

norma que determina a aplicação de sanções por infrações em matéria de proteção 

de dados pessoais ser, como se viu, fundamentalmente a mesma em todas as 

referidas Diretivas528, a verdade é que, enquanto na Lei de Proteção de Dados 

Pessoais – que transpõe para o ordenamento jurídico português a Diretiva 

95/46/CE, de 24 de outubro de 1995 –, a coima máxima abstratamente aplicável se 

situa nos 6.000.000,00 $ (aproximadamente, 29.927,87 €), cfr. o art. 37.º, n.º 1, al. 

b), e n.º 2, já na Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto – que transpõe para o ordenamento 

jurídico português a Diretiva 2002/58/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho 

Europeu, de 12 de julho de 2002 – prevêem-se sanções que ascendem aos 

                                                           
523 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IB6nI6. 
524 Sendo certo que o objeto da Diretiva 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 2006, 
é substancialmente distinto do das outras duas diretivas, pois enquanto estas últimas assentam no princípio de que o 
tratamento de dados pessoais deve estar sujeito a critérios de necessidade, pertinência e não excessividade em relação às 
concretas finalidades prosseguidas (sem prejuízo da exceção prevista no art. 15.º, n.º 1, da Diretiva 2002/58/CE), já a Diretiva 
2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 2016, impõe a conservação de determinados 
dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações eletrónicas, tendo em vista garantir a 
disponibilidade desses dados para efeitos de investigação, de deteção e de repressão de crimes graves, tal como definidos no 
direito nacional de cada Estado-Membro. Foi, aliás, acima de tudo, devido ao facto de esta Diretiva impor uma significativa 
intromissão nos direitos fundamentais ao respeito pela vida privada e à proteção de dados pessoais que o T.J.U.E., em acórdão 
da Grande Secção, de 8 de abril de 2014, Processos apensos n.os 293/12 e 594/12, Digital Rights Ireland Ltd (293/12) contra 
Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the 
Garda Síochána, Irlanda, The Attorney General, e Kärntner Landesregierung (594/12), Michael Seitlinger, Christof Tschohl e o. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Iu2vJw, a declarou inválida, por violação 
dos arts. 7.º, 8.º e 52.º, n.º 1, da C.D.F.U.E. – como já referimos. Para uma análise da decisão de invalidade da Diretiva 
2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 2006, veja-se VACIAGO, Giuseppe – The 
Invalidation of the Data Retention Directive – A first impact assessment of the CJEU decisions in the joint cases C-293/12 and C-
594/12. Computer Law Review International. De Gruyter. Volume 15, Issue 3, junho de 2014. Págs. 65-69. 
525 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 21. 
526 Ibidem, pág. 21. 
527 Ibidem, pág. 22. 
528 Ainda que, em rigor, no caso da Diretiva 2006/24/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 15 de março de 
2016, para além da remissão para as disposições do Capítulo III da Diretiva 95/46/CE, nas quais se inclui a referida norma 
sobre sanções, exista ainda uma disposição autónoma igualmente sobre sanções, adaptada ao objeto específico da Diretiva, 
nos termos da qual “[o]s Estados-Membros devem tomar, em particular, as medidas necessárias para assegurar que o acesso 
ou a transferência intencional de dados conservados em conformidade com a presente directiva, não permitido pelo direito 
nacional adoptado em virtude da presente directiva, seja punível por sanções, incluindo sanções administrativas ou penais, 
que sejam efectivas, proporcionadas e dissuasivas” (art. 13.º, n.º 2). 

http://bit.ly/2IB6nI6
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=150642&doclang=PT
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5.000.000,00 €, cfr. o art. 14.º, n.º 1529. É certo que, para esta amplitude, concorre 

também o facto de, entre a publicação de uma e outra lei, terem decorrido seis anos, 

bem como a diferença dos âmbitos de incidência subjetiva de cada um dos 

diplomas530. Contudo, a verdade é que a sua vigência em simultâneo revelava uma 

incongruência do sistema jurídico e denunciava diferentes graus de valoração de 

infrações que têm por base essencialmente a violação de normas destinadas à 

proteção de dados pessoais531. 

Ademais, o crescimento da economia digital até 2020 pressupõe um reforço 

da confiança do consumidor nas novas formas de transações comerciais e digitais – 

soberano em relação aos seus dados pessoais –, através de uma reforma global das 

regras de proteção de dados pessoais, que foi proposta pela Comissão Europeia, em 

2012, e se apoiou na capacidade de controlo dos dados pessoais; no reforço da 

segurança destes dados, em resposta ao «ciber-risco»; no reforço dos direitos do 

titular dos dados pessoais; e na atitude responsável e pró-ativa das organizações 

que tratam os dados pessoais. 

 

1.2. A tentativa de mudança de paradigma e o surgimento da 

problemática da aplicabilidade direta em matéria sancionatória de proteção 

de dados pessoais 

Foi com o propósito declarado de estabelecer “[…] um quadro de proteção 

de dados sólido e mais coerente na União, apoiado por uma aplicação rigorosa das 

regras […]”, bem como “[…] sanções equivalentes em todos os Estados-Membros”532 

que a Comissão Europeia elaborou a Proposta de Regulamento, do Parlamento 

Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 

(Proposta de Regulamento Geral sobre Proteção de Dados)533. 

                                                           
529 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 22. 
530 Cabe recordar que a Lei n.º 41/2004, de 18 de agosto, se aplica ao tratamento de dados pessoais no contexto da prestação 
de serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em redes de comunicações públicas, nomeadamente nas redes 
públicas de comunicações que sirvam de suporte a dispositivos de recolha de dados e de identificação, pelo que se destinam, 
acima de tudo, a empresas que oferecem redes e/ou serviços de comunicações eletrónicas. 
531 Neste sentido, vide MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 22. 
532 Cfr. os considerandos 6.º, 9.º e 11.º da Proposta da Comissão Europeia de Regulamento, do Parlamento Europeu e do 
Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zm3twQ. Págs. 19-20. 
533 In verbis, MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 22. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=pt
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No que concerne à Proposta de Regulamento, a Comissão Europeia parecia 

ter em devida conta as críticas de falta de harmonização do regime, propondo um 

instrumento diretamente aplicável aos cidadãos. Nos termos da legislação da União 

Europeia, mais concretamente, nos termos do disposto no § 2 do art. 288.º do 

T.F.U.E., os regulamentos são direta e imediatamente aplicáveis – como vimos e 

como, aliás, constava da própria Proposta de Regulamento, que dispunha que o 

Regulamento “[...] é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável 

em todos os Estados-Membros” –, não havendo necessidade de transposição534, 

alcançando claras vantagens de um ponto de vista de uniformização e de clareza. 

Portanto, o regulamento trata-se de um ato legislativo da União Europeia, que, pela 

sua natureza, é parte integrante do direito interno e produz efeito direto 

simultaneamente nas relações verticais e horizontais, sem necessidade de qualquer 

mecanismo de receção535. O motivo para a escolha deste ato legislativo, em 

detrimento, por hipótese, das habituais diretivas, podia ser encontrado na 

Exposição de Motivos da Proposta de Regulamento, na qual se refere que “[…] [a] 

sua aplicabilidade directa, prevista no artigo 288.º do TFUE, permitirá reduzir a 

fragmentação jurídica e proporcionar maior segurança jurídica, introduzindo um 

conjunto harmonizado de regras de base, melhorando a protecção dos direitos 

fundamentais das pessoas singulares e contribuindo para o bom funcionamento do 

mercado interno […]”536/537. 

                                                           
534 Nos mesmos termos, ver EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – 
Handbook…, op. cit., pág. 30. Ainda a este propósito, o Acórdão do T.J.U.E., de 10 de outubro de 1973, Processo n.º 34/73, F.lli 
Variola Spa, Trieste contra Amministrazione Italiana Delle Finanze («acórdão Variola»). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XupF6h, considera que a aplicação direta de um regulamento significa que a sua 
entrada em vigor e a sua aplicação a favor ou contra aqueles que lhe estão sujeitos são independentes de qualquer medida de 
execução na lei nacional (ponto 10). 
535 De acordo com MACHADO, Jónatas E. M. – Direito da União Europeia. 1.ª Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2010. 
Págs. 199-201; e GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Direito da União – História, Direito, Cidadania, Mercado Interno e Concorrência. 
7.ª Edição. Coimbra, Portugal: Almedina, 2014. Pág. 296. 
536 Cf. Exposição de motivos da Proposta da Comissão Europeia de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho 
Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 
desses dados (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zm3twQ. Pág. 6. 
537 Sendo certo, porém, que certas normas carecem de concretização legislativa por parte dos Estados-Membros, como sucede 
com o disposto no art. 6.º, n.º 3, da Proposta de Regulamento, nos termos do qual o tratamento de dados pessoais com 
fundamento na sua necessidade para o respeito de uma obrigação jurídica a que o responsável pelo tratamento esteja sujeito 
(n.º 1, al. c)) ou com fundamento na sua necessidade para o exercício de funções de interesse público ou ao exercício da 
autoridade pública de que está investido o responsável pelo tratamento (n.º 1, al. e)), deverá ser previsto pelo direito da União 
Europeia (n.º 3, al. a)) ou pela legislação do Estado-Membro à qual o responsável pelo tratamento está sujeito (n.º 3, al. b)). 
Cumpre referir que, em face disto, o Parlamento Europeu emitiu uma Resolução legislativa, de 12 de março de 2014, sobre a 
Proposta de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que 
diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 
2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União Europeia. C-
378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus, e acrescentou o seguinte excerto ao art. 6.º, n.º 3, al. b), da Proposta de Regulamento: “[d]entro dos 
limites do presente regulamento, a legislação do Estado membro pode prever normas específicas aplicáveis à licitude do 
tratamento, em especial relativas ao responsável pelo tratamento, à finalidade e à limitação da finalidade do tratamento, ao 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88457&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=378305
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0011&from=pt
https://bit.ly/2WFTYus
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O resultado, porém, pecava por falta de clareza e prestava-se às mais 

variadas interpretações, desde logo, e a título exemplificativo, quanto à 

aplicabilidade direta do Regulamento, no que especificamente respeita à matéria 

sancionatória – precisamente aquela em que a segurança jurídica ganha maior 

importância –, quanto à qualificação das infrações aí previstas, quanto ao regime 

substantivo e processual subsidiariamente aplicável, bem como quanto às relações 

entre as normas do Regulamento e as normas nacionais atualmente vigentes538, 

matéria na qual a Proposta de Regulamento era extraordinariamente equívoca539. 

O regime previsto na Proposta de Regulamento não permitia sequer 

concluir, com clareza, se a sua regulamentação, uma vez convertida em 

Regulamento, seria diretamente aplicável nesta matéria ou se implicaria uma 

intervenção do legislador nacional, mormente pelos parlamentos nacionais540. Com 

efeito, dispunha o art. 78.º, n.º 1, da Proposta de Regulamento, subordinado à 

epígrafe «sanções», que “[o]s Estados-Membros estabelecem as disposições 

relativas às sanções aplicáveis a infracções ao disposto no presente regulamento e 

tomam todas as medidas necessárias para assegurar a sua execução, incluindo 

quando o responsável pelo tratamento não respeitou a obrigação de designar um 

representante […]”. Por sua vez, o art. 78.º, n.º 3, da referida Proposta dispunha que 

“[c]ada Estado-Membro notifica à Comissão as disposições do direito nacional que 

adoptar por força do n.º 1, o mais tardar na data fixada no artigo 91.º, n.º 2 e, sem 

demora, qualquer alteração subsequente das mesmas”541. 

Da leitura das citadas disposições retirar-se-ia que, não obstante o 

Regulamento ser diretamente aplicável a todos os Estados-Membros, as sanções 

aplicáveis em função da infração daquelas normas deveriam ser objeto de previsão 

legal interna a criar pelos diversos Estados-Membros e a notificar à Comissão 

                                                           
tipo de dados e aos titulares dos dados, às operações e aos processos de tratamento, aos destinatários, assim como ao período 
de conservação”. 
538 Segundo MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 22. 
539 No mesmo sentido, veja-se MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 42. 
540 Ibidem, pág. 42. 
541 In verbis, MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 23. 
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Europeia no prazo de dois anos542/543. No entanto, no art. 79.º da Proposta de 

Regulamento, subordinado à epígrafe «sanções administrativas»544, deparamo-nos 

                                                           
542 O que, aliás, estaria em linha com a falta de competência em matéria de direito penal usualmente apontada à União Europeia 
– à qual são aplicáveis as normas, relativas ao terceiro pilar, previstas no Título VI do T.U.E. –, e bem assim à Comunidade 
Europeia – à qual são aplicáveis as normas, relativas ao primeiro pilar, previstas no T.C.E. Em referência a este aspeto, veja-se, 
desde logo, MONTE, Mário Ferreira – O Direito Penal Europeu – De "Roma" a "Lisboa" – Subsídios para a sua Legitimação. 1.ª 
Edição. Quid Juris, 2009. Págs. 109-110 e 114, que refere que as instituições europeias não têm competência penal em sentido 
positivo (ius puniendi positivo, como refere o Autor), pelo menos semelhante à dos Estados, pelo que não têm poderes 
genéricos para criminalizar – i.e., para criar normas penais, com tipos legais de crime e respetivas sanções –, e muito menos 
para aplicar as respetivas normas diretamente aos cidadãos – como, de resto, já disse o Autor, em “Da autonomia 
constitucional do direito penal nacional à necessidade de um direito penal europeu”. In AA. VV. – Estudos em Comemoração do 
10.º Aniversário da Licenciatura em Direito da Universidade do Minho. Coimbra: Almedina, 2004. Pág. 708 e notas, citando 
outros Autores –, à semelhança dos Estados-Membros. Como refere DIAS, Jorge de Figueiredo, em Direito Penal – Parte Geral 
– Questões Fundamentais; A Doutrina Geral do Crime. 2.ª Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2012. Tomo I. Pág. 12, 
“[…] não existe ainda um direito penal comunitário, e como tal supranacional, de aplicação directa aos Estados Membros” –, o 
que quer dizer que não têm poder legiferante em matéria de direito penal. Porém, não é menos verdade que estas instituições 
têm competência penal em sentido negativo (ius puniendi negativo, como refere o Autor MÁRIO FERREIRA MONTE) – cfr. 
defendem alguns Autores, entre os quais DIAS, Jorge de Figueiredo, em Direito Penal…, op. cit., pág. 13; e CAEIRO, Pedro, em 
Perspectivas de formação de um direito penal da União Europeia. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra, Portugal: 
Coimbra Editora. Ano 6, n.º 2, abril-junho de 1996. Pág. 190 –, para impedir que os Estados-Membros adotem disposições 
penais incompatíveis com o direito comunitário ou com o direito europeu, em sentido divergente ao dos princípios e interesses 
da União Europeia ou da Comunidade Europeia, tendo em conta o princípio do primado. I.e. sempre têm um poder de direta 
ou indiretamente obrigarem ou influenciarem os Estados a introduzirem nos seus ordenamentos jurídicos normas de natureza 
penal, cfr. defende MONTE, Mário Ferreira – O Direito Penal…, op. cit., págs. 109 e 112 – o que sucede neste caso – e este poder 
é tanto maior quanto mais relevante for a omissão dos Estados no cumprimento das obrigações impostas pelas instituições 
europeias, de acordo com MONTE, Mário Ferreira – O Direito Penal…, op. cit., págs. 109-110. Ainda em referência a esta questão, 
RODRIGUES, Anabela Miranda, em O Direito Penal Europeu Emergente. Coimbra Editora, abril de 2008, págs. 28 e seguintes, 
coloca a questão de saber se o direito penal continua a ser primariamente, se não exclusivamente, de competência estadual. É 
que, apesar de a resposta ser hoje afirmativa, a questão não está fechada. O direito penal não foi poupado pelo fenómeno da 
influência do direito europeu, apesar de ser “expressão maior” – expressão de LAZERGES, Christine; DELESALLE, Hubert – 
“Parlement et parlementaires dans l’élaboration de la loi pénale”. In AA. VV. – La place du droit penal dans la société 
contemporaine. Dalloz, 2000. Pág. 146 – da soberania nacional, cfr. RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., 
pág. 28. Independentemente da questão da competência penal da União Europeia – que a generalidade da doutrina está de 
acordo em concluir que esta não tem, como veremos –, é incontestável a incidência do direito europeu sobre o direito penal 
dos Estados-Membros. Ibidem, págs. 28-29. Reconhece-se, assim, que a construção europeia não pode prescindir de medidas 
sancionatórias e de que, para além disso, estas tenham uma certa uniformidade, sob pena de ineficácia da proteção dos 
interesses em causa. Hoje, já não é só a realização do mercado único que coloca esta exigência. “A manutenção e o 
desenvolvimento” dos valores da “liberdade, segurança e justiça” no espaço europeu, “em que seja assegurada a livre 
circulação de pessoas, em conjugação com medidas adequadas em matéria de controlos na fronteira externa, asilo e imigração, 
bem como de prevenção e combate à criminalidade”, reclamam uma intervenção cada vez mais veemente por parte das 
instâncias europeias, que passa, sem dúvida, pela utilização de instrumentos sancionatórios, designadamente, penais, de 
acordo com RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 29. RODRIGUES, Anabela Miranda, em O Direito 
Penal…, op. cit., pág. 29, refere ainda que “existe um consenso bastante alargado” – de acordo com CAEIRO, Pedro – Perspectivas 
de formação…, op. cit., pág. 190 – em torno da ideia de que a Comunidade Europeia (e a União Europeia), enquanto instância 
de produção normativa, carece de competência para legislar em matéria penal, i.e., não tem poder para incriminar 
comportamentos – jurisdiction to prescribe – nem para criar ou impor sanções penais – jurisdiction to enforce. Na verdade, não 
existe em todo o T.C.E. uma única norma que, de modo expresso e inequívoco, se refira a esta possibilidade, cfr. MONTE, Mário 
Ferreira – O Direito Penal…, op. cit., pág. 115. Assim, GRASSO, Giovanni – “Prospettive di un diritto penale europeo”. In 
BARTONE, Nicola – Diritto penale europeo. Spazio giuridico e rete giudiziaria. Cedam, 2001. Págs. 3 e seguintes e 26 e seguintes. 
Este Autor defende que a Comunidade Europeia não tem competência penal – no sentido que vem agora por nós referido – 
que teria de lhe ter sido atribuída, constando de uma base jurídica “clara e não ambígua”, o que, no seu entender, não é o caso 
dos números do art. 280.º do T.C.E. (atual art. 325.º do T.F.U.E.) –, tendo já competência para impor aos Estados-Membros 
obrigações legiferantes penais através de diretivas e decisões-quadro – as quais carecem sempre de uma transposição pelo 
legislador nacional –, mas não de regulamentos. Na verdade, em princípio, não está prevista a possibilidade de criminalizar 
condutas através de regulamentos, uma vez que a possibilidade de se criminalizar condutas através de regulamentos 
significaria, na prática, a possibilidade da sua aplicação direta aos cidadãos, o que se nos afigura impossível, de acordo com 
MONTE, Mário Ferreira – O Direito Penal…, op. cit., pág. 113. Também no sentido de o art. 280.º do T.C.E. (atual art. 325.º do 
T.F.U.E.) não conferir uma competência penal à Comunidade Europeia (e à União Europeia), ver JOHN SPENCER, in DELMAS-
MARTY, Mireille; VERVAELE, J. A. E. – The implementation of the Corpus Iuris in the Member-States. Volume I, Parte III Legal 
bases for the implementation. Págs. 380 e seguintes. “Menos restritivos” quanto à competência penal da Comunidade Europeia 
(e da União Europeia), na base do art. 280.º do T.C.E. (atual art. 325.º do T.F.U.E.), ver ENRIQUE BACIGALUPO, J.A.E. VERVAELE 
e MIREILLE DELMAS-MARTY, in DELMAS-MARTY, Mireille; VERVAELE, J. A. E. – The implementation of the Corpus Iuris in the 
Member-States…, op. cit., págs. 369 e seguintes. MONTE, Mário Ferreira – O Direito Penal…, op. cit., pág. 115, entende que o 
T.C.E. prevê situações que abrem caminho ao que poderia ser designado como «competências sancionatórias» (sancionatórias 
administrativas e, para quem assim entenda, eventualmente penais), e mesmo assim de caráter não geral, mas concreto, i.e., 
para certas matérias. Quer o Autor dizer que, para além de não haver uma alusão expressa a normas penais, o que se pode 
com segurança afirmar é que o T.C.E. opta por uma noção mais abrangente, que compreende um poder sancionatório, não 
necessariamente penal. O Autor indica, nas págs. 116 e seguintes, diversas normas em que existem, na sua opinião, 
afloramentos do direito sancionatório (penal e não penal) europeu. Já TIEDEMANN, Klaus, em “El derecho penal economico 
en la Comunidad Europea”. Tradução de A. Nieto Martin. In ZAPATERO, Luis Arroyo; TIEDEMANN, Klaus – Estudios de derecho 
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penal economico. Cuenca: Universidad Castilla-La Mancha, 1994. Pág. 237, defende que a Comunidade Europeia não tem 
competência penal, a não ser no âmbito das fraudes lesivas dos interesses financeiros da Comunidade Europeia, depois da 
introdução dos novos números do art. 280.º do T.C.E. (atual art. 325.º do T.F.U.E.). Ou seja, neste domínio, a competência para 
assegurar a proteção penal dos interesses em causa já caberia à Comunidade Europeia (e à União Europeia), e não apenas aos 
direitos (penais) nacionais. Assim, TIEDEMANN, Klaus, em Pour un espace juridique commun après Amsterdam. AGON. N.º 17, 
1997, págs. 12 e seguintes, de acordo com uma interpretação “sistemática” e “teleológica” do art. 280.º do T.C.E. (atual art. 
325.º do T.F.U.E.), cfr., entretanto, a sua posição mais «nuance», in DELMAS-MARTY, Mireille; VERVAELE, J. A. E. – The 
implementation of the Corpus Iuris in the Member-States…, op. cit., pág. 386, onde defende apenas uma “competência 
comunitária penal complementar”; e, também, D. SPINNELLIS, in DELMAS-MARTY, Mireille; VERVAELE, J. A. E. – The 
implementation of the Corpus Iuris in the Member-States…, op. cit., págs. 383 e seguintes. Uma vez que, a Comunidade Europeia 
(e a União Europeia), diferentemente dos Estados soberanos, não tem competências originárias, sendo as suas “competências 
de atribuição” – apenas podendo atuar naqueles domínios em que os Estados cederam competência para legislar –, as 
competências que detém devem estar fixadas nos tratados constitutivos, de acordo com RODRIGUES, Anabela Miranda – O 
Direito Penal…, op. cit., págs. 29-31. Sobre as competências de atribuição, como competências cedidas pelos Estados-Membros 
à Comunidade Europeia (e à União Europeia), não quanto a certas matérias, mas para a realização de determinados objetivos 
(como, e.g., a eliminação de entraves à livre circulação de pessoas, bens e capitais), de acordo com uma orientação 
funcionalista, vide ISAAC, Guy – Manual de derecho comunitário general. Tradução de Germán-Luis Ramos Ruano. 3.ª Edição. 
Barcelona, 1996. Págs. 45-46. Segundo o Autor, as Comunidades têm competência para exercer aquelas funções que permitem 
alcançar os objetivos indicados, cfr. RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., págs. 30-31, nota 51. Ora, do que 
se expôs, conclui-se que os Estados não atribuíram competência em matéria penal à União Europeia, uma vez que não está 
prevista nos Tratados uma disposição expressa a atribuir competência penal à União Europeia, não existindo qualquer 
disposição que legitime qualquer transferência de competência penal para a União Europeia, de acordo com RODRIGUES, 
Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 34. Assim, na esteira de RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. 
cit., pág. 31, será necessária uma alteração aos Tratados, se se quiser atribuir à Comunidade Europeia (e à União Europeia) 
competência penal. 
543 O que em nada influencia a aplicabilidade direta do Regulamento nas demais matérias e em nada altera a natureza do ato 
legislativo escolhido, cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 24, nota 9. Como refere 
GORJÃO-HENRIQUES, Miguel, in Direito da União…, op. cit., pág. 297, a presunção de “autosuficiência normativa” de que gozam 
os regulamentos, “[…] não implica que todo e cada regulamento seja em si mesmo preciso e suficiente, ao ponto de dispensar 
qualquer actuação normativa por parte da União ou dos Estados membros. É o que acontece, no primeiro caso, com os 
Regulamentos adoptados ao abrigo de processo legislativo e que prevêem a adopção de actos delegados ou de execução. E, no 
segundo caso, com aqueles (muitos) Regulamentos que, expressa ou implicitamente, habilitam os Estados membros a adoptar 
medidas de aplicação legislativas, regulamentares, administrativas e financeiras necessárias à sua efectiva aplicação, 
reconhecendo a estes, inclusivamente, poderes discricionários”. 
544 Que estipula o seguinte: “1. Cada autoridade de controlo deve estar habilitada a aplicar sanções administrativas em 
conformidade com o presente artigo. 2. A sanção administrativa deve ser, em cada caso, efetiva, proporcionada e dissuasiva. 
O montante da sanção administrativa é fixado tendo devidamente em conta a natureza, a gravidade e a duração da violação, o 
caráter intencional ou negligente da infração, o grau de responsabilidade da pessoa singular ou coletiva em causa e as infrações 
por ela anteriormente cometidas, as medidas técnicas e organizativas e os procedimentos aplicados nos termos do artigo 23.º, 
bem como o grau de cooperação com a autoridade de controlo a fim de sanar a violação. 3. Em caso de uma primeira e não 
intencional inobservância do presente regulamento, pode ser emitida uma advertência por escrito não sendo aplicável 
qualquer sanção, sempre que: (a) Uma pessoa singular proceda ao tratamento de dados sem fins comerciais; ou (b) Uma 
empresa ou uma organização com menos de 250 assalariados proceda ao tratamento de dados exclusivamente como atividade 
acessória das suas atividades principais. 4. A autoridade de controlo aplica uma multa até 250 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 0,5% do seu volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou negligente: (a) Não estabeleça 
os mecanismos que permitam aos titulares de dados apresentar pedidos ou não responda atempadamente ou não o faça no 
formato exigido às pessoas em causa, nos termos do artigo 12.º, n.os 1 e 2; (b) Cobre uma taxa pelas informações ou respostas 
aos pedidos dos titulares de dados, em violação do artigo 12.º, n.º 4. 5. A autoridade de controlo aplica uma multa até 500 000 
EUR ou, no caso de uma empresa, até 1% do seu volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou 
negligente: (a) Não forneça as informações, forneça informações incompletas ou não forneça as informações de forma 
suficientemente transparente ao titular dos dados, nos termos dos artigos 11.º, 12.º, n.º 3 e artigo 14.º; (b) Não faculte o acesso 
ao titular dos dados, não retifique os dados pessoais nos termos dos artigos 15.º e 16.º, ou não comunique as informações 
relevantes ao destinatário, nos termos do artigo 13.º; (c) Não respeite o direito a ser esquecido ou de apagamento, não aplique 
mecanismos para assegurar o cumprimento dos prazos ou não tome todas as medidas necessárias para informar terceiros do 
pedido do titular de dados de apagamento de quaisquer ligações, cópia ou reprodução dos dados pessoais, nos termos do 
artigo 17.º; (d) Não forneça uma cópia dos dados pessoais em formato eletrónico ou impeça o titular dos dados de transferir 
os seus dados pessoais para outra aplicação, em violação do artigo 18.º; (e) Não defina, ou não defina de forma suficiente, as 
obrigações dos responsáveis conjuntos pelo tratamento, nos termos do artigo 24.º; (f) Não conserve, ou não o faça de forma 
suficiente, a documentação nos termos do artigo 28.º, do artigo 31.º, n.º 4, e do artigo 44.º, n.º 3; (g) Não respeite, nos casos 
que não envolvam categorias especiais de dados, nos termos dos artigos 80.º, 82.º e 83.º, as regras em matéria de liberdade 
de expressão, as regras sobre o tratamento de dados pessoais em matéria laboral ou as condições para o tratamento de dados 
para fins de investigação histórica, estatística e científica. 6. A autoridade de controlo aplica uma multa até 1 000 000 EUR ou, 
no caso de uma empresa, até 2% do seu volume de negócios mundial anual, a quem, de forma intencional ou negligente: (a) 
Proceda ao tratamento de dados pessoais sem fundamento jurídico ou sem fundamento jurídico suficiente para esse fim ou 
não cumpra as condições relativas ao consentimento, nos termos dos artigos 6.º, 7.º e 8.º; 
(b) Proceda ao tratamento de categorias especiais de dados em violação dos artigos 9.º e 81.º; (c) Não respeite uma oposição 
ou não se conforme com a obrigação prevista no artigo 19.º; (d) Não respeite as condições relativas a medidas baseadas na 
definição de perfis, nos termos do artigo 20.º; (e) Não adote regras internas ou não execute medidas adequadas para assegurar 
e comprovar o respeito das obrigações previstas nos artigos 22.º, 23.º e 30.º; (f) Não designe um representante, nos termos 
do artigo 25.º; (g) Efetue ou dê instruções para o tratamento de dados pessoais em violação das obrigações relacionadas com 
o tratamento por conta de um responsável, nos termos dos artigos 26.º e 27.º; (h) Não assinale ou não notifique uma violação 
de dados pessoais, ou não notifique de forma atempada ou completa a violação de dados à autoridade de controlo ou ao titular 
dos dados, nos termos dos artigos 31.º e 32.º; (i) Não realize uma avaliação de impacto sobre a proteção de dados ou efetue o 
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com uma tipificação, aparentemente taxativa, dos ilícitos administrativos 

decorrentes das infrações a disposições da Proposta de Regulamento, com a 

definição dos diferentes limites máximos das coimas abstratamente aplicáveis, 

separados por categoria de infração, em função da sua gravidade, e ainda com os 

fatores a ter em consideração na determinação da sanção a aplicar em concreto545. 

E no art. 79.º, n.º 2-A, introduzido, no dia 12 de março de 2014, pela Resolução 

legislativa, do Parlamento Europeu546, refere-se inclusivamente que “[a] autoridade 

de controlo impõe a quem não cumprir as obrigações previstas no presente 

regulamento, pelo menos uma das […] sanções […]” aí enumeradas, nada se 

                                                           
tratamento de dados pessoais sem autorização prévia ou consulta prévia da autoridade de controlo, nos termos dos artigos 
33.º e 34.º; (j) Não designe um delegado para a proteção de dados ou não assegure as condições para o cumprimento das suas 
funções, nos termos dos artigos 35.º, 36.º e 37.º; (l) Utilize indevidamente um selo ou uma marca de proteção de dados na 
aceção do artigo 39.º; (m) Efetue ou dê instruções para efetuar uma transferência de dados para um país terceiro ou uma 
organização internacional que não seja autorizada por uma decisão de adequação, ou por garantias adequadas, ou por uma 
derrogação, nos termos dos artigos 40.º a 44.º; (n) Não respeite uma ordem de proibição, temporária ou definitiva, relativa ao 
tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela autoridade de controlo, nos termos do artigo 53.º, n.º 1; (o) Não 
respeite as obrigações de assistência, de resposta ou de prestação de informações pertinentes à autoridade de controlo, ou de 
lhe facultar o acesso às instalações, nos termos do artigo 28.º, n.º 3, do artigo 29.º, do artigo 34.º, n.º 6 e do artigo 53.º, n.º 2; 
(p) Não respeite as regras de proteção do sigilo profissional, nos termos do artigo 84.º. 7. São atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos delegados em conformidade com o artigo 86.º, a fim de atualizar os montantes das multas 
administrativas previstas nos n.os 4, 5 e 6, tendo em conta os critérios referidos no n.º 2”. A este propósito, cumpre referir, cfr. 
vimos anteriormente, que o Parlamento Europeu emitiu uma Resolução legislativa, de 12 de março de 2014, sobre a Proposta 
de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-0025/2012 — 
2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União Europeia. C-
378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus, na qual previu o seguinte conteúdo para esta disposição: “1. Cada autoridade de controlo deve estar 
habilitada a aplicar sanções administrativas em conformidade com o presente artigo. As autoridades de controlo cooperam 
umas com as outras, nos termos dos artigos 46.º e 57.º, para garantir um nível harmonizado de sanções na União. 2. A sanção 
administrativa deve ser, em cada caso, efectiva, proporcionada e dissuasiva. 2-A. A autoridade de controlo impõe a quem não 
cumprir as obrigações previstas no presente regulamento, pelo menos, uma das seguintes sanções: a) Uma advertência escrita, 
em caso de primeiro incumprimento, de carácter involuntário; b) Auditorias periódicas regulares em matéria de dados; c) 
Uma multa até 100 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 5 % do seu volume de negócios mundial anual, consoante o 
montante mais elevado. 2-B. Caso o responsável pelo tratamento ou o subcontratante seja detentor de um «Selo Europeu de 
Proteção de Dados» válido, nos termos do artigo 39.º, só será aplicada uma multa nos termos do n.º 2-A, alínea c), em caso de 
incumprimento voluntário ou negligente. 2-C. A sanção administrativa tem em conta os seguintes factores: a) A natureza, a 
gravidade e a duração do incumprimento, b) O carácter voluntário ou negligente da infracção, c) O grau de responsabilidade 
da pessoa singular ou colectiva em causa e as infrações por ela anteriormente cometidas, d) A natureza repetitiva da infracção, 
e) O grau de cooperação com a autoridade de controlo, a fim de sanar a infracção e atenuar os seus eventuais efeitos negativos, 
f) As categorias específicas de dados pessoais afectadas pela infracção, (g) O nível de prejuízo, inclusive de natureza não-
pecuniária, sofrido pelos titulares dos dados, (h) As medidas tomadas pelo responsável pelo tratamento ou pelo 
subcontratante para atenuar o prejuízo sofrido pelos titulares dos dados, (i) Os eventuais benefícios financeiros visados ou 
obtidos ou as perdas evitadas, directa ou indirectamente, por intermédio da infracção, (j) O grau das medidas e dos 
procedimentos técnicos e organizacionais postos em execução nos termos do: i) artigo 23.º — Proteção de dados desde a 
conceção e por defeito, ii) artigo 30.º — Segurança do tratamento, iii) artigo 33.º — Avaliação de impacto sobre a proteção de 
dados, iv) artigo 33.º-A — Avaliação da observância das disposições em matéria de proteção de dados, v) artigo 35.º — 
Designação do delegado para a proteção de dados, k) A recusa em cooperar ou a obstrução às inspeções, auditorias e controlos 
empreendidos pela autoridade de controlo nos termos do artigo 53.º, l) Outras agravantes ou atenuantes aplicáveis às 
circunstâncias do caso. 7. São atribuídas competências à Comissão para adotar atos delegados em conformidade com o artigo 
86.º, a fim de atualizar os montantes absolutos das multas administrativas previstas nos n.os 4, 5 e 6 no n.º 2-A, tendo em conta 
os e os fatores referidos no n.º 2 nos n.os 2 e 2-C”. 
545 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 24. 
546 Sobre a Proposta de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-
0025/2012 — 2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União 
Europeia. C-378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus. 

https://bit.ly/2WFTYus
https://bit.ly/2WFTYus
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referindo quanto à necessidade de sucedâneo legal nacional para a aplicação ou para 

a definição destas sanções administrativas547. 

Para além disso, os termos da Proposta de Regulamento colocavam a 

questão de saber qual era a diferença entre, por um lado, as sanções (em inglês, 

«penalties»), referidas no art. 78.º548, cuja aplicação e cuja concretização estavam 

dependentes de base legal interna e, por outro lado, as sanções administrativas (em 

inglês, «administrative sanctions»), consagradas no art. 79.º549, para as quais, 

aparentemente, não era necessária semelhante adaptação legislativa550. O legislador 

da União Europeia não esclarece551. 

Qual o sentido de o legislador europeu, por um lado, remeter para o 

legislador nacional a definição da sanção («penalty») aplicável a uma certa infração 

e, por outro lado, definir o valor máximo da sanção administrativa («administrative 

sanction») aplicável pela sua prática, especialmente tendo em conta que este valor 

máximo, por decorrer de um regulamento da União Europeia, não pode ser 

modificado por iniciativa do legislador nacional?552 Poderá dar-se o caso, como 

alguns vêm avançando553, de as sanções a que se refere o art. 78.º revestirem 

natureza criminal, assim carecendo de consagração legal interna, ao passo que as do 

art. 79.º revestiriam somente natureza administrativa?554 A favor deste 

entendimento podem encontrar-se alguns argumentos555. 

Primeiramente, começar-se-á por referir que as alterações ao considerando 

n.º 119, bem como a adição do novo considerando n.º 119-A à Proposta de 

Regulamento, ambas introduzidas pelo Parlamento Europeu, por via da sua 

Resolução legislativa, de 12 de março de 2014556, vieram prever expressamente que 

                                                           
547 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 24. 
548 Vide Proposal of the European Commission for a Regulation, of the European Parliament and of the Council, on the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (Proposal of the General Data 
Protection Regulation) (Proposta da Comissão Europeia de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, 
relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses 
dados) (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GSCoIX.  
549 Ibidem.  
550 Segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 42; e MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva 
– Notas sobre..., op. cit., págs. 24-25. 
551 Como defende MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 25. 
552 Ibidem, pág. 25. 
553 Vide PADOVA, Yann – What the European Draft Regulation on Personal Data is going to change for companies. International 
Data Privacy Law. Volume 4, Issue 1, fevereiro de 2014, pág. 44; e, ainda, Proposed new EU General Data Protection Regulation: 
Article-by-article analysis paper. Information Comissioner’s Office, 12 de fevereiro de 2013. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UrlLc6. 
554 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 25. 
555 Ibidem, pág. 25. 
556 Sobre a Proposta de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-
0025/2012 — 2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União 

http://bit.ly/2GSCoIX
https://ico.org.uk/media/1042564/ico-proposed-dp-regulation-analysis-paper-20130212.pdf
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as regras sobre sanções (leia-se, «penalties») e respetiva aplicação “[…] devem estar 

sujeitas a salvaguardas processuais adequadas, em conformidade com os princípios 

gerais da legislação da União e da Carta, incluindo as relativas ao direito a um 

efectivo recurso judicial, a um processo adequado e ao princípio ne bis in idem” 

(considerando n.º 119). Esta nova previsão clarifica, num primeiro momento, que as 

sanções a que se refere o art. 78.º revestem cariz punitivo stricto sensu e não se 

traduzem em meras consequências de carácter civil – como sucede, e.g., com aquilo 

a que, em atos legislativos da União Europeia, por vezes se classifica como «sanção 

civil» ou «sanção de nulidade». A este facto, acresce que a previsão da necessidade 

de imposição de salvaguardas processuais adequadas apenas é feita em relação às 

sanções («penalties») e não às sanções administrativas («administrative sanctions»), 

de onde é legítimo concluir que aquelas revestirão maior gravidade557. 

Por outro lado, haverá que ter em atenção que a introdução destes novos 

considerandos aparenta consubstanciar um conselho dirigido pela União Europeia 

às instâncias nacionais, para que estas determinem a sua conduta dentro dos limites 

estabelecidos pela própria União Europeia. Assim, a União Europeia atua 

estabelecendo as regras aplicáveis e, na parte em que confere liberdade de atuação 

a outras instâncias – nomeadamente, nacionais –, dirige-lhes diretrizes para que 

estas norteiem a sua conduta de acordo com a vontade do legislador da União 

Europeia558. Deste modo se explicaria o facto de a União Europeia conjugar a 

margem de liberdade legislativa conferida aos Estados-Membros em matéria 

sancionatória, relativamente às sanções do art. 78.º, com esta advertência da 

necessidade de criação das salvaguardas processuais adequadas aquando da sua 

utilização559. 

Veja-se que a União Europeia não prevê semelhante regra em relação às 

sanções administrativas, previstas no art. 79.º, apesar de as mesmas também 

estarem, naturalmente, sujeitas aos princípios gerais da legislação da União 

Europeia e da C.D.F.U.E., incluindo as relativas ao direito a um efetivo recurso 

judicial, a um processo adequado e ao princípio ne bis in idem560, cfr. o considerando 

                                                           
Europeia. C-378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus. 
557 Defende MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva, em Notas sobre..., op. cit., pág. 25. 
558 Ibidem, pág. 25. 
559 Ibidem, págs. 25-26. 
560 Sobre este tema, veja-se RAMOS, Vânia Costa – Ne bis in idem e União Europeia. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2009. 
Págs. 212-216. 

https://bit.ly/2WFTYus
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n.º 119561. E não o faz, cremos, não tanto – ou não só – por estas revestirem menor 

gravidade (pelo menos, formalmente), mas também e sobretudo porque nesta 

matéria é a própria União Europeia quem estabelece as normas diretamente 

aplicáveis, inexistindo qualquer risco de o legislador nacional não respeitar estes 

princípios562. 

Quando, porém, é conferida alguma liberdade de atuação a instâncias 

exteriores à União Europeia – leia-se, quando a aplicação das normas de fonte 

europeia tem de ser confiada a outras entidades –, como sejam as autoridades de 

controlo, que aplicam estas sanções administrativas, já a União lhes dirige uma 

advertência, no considerando n.º 120563 e no «recente» art. 79.º, n.º 2-C, dando 

instruções quanto aos fatores a ter em consideração no cálculo da multa a aplicar 

em concreto564. 

É certo que o facto de as sanções administrativas também carecerem de 

salvaguardas processuais adequadas poderia abrir caminho ao argumento de que a 

sua previsão apenas quanto às sanções (penalties) significaria que estas 

englobariam as sanções administrativas (administrative sanctions). Contudo, tal 

entendimento soçobraria perante a constatação da existência de dois artigos 

diferentes, nos quais se aplica terminologia também ela diferente («penalties» e 

«administrative sanctions»), a qual é replicada nos considerandos, em locais 

separados, sendo que num dos artigos se remete a densificação para instrumento 

legal nacional e noutro se procede à densificação no próprio regulamento. A favor 

deste entendimento, ainda que se tratando de um argumento meramente 

linguístico, milita a dicotomia «sanções penais/sanções administrativas», adotada 

nas versões francesa («sanctions pénales»/«sanctions administratives»)565 e 

                                                           
561 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 26. 
562 Ibidem, pág. 26. 
563 Segundo o qual: “[a] fim de reforçar e harmonizar as sanções administrativas aplicáveis em caso de infração ao presente 
regulamento, cada autoridade de controlo deve ter competência para sancionar as infrações administrativas. O presente 
regulamento deve definir essas infrações e o montante máximo das multas administrativas daí decorrentes, que deve ser 
fixado, para cada caso, proporcionalmente à situação específica, e tendo em devida conta, em particular, a natureza, a 
gravidade e a duração da violação. O mecanismo de controlo da coerência pode ser utilizado para resolver as divergências de 
aplicação das sanções administrativas”. 
564 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 26. 
565 Vide Proposition de la Commission Européene de Règlement, du Parlement Européen et du Conseil, relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 
(Proposition de Règlement Général sur la Protection des Données) (Proposta da Comissão Europeia de Regulamento, do 
Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses dados) (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2ISNX6w.  

http://bit.ly/2ISNX6w
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eslovena («Kazenske sankcije»/«Upravne sankcije»)566, das epígrafes dos arts. 78.º e 

79.º da Proposta de Regulamento567. 

Acresce que a aplicabilidade direta destas normas sancionatórias, sem 

necessidade de mediação nacional, é a única opção que se revela consentânea com a 

escolha de um regulamento em detrimento de uma diretiva, pois é a única que 

garante a tão procurada segurança jurídica. Assim se fixa uma base legal uniforme a 

nível da União Europeia, que estabelecerá coordenadas idênticas nos diversos 

Estados-Membros, para que as diferentes autoridades de controlo decidam em 

conformidade. Sendo certo que, quando, em concreto, a sanção aplicada por uma 

autoridade de controlo nacional distar daquela aplicada noutro Estado-Membro, 

tendo por base a mesma norma, haverá lugar ao recurso ao mecanismo de controlo 

da coerência, previsto nos arts. 57.º e seguintes da Proposta de Regulamento, cfr. o 

art. 79.º, n.º 1, in fine, da Resolução legislativa, do Parlamento Europeu, de 12 de 

março de 2014568/569. 

Mais, os ilícitos tipificados no art. 79.º, puníveis com sanções 

administrativas, assentam numa lógica de remissão para os deveres previstos ao 

longo do Regulamento. A imposição de transposição destes dispositivos de cariz 

sancionatório para os ordenamentos jurídicos nacionais implicaria a transposição 

dos deveres cujo incumprimento aquelas normas declaram punível – o que, em 

última análise, poderia levar a uma transposição quase integral do Regulamento ou 

à necessidade de estabelecer normas sancionatórias nacionais por remissão para 

deveres regulamentares, quando existem normas idênticas no próprio 

Regulamento570. 

Perante o problema, parece-nos que, embora tal solução não fosse clara, se 

afigurava que a intenção do legislador da União Europeia era a de permitir a 

aplicação direta e uniforme dos ilícitos punidos com sanções administrativas, 

                                                           
566 In verbis, Predlog Uredba Evropska Komisija, Evropskega Parlamenta in Sveta, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Predlog Splošna Uredba o Varstvu Podatkov) (Proposta da Comissão Europeia 
de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados) (COM (2012) 11 final) (2012/0011 (COD)). 
Bruxelas, 25 de janeiro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GRgB4J.  
567 Segundo MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 26. 
568 Sobre a Proposta de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-
0025/2012 — 2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União 
Europeia. C-378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus. 
569 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 26. 
570 Ibidem, pág. 27. 

http://bit.ly/2GRgB4J
https://bit.ly/2WFTYus
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previstos no art. 79.º da Proposta de Regulamento, destacando-os das infrações 

puníveis com as sanções previstas no art. 78.º da Proposta de Regulamento, às quais 

se pretenderia ver atribuída uma natureza ou configuração criminal571. 

 

1.3. A efetiva mudança de paradigma e a manutenção da problemática 

da aplicabilidade direta em matéria sancionatória de proteção de dados 

pessoais 

A redação das normas da Proposta de Regulamento mencionadas 

anteriormente não se manteve intacta no R.G.P.D. e agora estão nele consagrados, 

                                                           
571 Ibidem, pág. 27. 
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em matéria sancionatória, os arts. 83.º572 e 84.º573, referentes às «condições gerais 

para a aplicação de coimas» e às «sanções», respetivamente – os quais analisaremos 

em pormenor adiante – o que representa, no nosso entendimento, uma limitação 

das normas diretamente aplicáveis. 

Por se tratar de um regulamento, a partir de 25 de maio de 2016, entrou em 

vigor, em todos os 28 Estados-Membros da União Europeia, inclusive em Portugal, 

sem necessidade de transposição, o R.G.P.D., que pretendeu impor uma disciplina 

totalmente uniforme entre os vários Estados-Membros, a partir de 25 de maio de 

2018 – data em que terminou o período transitório de dois anos que este prevê no 

                                                           
572 O art. 83.º do R.G.P.D. prevê o seguinte: “1. Cada autoridade de controlo assegura que a aplicação de coimas nos termos do 
presente artigo relativamente a violações do presente regulamento a que se referem os n.os 4, 5 e 6 é, em cada caso individual, 
efetiva, proporcionada e dissuasiva. 2. Consoante as circunstâncias de cada caso, as coimas são aplicadas para além ou em vez 
das medidas referidas no artigo 58.º, n.º 2, alíneas a) a h) e j). Ao decidir sobre a aplicação de uma coima e sobre o montante 
da coima em cada caso individual, é tido em devida consideração o seguinte: a) A natureza, a gravidade e a duração da infração 
tendo em conta a natureza, o âmbito ou o objetivo do tratamento de dados em causa, bem como o número de titulares de dados 
afetados e o nível de danos por eles sofridos; b) O caráter intencional ou negligente da infração; c) A iniciativa tomada pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante para atenuar os danos sofridos pelos titulares; d) O grau de 
responsabilidade do responsável pelo tratamento ou do subcontratante tendo em conta as medidas técnicas ou organizativas 
por eles implementadas nos termos dos artigos 25.º e 32.º; e) Quaisquer infrações pertinentes anteriormente cometidas pelo 
responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante; f) O grau de cooperação com a autoridade de controlo, a fim de sanar a 
infração e atenuar os seus eventuais efeitos negativos; g) As categorias específicas de dados pessoais afetadas pela infração; 
h) A forma como a autoridade de controlo tomou conhecimento da infração, em especial se o responsável pelo tratamento ou 
o subcontratante a notificaram, e em caso afirmativo, em que medida o fizeram; i) O cumprimento das medidas a que se refere 
o artigo 58.º, n.º 2, caso as mesmas tenham sido previamente impostas ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante 
em causa relativamente à mesma matéria; j) O cumprimento de códigos de conduta aprovados nos termos do artigo 40.º ou 
de procedimento de certificação aprovados nos termos do artigo 42.º; e k) Qualquer outro fator agravante ou atenuante 
aplicável às circunstâncias do caso, como os benefícios financeiros obtidos ou as perdas evitadas, direta ou indiretamente, por 
intermédio da infração. 3. Se o responsável pelo tratamento ou o subcontratante violar, intencionalmente ou por negligência, 
no âmbito das mesmas operações de tratamento ou de operações ligadas entre si, várias disposições do presente regulamento, 
o montante total da coima não pode exceder o montante especificado para a violação mais grave. 4. A violação das disposições 
a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas até 10 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 
2 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante 
que for mais elevado: a) As obrigações do responsável pelo tratamento e do subcontratante nos termos dos artigos 8.º, 11.º, 
25.º a 39.º e 42.º e 43.º; b) As obrigações do organismo de certificação nos termos dos artigos 42.º e 43.º; c) As obrigações do 
organismo de supervisão nos termos do artigo 41.º, n.º 4. 5. A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em 
conformidade com o n.º 2, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual 
a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado: a) Os princípios 
básicos do tratamento, incluindo as condições de consentimento, nos termos dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 9.º; b) Os direitos dos 
titulares dos dados nos termos dos artigos 12.º a 22.º; c) As transferências de dados pessoais para um destinatário num país 
terceiro ou uma organização internacional nos termos dos artigos 44.º a 49.º; d) As obrigações nos termos do direito do 
Estado-Membro adotado ao abrigo do capítulo IX; e) O incumprimento de uma ordem de limitação, temporária ou definitiva, 
relativa ao tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela autoridade de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 
2, ou o facto de não facultar acesso, em violação do artigo 58.º, n.º 1. 6. O incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade 
de controlo a que se refere o artigo 58.º, n.º 2, está sujeito, em conformidade com o n.º 2 do presente artigo, a coimas até 20 
000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao 
exercício financeiro anterior, consoante o montante mais elevado. 7. Sem prejuízo dos poderes de correção das autoridades 
de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 2, os Estados-Membros podem prever normas que permitam determinar se e em 
que medida as coimas podem ser aplicadas às autoridades e organismos públicos estabelecidos no seu território. 8. O exercício 
das competências que lhe são atribuídas pelo presente artigo por parte da autoridade de controlo fica sujeito às garantias 
processuais adequadas nos termos do direito da União e dos Estados-Membros, incluindo o direito à ação judicial e a um 
processo equitativo. 9. Quando o sistema jurídico dos Estados-Membros não preveja coimas, pode aplicar-se o presente artigo 
de modo a que a coima seja proposta pela autoridade de controlo competente e imposta pelos tribunais nacionais 
competentes, garantindo ao mesmo tempo que estas medidas jurídicas corretivas são eficazes e têm um efeito equivalente às 
coimas impostas pelas autoridades de controlo. Em todo o caso, as coimas impostas devem ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas. Os referidos Estados-Membros notificam a Comissão das disposições de direito interno que adotarem nos termos 
do presente número até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas”. 
573 O art. 84.º do R.G.P.D. consagra o seguinte: “1. Os Estados-Membros estabelecem as regras relativas às outras sanções 
aplicáveis em caso de violação do disposto no presente regulamento, nomeadamente às violações que não são sujeitas a coimas 
nos termos do artigo [83.º], e tomam todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções previstas devem 
ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas. 2. Os Estados-Membros notificam a Comissão das disposições do direito interno 
que adotarem nos termos do n.º 1, até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas”. 
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seu art. 99.º, n.º 2 –, “ao tratamento de dados pessoais por meios total ou 

parcialmente automatizados, bem como ao tratamento por meios não 

automatizados de dados pessoais contidos em ficheiros ou a eles destinados”, nos 

termos do disposto no seu art. 2.º, n.º 1, e que veio alterar substancialmente o 

quadro sancionatório da proteção de dados, agravando significativamente a 

moldura máxima das coimas aplicáveis em caso de violação das normas relativas à 

proteção de dados, gerando, assim, uma grande polémica. 

Como vimos, o R.G.P.D. alterou o paradigma da Diretiva 95/46/CE, de 24 de 

outubro de 1995 – posteriormente vertida na Lei de Proteção de Dados Pessoais –, 

que até 2018 vigorava em termos de proteção de dados, e foi pensado e projetado 

com um duplo objetivo: harmonizar a legislação de proteção de dados pessoais dos 

Estados-Membros que, em sede de transposição da Diretiva 95/46/CE, levou a 

resultados legislativos díspares dentro da União Europeia; e rever o quadro de 

normas de proteção de dados pessoais na União Europeia, substituindo as normas 

resultantes da transposição da mencionada Diretiva, cujo quadro legislativo deixava 

sem respostas algumas questões de proteção de dados pessoais, em virtude da 

evolução tecnológica574. 

Havia, com a adoção do R.G.P.D., uma expectativa de que este previsse um 

conjunto único e uniforme de regras consistentes de proteção de dados em todos os 

Estados-Membros da União Europeia, a partir de 25 de maio de 2018, estabelecendo 

um ambiente de segurança jurídica, do qual os operadores económicos e os 

indivíduos, como os titulares dos dados pessoais, pudessem beneficiar575. Contudo, 

embora o R.G.P.D. fosse diretamente aplicável, esperava-se que os Estados-Membros 

atualizassem as suas legislações nacionais de proteção de dados pessoais em vigor, 

para se alinharem totalmente com o Regulamento, refletindo também uma margem 

de discricionariedade para a adoção de disposições específicas que, em 

determinadas matérias, limitem ou vão além do quadro legal estabelecido no 

                                                           
574 Neste sentido, cf. PAÍNHO, Ana Rita – A nova maioridade na sociedade informação. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida 
Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 30. 
575 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 30. 
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R.G.P.D., particularmente no considerando n.º 10576/577, ou para a introdução por 

parte dos Estados-Membros de limitações às obrigações e direitos previstos no 

R.G.P.D., nomeadamente no art. 23.º e nos arts. 85.º a 91.º do R.G.P.D. Assim, apesar 

de um regulamento ser, por definição, de aplicação direta e imediata, o R.G.P.D. é 

tudo menos isso, surgindo como um conjunto de «normas abertas» ou 

«semifechadas», que permitem margem legislativa própria aos Estados-

Membros578, apresentando-se como um regulamento claramente atípico. 

Para além disso, o R.G.P.D. não é um ato legislativo de fácil compreensão, 

implementação e aplicação, e a sua extensão (com 99 artigos e 173 considerandos) 

não facilita a tarefa do intérprete e do aplicador, ao que acresce, por um lado, o 

conteúdo permeado por conceitos indeterminados e por um conjunto de imposições 

novas para os responsáveis pelo tratamento e subcontratantes e, por outro lado, o 

seu intrigante regime sancionatório579. Existem no Regulamento diversos conceitos 

cujo conteúdo terá necessariamente de ser clarificado e precisado, quer pelo Comité 

Europeu para a Proteção de Dados (C.E.P.D.)580, quer pelas autoridades de proteção 

de dados, quer pela própria jurisprudência581. Quatro anos de negociações, 

caracterizados por falta de alinhamento entre Estados-Membros, que culminaram 

num diploma legislativo que é uma espécie de tertium genus582. Concluindo, à 

semelhança do que acontece noutros sectores regulatórios, como é exemplo 

paradigmático o da concorrência, no qual o próprio regime do R.G.P.D. 

                                                           
576 Segundo o qual: “[a] fim de assegurar um nível de proteção coerente e elevado das pessoas singulares e eliminar os 
obstáculos à circulação de dados pessoais na União, o nível de proteção dos direitos e liberdades das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento desses dados deverá ser equivalente em todos os Estados-Membros. É conveniente assegurar em 
toda a União a aplicação coerente e homogénea das regras de defesa dos direitos e das liberdades fundamentais das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. No que diz respeito ao tratamento de dados pessoais para 
cumprimento de uma obrigação jurídica, para o exercício de funções de interesse público ou o exercício da autoridade pública 
de que está investido o responsável pelo tratamento, os Estados-Membros deverão poder manter ou aprovar disposições 
nacionais para especificar a aplicação das regras do presente regulamento. Em conjugação com a legislação geral e horizontal 
sobre proteção de dados que dá aplicação à Diretiva 95/46/CE, os Estados-Membros dispõem de várias leis setoriais em 
domínios que necessitam de disposições mais específicas. O presente regulamento também dá aos Estados-Membros margem 
de manobra para especificarem as suas regras, inclusive em matéria de tratamento de categorias especiais de dados pessoais 
(«dados sensíveis»). Nessa medida, o presente regulamento não exclui o direito dos Estados-Membros que define as 
circunstâncias de situações específicas de tratamento, incluindo a determinação mais precisa das condições em que é lícito o 
tratamento de dados pessoais”. 
577 Nestes termos, vide EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, 
op. cit., págs. 30-31. 
578 No mesmo sentido, ver PAÍNHO, Ana Rita – A nova maioridade..., op. cit., pág. 30. 
579 Cfr. MONIZ, Graça Canto – Reflexão sobre..., op. cit., pág. 20. 
580 Com a entrada em vigor do R.G.P.D., criou-se um órgão (C.E.P.D.), de acordo com o seu considerando n.º 72, cuja primordial 
função se traduz na garantia de coerência na aplicação do R.G.P.D. O C.E.P.D., anteriormente denominado “Grupo de Trabalho 
do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE”, de acordo com o considerando n.º 139 do R.G.P.D., tem o estatuto de um organismo da 
União Europeia e é dotado de personalidade jurídica, nos termos do art. 68.º, n.º 1, do R.G.P.D., e reúne as autoridades de 
controlo nacionais da União Europeia, a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados (A.E.P.D.) e a Comissão Europeia, cfr. 
o art. 68.º, n.º 3, do R.G.P.D.. Neste sentido, ver MILT, Kristiina – Proteção de Dados Pessoais..., op. cit., pág. 5. 
581 De acordo com FAZENDEIRO, Ana – Regulamento Geral…, op. cit., pág. 10. 
582 Na esteira de PAÍNHO, Ana Rita – A nova maioridade..., op. cit., pág. 30. 
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assumidamente se baseou, é de esperar um aumento significativo do contencioso 

associado a investigações e decisões baseadas no mesmo por parte da C.N.P.D.583. 

Como vimos, os dados da questão da aplicabilidade direta em matéria 

sancionatória foram alterados na redação do Regulamento. Esta redação manteve 

incólume a declaração final segundo a qual “[o] presente regulamento é obrigatório 

em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros”, 

esclarecendo inclusivamente, no seu considerando n.º 13, que “[a] fim de assegurar 

um nível coerente de proteção das pessoas singulares no conjunto da União e evitar 

que as divergências constituam um obstáculo à livre circulação de dados pessoais 

no mercado interno, é necessário um regulamento que garanta a segurança jurídica 

e a transparência aos operadores económicos […]”584. Mas, em matéria de infrações 

e sanções, faz uma diferenciação clara – em termos de sentido e alcance de normas 

estabelecidas – que, na prática, vem a equivaler a uma limitação das normas 

diretamente aplicáveis. Assim, prevê, no art. 83.º, casos em que são aplicáveis, por 

força do próprio Regulamento, sanções qualificadas como «coimas» às infrações 

previstas nos n.os 4, 5 e 6, do mesmo artigo585. Até aí, confirma-se a interpretação 

feita, no sentido da aplicabilidade direta do Regulamento. No entanto, no art. 84.º, 

n.º 1, do R.G.P.D., prevê-se que “[o]s Estados-Membros estabelecem as regras 

relativas às outras sanções aplicáveis em caso de violação do disposto no presente 

regulamento, nomeadamente às violações que não são sujeitas a coimas nos termos 

do artigo [83.º586], e tomam todas as medidas necessárias para garantir a sua 

                                                           
583 Como defende MORAIS, André Filipe – Proteção de Dados e Cooperação com a Autoridade de Controlo. Vida Judiciária. Porto, 
Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 33. 
584 Nestes termos, vide MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 43. 
585 A saber: “4. A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas até 10 000 
000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 2 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício 
financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado: a) As obrigações do responsável pelo tratamento e do 
subcontratante nos termos dos artigos 8.º, 11.º, 25.º a 39.º e 42.º e 43.º; b) As obrigações do organismo de certificação nos 
termos dos artigos 42.º e 43.º; c) As obrigações do organismo de supervisão nos termos do artigo 41.º, n.º 4. 5. A violação das 
disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante 
o montante que for mais elevado: a) Os princípios básicos do tratamento, incluindo as condições de consentimento, nos termos 
dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 9.º; b) Os direitos dos titulares dos dados nos termos dos artigos 12.º a 22.º; c) As transferências de 
dados pessoais para um destinatário num país terceiro ou uma organização internacional nos termos dos artigos 44.º a 49.º; 
d) As obrigações nos termos do direito do Estado-Membro adotado ao abrigo do capítulo IX; e) O incumprimento de uma 
ordem de limitação, temporária ou definitiva, relativa ao tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela 
autoridade de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 2, ou o facto de não facultar acesso, em violação do artigo 58.º, n.º 1. 6. O 
incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que se refere o artigo 58.º, n.º 2, está sujeito, em 
conformidade com o n.º 2 do presente artigo, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume 
de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante mais elevado”. 
586 Por lapso, na publicação oficial diz-se “7983.º”, resultado de não se ter apagado corretamente o número do artigo em que 
a matéria vinha tratada na Proposta de Regulamento, que era o art. 79.º. Ibidem, pág. 43, nota 6. 
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aplicação. As sanções previstas devem ser efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas”587. 

Assim, fica claro que cabe aos Estados-Membros, não só a determinação de 

outras sanções – designadamente, penais – para as infrações ao disposto no 

Regulamento, como ainda a previsão de sanções aplicáveis às infrações que não são 

sujeitas a coimas nos termos do art. 83.º588. É exatamente o que deriva do 

considerando n.º 152: “[s]empre que o presente regulamento não harmonize 

sanções administrativas, ou se necessário noutros casos, por exemplo, em caso de 

infrações graves às disposições do presente regulamento, os Estados-Membros 

deverão criar um sistema que preveja sanções efetivas, proporcionadas e 

dissuasivas. A natureza das sanções, penal ou administrativa, deverá ser 

determinada pelo direito do Estado-Membro”. Por seu turno, de acordo com o 

considerando n.º 149: “[o]s Estados-Membros deverão poder definir as normas 

relativas às sanções penais aplicáveis por violação do presente regulamento, 

inclusive por violação das normas nacionais adotadas em conformidade com o 

presente regulamento, e dentro dos seus limites. Essas sanções penais podem 

igualmente prever a privação dos lucros auferidos em virtude da violação do 

presente regulamento. Contudo, a imposição de sanções penais por infração às 

referidas normas nacionais, bem como de sanções administrativas, não deverá 

implicar a violação do princípio ne bis in idem, conforme é interpretado pelo 

Tribunal de Justiça”589. 

Assim sendo, parece indeclinável uma intervenção do legislador nacional, 

pelo menos para o efeito de prever e determinar os termos do sancionamento das 

infrações ao Regulamento não previstas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6590. O que é crucial 

assinalar é que o Regulamento aceita aqui a premissa segundo a qual a ponderação 

a fazer sobre essa questão é estritamente nacional e depende dos parâmetros gerais 

de cada ordenamento jurídico – de acordo com o considerando n.º 152, onde se lê 

que “[…] a natureza das sanções, penal ou administrativa, deverá ser determinada 

pelo direito do Estado-Membro”591. E isto até ao ponto de o Regulamento, apesar de 

estabelecer «coimas», admitir expressamente, no seu art. 83.º, n.º 9, que “[…] o 

                                                           
587 Ibidem, pág. 43. 
588 Ibidem, pág. 43. 
589 Ibidem, pág. 44. 
590 Ibidem, pág. 44. 
591 Ibidem, pág. 45. 
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sistema jurídico dos Estados-Membros não preveja coimas […]”592, caso em que “[…] 

pode aplicar-se o presente artigo [art. 83.º] de modo a que a coima seja proposta 

pela autoridade de controlo competente e imposta pelos tribunais nacionais 

competentes, garantindo ao mesmo tempo que estas medidas jurídicas corretivas 

são eficazes e têm um efeito equivalente às coimas impostas pelas autoridades de 

controlo […]”. Ao que se seguem as exigências gerais de que “[…] [a]s sanções 

previstas devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas”, de acordo com o art. 

84.º, n.º 1, in fine, do R.G.P.D., e de que esses Estados-Membros notifiquem a 

Comissão “[…] das disposições de direito interno que adotarem [...] até 25 de maio 

de 2018 e, sem demora, de qualquer alteração subsequente das mesmas”, nos 

termos do disposto no art. 84.º, n.º 2, do R.G.P.D.593. 

O que daqui se retira é a que as opções a fazer, sob este particular aspeto, 

dependem de uma ponderação de direito interno: do que se trata é de determinar, 

no contexto de cada ordem jurídica e de acordo com os seus vetores essenciais, se 

certas infrações devem constituir crimes ou infrações administrativas (entre nós, 

contraordenações)594. Independentemente das dificuldades de uma tal questão, 

uma coisa parece poder ser à partida apontada como um ponto relativamente firme 

na reflexão a empreender: é que haverá que ter em conta as incriminações 

atualmente previstas na Lei de Proteção de Dados Pessoais, nomeadamente nos seus 

arts. 43.º e seguintes. Com ressalva de eventuais necessidades de ajustamento que 

elas, em si mesmas, suscitem, a verdade é que o contexto da reforma atualmente em 

curso – que é um contexto de reforço (e não de atenuação) da tutela sancionatória – 

seguramente não aponta para uma súbita tensão despenalizadora595. 

Curiosamente, ao mesmo tempo que o R.G.P.D. entende não ser o direito 

penal o campo adequado para tratar uma determinada franja da realidade, 

desviando-a para a alçada do direito administrativo sancionatório e entregando-a 

nas mãos omnipotentes das autoridades de controlo, dota este ramo do direito (a 

                                                           
592 Neste contexto, o considerando n.º 151 explica que “[o]s sistemas jurídicos da Dinamarca e da Estónia não conhecem as 
coimas tal como são previstas no presente regulamento. As regras relativas às coimas podem ser aplicadas de modo que a 
coima seja imposta, na Dinamarca, pelos tribunais nacionais competentes como sanção penal e, na Estónia, pela autoridade de 
controlo no âmbito de um processo por infração menor, na condição de tal aplicação das regras nestes Estados-Membros ter 
um efeito equivalente às coimas impostas pelas autoridades de controlo. Por esse motivo, os tribunais nacionais competentes 
deverão ter em conta a recomendação da autoridade de controlo que propõe a coima. Em todo o caso, as coimas impostas 
deverão ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas”. 
593 Cfr. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 45. 
594 Ibidem, pág. 45. 
595 Ibidem, pág. 45. 
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estas entidades) de um conjunto de competências, atribuições e poderes 

mimetizados do direito penal. 

Pelo que a grande questão a colocar e a ponderar com toda a possível 

prudência será a do alargamento da tutela penal a outras infrações diretamente 

previstas no Regulamento596. Ponderação em que confluem muitos vetores diversos, 

desde a especificidade do domínio da proteção de dados (em que está em causa a 

proteção de um direito fundamental da categoria dos direitos, liberdades e 

garantias, integrante do essencial direito à autodeterminação informacional ou 

informativa) perante o modo corrente na doutrina e da jurisprudência sobre a 

questão da diferenciação entre crimes e contraordenações, e as exigências de 

congruência material (em último termo, exigências de igualdade e 

proporcionalidade) relativamente às incriminações vigentes neste domínio, até à 

conveniência ou imperiosa necessidade de – pressuposto o princípio ne bis in idem, 

que os considerandos do Regulamento expressamente referem – evitar ou limitar as 

coimas patentemente desproporcionais e indeterminadas previstas no 

Regulamento597, metamorfoseando o direito de mera ordenação social de um direito 

«quasi» ou «semi-penal»598. 

A uma primeira leitura, várias são as dúvidas que o R.G.P.D. suscita em 

relação a questões absolutamente essenciais do regime sancionatório. Dúvidas que, 

conjuntamente com algumas primeiras reflexões, aqui se deixam, na viva esperança 

de que, no (largo) tempo que nos separa da sua adaptação à legislação nacional 

portuguesa, uma intervenção legislativa que nos parece já extemporânea e um 

diálogo doutrinário participado, sério e profundo que a preceda e prepare, 

permitam suprir tais deficiências e fazer face aos perigos que elas trazem consigo599. 

 

                                                           
596 Ibidem, pág. 45. 
597 Ibidem, págs. 45-46. 
598 Na expressão de LOUREIRO, Flávia Noversa – Os poderes de investigação nas contraordenações concorrenciais – ou a 
“criminalização” do direito administrativo sancionatório. Braga, Portugal: Universidade do Minho. SCIENTIA IVRIDICA. Tomo 
LXVI, n.º 344, maio-agosto de 2017. Pág. 230. Aliás, a Autora, em Direito Penal da Concorrência: a tutela da liberdade 
concorrencial e a criminalização do cartel (dissertação de doutoramento). Braga, Portugal: Universidade do Minho, 2014. Págs. 
219-220, já tinha chamado a atenção para os perigos decorrentes desta assimilação. 
599 De acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 43. 
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1.4. Da necessidade de autorização legislativa 

Uma outra questão é suscitada em relação às infrações administrativas 

(entre nós, contraordenações), diretamente previstas no Regulamento, que não são 

crimes, mas que preveem sanções extremamente graves: por um lado, será que os 

montantes elevados dos limites máximos das coimas previstas no R.G.P.D. 

ultrapassam os montantes previstos no Regime Geral das Contraordenações 

(R.G.C.O.) e colocam em causa a reserva de competência legislativa? E, por outro 

lado, será que o R.G.P.D., ao não incluir limites mínimos, admite a interpretação 

segundo a qual permite implicitamente a existência de limites mínimos inferiores 

aos estabelecidos no R.G.C.O.?600 O problema que se suscita é o da reserva relativa 

de competência da Assembleia da República para legislar em matéria de “[…] regime 

geral de punição [...] dos atos ilícitos de mera ordenação social e do respetivo 

processo”, nos termos do art. 165.º, n.º 1, al. d), da C.R.P. 

Apesar de esta questão não se colocar especificamente no âmbito do 

R.G.P.D., é deste que nos iremos ocupar. 

Os limites máximos das coimas previstas no R.G.P.D. ultrapassam em muito 

os do R.G.C.O., sendo tal matéria considerada de reserva legislativa pela 

jurisprudência do T.C.601. Como é jurisprudência uniforme do T.C.602, essa reserva 

abrange não só a alteração do R.G.C.O., em si mesmo, como a legislação especial que 

introduza, no seu limitado campo de aplicação, desvios ao mesmo, como sucede a 

todo o passo com o regime estabelecido no Regulamento, a começar, desde logo, com 

                                                           
600 Questionam MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva, em Notas sobre..., op. cit., pág. 28. 
601 Cf., entre outros, recentemente, o Acórdão do T.C. n.º 374/2013, de 28 de junho de 2013, Processo n.º 481/13 [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IstzsG. 
602 Cfr., com mais indicações, o Acórdão do T.C. n.º 447/91, de 28 de novembro de 1991, Processo n.º 227/90. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IHgL0Q; Acórdão do T.C. n.º 380/99, de 22 de junho de 
1999, Processo n.º 405/97 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gpn6LC; e, 
mais recentemente, o Acórdão do T.C. n.º 374/2013, de 28 de junho de 2013, Processo n.º 481/13 [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IstzsG. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130374.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910447.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910447.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990380.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130374.html
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os limites máximos das sanções previstas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D.603, que 

excedem largamente os limites do art. 17.º do R.G.C.O.604. 

Porém, será a reserva relativa de competência da Assembleia da República 

suscetível de ser afastada nesta matéria, por aplicação direta de um instrumento 

jurídico da União Europeia? Parece-nos que o art. 288.º, § 2, do T.F.U.E. é inequívoco 

quanto à vinculação direta e o art. 8.º, n.º 4, da C.R.P. autoriza a aplicação na ordem 

jurídica interna das normas emanadas das instituições europeias, no exercício das 

respetivas competências, nos termos definidos pelo direito da União Europeia, com 

respeito pelos princípios fundamentais do Estado de Direito democrático605. 

Na opinião de MARIA FERNANDA PALMA606 e de acordo com o nosso 

entendimento, tendo em consideração a matéria de reserva relativa de competência 

da Assembleia da República quanto ao regime das contraordenações e a questão 

específica do limite máximo no contexto sistemático do R.G.P.D., este não coloca em 

causa os princípios fundamentais do Estado de Direito democrático, na medida em 

que são previstos critérios de determinação da medida da coima que consideram a 

proporcionalidade e o grau de culpa, impedindo a violação da segurança jurídica. 

Não terá, assim, cabimento a exigência de qualquer autorização legislativa 

condicionante da aplicação do Regulamento607. 

                                                           
603 A saber: “4. A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas até 10 000 
000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 2 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício 
financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado: a) As obrigações do responsável pelo tratamento e do 
subcontratante nos termos dos artigos 8.º, 11.º, 25.º a 39.º e 42.º e 43.º; b) As obrigações do organismo de certificação nos 
termos dos artigos 42.º e 43.º; c) As obrigações do organismo de supervisão nos termos do artigo 41.º, n.º 4. 5. A violação das 
disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma 
empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante 
o montante que for mais elevado: a) Os princípios básicos do tratamento, incluindo as condições de consentimento, nos termos 
dos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 9.º; b) Os direitos dos titulares dos dados nos termos dos artigos 12.º a 22.º; c) As transferências de 
dados pessoais para um destinatário num país terceiro ou uma organização internacional nos termos dos artigos 44.º a 49.º; 
d) As obrigações nos termos do direito do Estado-Membro adotado ao abrigo do capítulo IX; e) O incumprimento de uma 
ordem de limitação, temporária ou definitiva, relativa ao tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela 
autoridade de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 2, ou o facto de não facultar acesso, em violação do artigo 58.º, n.º 1. 6. O 
incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que se refere o artigo 58.º, n.º 2, está sujeito, em 
conformidade com o n.º 2 do presente artigo, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume 
de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante mais elevado”. 
604 Segundo o qual: “1 – Se o contrário não resultar de lei, o montante mínimo da coima aplicável às pessoas singulares é de 
(euro) 3,74 e o máximo de (euro) 3740,98. 2 – Se o contrário não resultar de lei, o montante máximo da coima aplicável às 
pessoas colectivas é de (euro) 44891,81. 3 – Em caso de negligência, se o contrário não resultar de lei, os montantes máximos 
previstos nos números anteriores são, respectivamente, de (euro) 1870,49 e de (euro) 22445,91. 4 – Em qualquer caso, se a 
lei, relativamente ao montante máximo, não distinguir o comportamento doloso do negligente, este só pode ser sancionado 
até metade daquele montante”. 
605 Como defende PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., págs. 13-14. 
606 Ibidem, pág. 14. 
607 Refere, ainda, PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 14, contra a interpretação de MOUTINHO, José 
Lobo, em Legislador português..., op. cit., págs. 40-57. 
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Para além disso, segundo a Autora608, o regime sancionatório previsto no 

art. 83.º do R.G.P.D. em nada impede a aplicabilidade subsidiária do mínimo da 

medida da coima, previsto no art. 17.º do R.G.C.O. 

Pelo contrário, JOSÉ LOBO MOUTINHO e DAVID SILVA RAMALHO609 

defendem que a reserva relativa de competência da Assembleia da República é 

insuscetível de ser afastada nesta matéria, por aplicação direta de um instrumento 

jurídico da União Europeia, e JOSÉ LOBO MOUTINHO610 conclui pela necessidade de 

intervenção legislativa portuguesa, mesmo no domínio das infrações diretamente 

previstas no Regulamento e que se mantenham como tal. 

Importa sublinhar, a este respeito, que o art. 45.º da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, quando determina a aplicação subsidiária do R.G.C.O. 

“[e]m tudo o que não esteja previsto na presente lei em matéria contraordenacional 

[…]”, tem de ser revisto, de modo a salvaguardar o disposto no R.G.P.D. em matéria 

de contraordenações. Assim, recomenda-se a seguinte redação para a parte inicial 

do art. 45.º: “[e]m tudo o que não esteja previsto no Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e na presente lei em matéria contraordenacional […]”611. Note-se 

ainda a este propósito que, como o R.G.C.O. se aplica subsidiariamente e tendo em 

conta o disposto no seu art. 8.º612, é imprescindível prever na Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais que, nesta matéria contraordenacional, a negligência é 

sempre sancionável. Esta previsão que aqui se recomenda não contraria o art. 83.º 

do R.G.P.D., porque o n.º 2, al. b), deste artigo impõe ter em consideração para 

aplicação de uma coima “[o] caráter intencional ou negligente da infração”613. 

 

                                                           
608 Em O Direito Penal…, op. cit., pág. 14. 
609 In Notas sobre..., op. cit., pág. 28. 
610 In Legislador português..., op. cit., pág. 46. 
611 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 51. 
612 A saber: “1 – Só é punível o facto praticado com dolo ou, nos casos especialmente previstos na lei, com negligência. 2 – O 
erro sobre elementos do tipo, sobre a proibição, ou sobre um estado de coisas que, a existir, afastaria a ilicitude do facto ou a 
culpa do agente, exclui o dolo. 3 – Fica ressalvada a punibilidade da negligência nos termos gerais”. 
613 Nestes termos, veja-se o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 52. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
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2. A revogação (ou não) da Lei de Proteção de Dados Pessoais pelo 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

A proteção de dados pessoais em matéria contraordenacional não é nova e 

já se encontrava tutelada no âmbito da Lei de Proteção de Dados Pessoais, como 

vimos. No que aqui nos interessa em particular, na Secção II, mais concretamente, 

nos arts. 35.º a 42.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais, está prevista a matéria 

contraordenacional relativa à proteção de dados pessoais e, por sua vez, as 

«contraordenações» estão consagradas, em concreto, nos arts. 37.º614 e 38.º615 da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

O valor das coimas varia consoante esteja em causa a omissão do dever de 

notificação à C.N.P.D. (art. 37.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Dados Pessoais), a falta 

de autorização da C.N.P.D. (art. 37.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Dados Pessoais) ou 

a violação de certas obrigações previstas na lei (art. 38.º, n.º 1, da Lei de Proteção de 

Dados Pessoais). As coimas previstas não são elevadas, sendo que o limite máximo 

de uma coima a aplicar a uma pessoa singular é de 1.000.000,00 $ 

(aproximadamente, 4.987,98 €), nos termos do art. 38.º, n.º 1, da Lei de Proteção de 

Dados Pessoais, e a uma pessoa coletiva é de 3.000.000,00 $ (aproximadamente, 

14.963,95 €), nos termos do art. 37.º, n.º 1, al. b), da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, podendo os limites máximos ser agravados para o dobro, de acordo com o 

disposto nos arts. 37.º, n.º 2, e 38.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

Assim, impõe-se saber se, com a entrada em vigor do R.G.P.D., a Lei de 

Proteção de Dados Pessoais se mantém em vigor quanto a todas as infrações nela 

previstas ou apenas quanto aos crimes – uma vez que a matéria relativa às 

contraordenações se encontra claramente revogada, porque o art. 83.º do R.G.P.D. 

vem regular esta matéria com bastante detalhe –, ou se, pelo contrário, foi 

                                                           
614 O art. 37.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais dispõe o seguinte: “1 – As entidades que, por negligência, não cumpram a 
obrigação de notificação à CNPD do tratamento de dados pessoais a que se referem os n.os 1 e 5 do artigo 27.º, prestem falsas 
informações ou cumpram a obrigação de notificação com inobservância dos termos previstos no artigo 29.º, ou ainda quando, 
depois de notificadas pela CNPD, mantiverem o acesso às redes abertas de transmissão de dados a responsáveis por 
tratamento de dados pessoais que não cumpram as disposições da presente lei, praticam contra-ordenação punível com as 
seguintes coimas: a) Tratando-se de pessoa singular, no mínimo de 50000$00 e no máximo de 500000$00; b) Tratando-se de 
pessoa colectiva ou de entidade sem personalidade jurídica, no mínimo de 300000$00 e no máximo de 3000000$00. 2 – A 
coima é agravada para o dobro dos seus limites quando se trate de dados sujeitos a controlo prévio, nos termos do artigo 28.º”. 
615 In verbis: “1 – Praticam contra-ordenação punível com a coima mínima de 100000$00 e máxima de 1000000$00, as 
entidades que não cumprirem alguma das seguintes disposições da presente lei: a) Designar representante nos termos 
previstos no n.º 5 do artigo 4.º; b) Observar as obrigações estabelecidas nos artigos 5.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 15.º, 16.º e 31.º, 
n.º 3. 2 – A pena é agravada para o dobro dos seus limites quando não forem cumpridas as obrigações constantes dos artigos 
6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 19.º e 20.º. 2 – A pena é agravada para o dobro dos seus limites quando não forem cumpridas as obrigações 
constantes dos artigos 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 19.º e 20.º”. 
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completamente revogada pelo R.G.P.D. e começa a vigorar apenas o C.P., e legislação 

especial e avulsa, quanto aos crimes. 

A solução correta parece ser a da revogação total da Lei de Proteção de 

Dados Pessoais pelo R.G.P.D., vigorando apenas o C.P. e a legislação especial e avulsa, 

quanto aos crimes, por uma questão de coerência lógica. Se o R.G.P.D., nos termos 

do seu art. 94.º, n.º 1, e do seu considerando n.º 171, revogou a Diretiva 95/46/CE – 

fonte da Lei de Proteção de Dados Pessoais –, isto é o suficiente para considerarmos 

a Lei de Proteção de Dados Pessoais, embora formalmente autónoma relativamente 

à Diretiva, completamente revogada, em consequência da revogação da Diretiva que 

lhe deu origem. Neste sentido, consideramos também que todos os outros diplomas 

a que a Diretiva 95/46/CE deu aso, por consequência, são postos em causa pela 

entrada em vigor do R.G.P.D. 

Se considerarmos que o R.G.P.D. não revogou a Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, pelo menos temos de admitir que a sua eficácia foi prejudicada e até posta 

em causa, pois, como já referimos quanto à matéria contraordenacional, o R.G.P.D. 

estabelece normas jurídicas suficientemente explícitas para aplicação, como é o caso 

dos seus arts. 83.º e 84.º. 

 

3. O âmbito de incidência subjetiva do regime sancionatório do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

No que respeita às infrações, em primeiro lugar, é de destacar a manutenção 

da dúvida acerca do seu âmbito de incidência subjetiva, que a Proposta de 

Regulamento já suscitava616. A Proposta de Regulamento e o Regulamento 

preocupavam-se em definir «empresa» («enterprise») e «grupo de empresas» ou 

«grupo empresarial» («group of undertakings») “[p]ara os efeitos do presente 

regulamento”617. Segundo o art. 4.º, n.º 15, da Proposta de Regulamento, «empresa», 

é definida como “qualquer entidade que, independentemente da sua forma jurídica, 

exerce uma atividade económica, incluindo, nomeadamente, as pessoas singulares e 

coletivas, as sociedades ou associações que exercem regularmente uma atividade 

económica” e segundo o art. 4.º, n.º 18, do R.G.P.D., «empresa», é definida como “uma 

                                                           
616 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., págs. 29-30. 
617 No art. 4.º, n.os 15 e 16, da Proposta de Regulamento, e no art. 4.º, n.os 18 e 19, do R.G.P.D. 
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pessoa singular ou coletiva que, independentemente da sua forma jurídica, exerce 

uma atividade económica, incluindo as sociedades ou associações que exercem 

regularmente uma atividade económica”, e, cfr. os arts. 4.º, n.º 16, da Proposta de 

Regulamento, e 4.º, n.º 19.º, do R.G.P.D., «grupo de empresas» ou «grupo 

empresarial» é definido como “um grupo composto pela empresa que exerce o 

controlo e pelas empresas controladas”. Sendo que, de acordo com o considerando 

n.º 28 da Proposta de Regulamento, a empresa que exerce o controlo é “a que pode 

exercer uma influência dominante sobre as outras empresas, por exemplo, em 

virtude da propriedade, participação financeira ou das regras que a regem ou da 

faculdade de fazer aplicar as regras relativas à proteção de dados pessoais”. 

Acontece que, quando, no art. 79.º, n.os 4, 5 e 6, da Proposta de Regulamento, 

e no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., o legislador da União Europeia delimita o 

quantum das sanções administrativas pecuniárias abstratamente aplicáveis, fixa-as 

em função da percentagem do volume de negócios mundial anual da «empresa» 

(«enterprise»), nada dizendo quanto ao «grupo de empresas» ou «grupo 

empresarial» («group of undertakings»)618. A conjugação do disposto nestes artigos 

com as definições de «empresa» e de «grupo de empresas» ou «grupo empresarial» 

supra referidas suscita a dúvida de saber se o volume de negócios mundial anual da 

empresa que releva no cálculo da sanção deverá ou não ter em consideração o 

volume de negócios de outras empresas com as quais esta tenha relação, 

designadamente com a empresa que eventualmente exerça o controlo sobre a 

empresa a quem se imputa a infração ou com uma sociedade «irmã». Ou seja: se a 

empresa a quem se imputa a infração, não obstante ser dotada de personalidade 

jurídica, for simplesmente uma empresa integrada num grupo multinacional e, 

consequentemente, for dominada por outra empresa, será sustentável o 

entendimento segundo o qual o cálculo do volume de negócios mundial anual 

poderá traduzir-se no volume de negócios nacional desta empresa, descurando o 

volume de negócios das demais empresas com as quais se encontre ligada?619 

Cumpre referir que, no contexto sancionatório, o Regulamento não usa a 

expressão «empresa» no sentido que lhe é dado pelo seu art. 4.º, n.º 18. Na verdade, 

as coimas são diferenciadas consoante sejam ou não aplicáveis a uma «empresa», 

                                                           
618 No mesmo sentido, vide MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 29. 
619 Ibidem, pág. 30. 
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cfr. o art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D. Ora, se a expressão «empresa» estivesse a ser 

usada no sentido do art. 4.º, n.º 18, do R.G.P.D., faltaria a previsão do caso dos 

«grupos empresariais», tal como já se referiu anteriormente no contexto da 

Proposta de Regulamento relativamente ao «grupo das empresas». O considerando 

n.º 150 do R.G.P.D. parece pretender esclarecer este mistério ao afirmar que “[…] 

[s]empre que forem impostas coimas a empresas, estas deverão ser entendidas 

como empresas nos termos dos artigos 101.º e 102.º do TFUE para esse efeito”. 

Portanto, podem ser sancionadas empresas ou podem ser “impostas coimas a 

pessoas que não sejam empresas” nesse sentido, de acordo com o considerando n.º 

150 do R.G.P.D.620. 

Já é surpreendente que se pretenda que a definição de um elemento de uma 

norma sancionatória – o sujeito (agente e responsável)621 –, enquanto tal coberto 

pelo princípio da legalidade, seja dada num simples considerando, sem força 

vinculativa622. Sucede, ainda por cima, que a aplicação das regras do T.F.U.E., para as 

quais se apela para a definição do conceito de «empresa», versam sobre práticas anti 

concorrenciais e, embora usem a expressão «empresa», não incluem expressamente 

qualquer definição da mesma, a qual é dada, ainda que na sequência do direito da 

União Europeia e da jurisprudência do Tribunal de Justiça623 – que entende por 

«empresa» uma unidade económica, que pode ser constituída pela empresa-mãe e 

por todas as eventuais filiais – pelos direitos nacionais (entre nós, o art. 3.º do 

                                                           
620 Cfr. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 49. 
621 Sobre o sujeito agente e responsável pela infração como elemento da norma incriminadora, conquanto não do tipo de crime, 
vide MOUTINHO, José Lobo – Da unidade à pluralidade dos crimes no Direito Penal Português. Lisboa, Portugal: Universidade 
Católica Editora, 2005. Págs. 253 e seguintes. 
622 Segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 49. 
623 De acordo com ABREU, Jorge Coutinho de, in AA. VV. (coord.); GORJÃO-HENRIQUES, Miguel (dir.) – Lei da Concorrência – 
Comentário Conimbricense. Coimbra, Portugal: Almedina, maio de 2013. Pág. 34, e nota 3. Em conformidade com o direito e a 
jurisprudência da União Europeia, por «empresa» deve entender-se uma unidade económica que exerça atividades 
comerciais/económicas, independentemente da pessoa coletiva em causa, cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA 
DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 
2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 6. A definição constante da jurisprudência do T.J.U.E., nomeadamente no Acórdão (Sexta 
Secção), de 23 de abril de 1991, Processo n.º 41/90, Klaus Höfner e Fritz Eiser contra Macrotron GmbH. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UHWcJ6, é a seguinte: “[o] conceito de empresa abrange 
qualquer entidade que exerça uma atividade económica, independentemente do seu estatuto jurídico e modo de 
funcionamento”. E acrescenta ainda o Acórdão do T.J.U.E. (Terceira Secção), de 14 de dezembro de 2006, Processo n.º 217/05, 
Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio contra Compañía Española de Petróleos SA. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GuJ7tW que o conceito de «empresa» “[…] deve ser 
entendido como designando uma unidade económica [...] mesmo que, do ponto de vista jurídico, essa unidade económica seja 
constituída por várias pessoas singulares ou coletivas”. 

http://bit.ly/2VRYiCx
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1689d986-8f43-4ecc-a389-bb324927dfc5.0009.02/DOC_2&format=PDF
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6d12fba35bc6a47fdacdce42f3cea45fe.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMc3r0?text=&docid=66539&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1868852
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Regime Jurídico da Concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio 

[R.J.C.]624)625. 

Fica-se, assim, na dúvida sobre a noção de «empresa» utilizada nas normas 

sancionadoras. Dúvida que, em termos práticos, traz consigo a indeterminação 

sobre a sanção a aplicar a empresas integradas em grupos, uma vez que a coima a 

aplicar às «empresas» tem como máximo uma percentagem do seu “volume de 

negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior”, cfr. 

o art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., e este é naturalmente diferente consoante se 

considere a empresa em si e por si ou o grupo de empresas em que ela se insira626. 

Mais uma tarefa, portanto, para o legislador nacional aquando da tão 

esperada adaptação legislativa ao R.G.P.D.627. 

Ainda a propósito do âmbito de incidência subjetiva das infrações, cumpre 

referir que, de acordo com o art. 44.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, as coimas previstas no R.G.P.D. e na própria Proposta de Lei não se aplicam 

às entidades públicas628, invocando como fundamento o disposto no art. 83.º, n.º 7, 

do R.G.P.D.629/630. É certo que o art. 83.º, n.º 7, do R.G.P.D. admite que os Estados-

Membros definam se as autoridades e os organismos públicos estabelecidos no seu 

território ficam sujeitos a coimas e em que medida, cfr. o considerando n.º 150 do 

R.G.P.D.631, pelo que uma disposição como a do art. 44.º da Proposta de Lei de 

                                                           
624 De acordo com o qual se considera «empresa» “[…] qualquer entidade que exerça uma atividade económica que consista 
na oferta de bens ou serviços num determinado mercado, independentemente do seu estatuto jurídico e do seu modo de 
financiamento” (n.º 1) e «uma única empresa» “[…] o conjunto de empresas que, embora juridicamente distintas, constituem 
uma unidade económica ou mantêm entre si laços de interdependência decorrentes, nomeadamente: a) De uma participação 
maioritária no capital; b) Da detenção de mais de metade dos votos atribuídos pela detenção de participações sociais; c) Da 
possibilidade de designar mais de metade dos membros do órgão de administração ou de fiscalização; d) Do poder de gerir os 
respetivos negócios” (n.º 2). 
625 Nestes termos, veja-se MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 50. 
626 Ibidem, pág. 50. 
627 Ibidem, pág. 50. 
628 Acresce que, após três anos de vigência da lei, este regime será reavaliado, de acordo com o art. 59.º da Proposta de Lei de 
Proteção de Dados Pessoais. Todavia, é um facto que, até à presente data, a C.N.P.D. aplica sanções a entidades públicas, embora 
seja comum em congéneres europeias tal não ocorrer, e parece-nos ainda precipitado afirmar que o Parlamento aprovará a 
Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais no que toca à fixação de um período de isenção, sem precedentes, para 
posterior reapreciação, uma vez que não nos parece correta a não obrigação de pagamento de coimas por parte da 
Administração Pública, nos casos de acesso não autorizado a dados pessoais ou abusos no tratamento da informação, quando 
para todos os restantes «mortais» as sanções, através da aplicação de coimas e medidas corretivas, são as que já se conhecem. 
No mesmo sentido, veja-se PINHEIRO, Alexandre Sousa, em O RGPD aplica-se…, op. cit., pág. 8. 
629 Segundo o qual “[s]em prejuízo dos poderes de correção das autoridades de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 2, os 
Estados-Membros podem prever normas que permitam determinar se e em que medida as coimas podem ser aplicadas às 
autoridades e organismos públicos estabelecidos no seu território”. 
630 Contudo, cfr. o art. 44.º, n.º 2, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, as entidades públicas estão sujeitas aos 
poderes de correção da C.N.P.D., tal como previstos no art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. e na presente Proposta de Lei, com a exceção 
da aplicação de coimas (art. 58.º, n.º 2, al. i), do R.G.P.D.), e estão também obrigadas a indemnizar os titulares dos dados 
pessoais pelos prejuízos que venham a causar-lhes, nos termos do art. 33.º, n.º 3, da Proposta de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais, e da Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. 
631 De acordo com o qual “[…] [d]everá caber aos Estados-Membros determinar se as autoridades públicas deverão estar 
sujeitas a coimas, e em que medida […]”. 
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Proteção de Dados Pessoais não viola o teor literal do R.G.P.D. Todavia, importa 

compreender a ratio do art. 83.º, n.º 7, do R.G.P.D.632. 

Na verdade, a Diretiva 95/46/CE, mais concretamente, o seu art. 24.º, que o 

R.G.P.D. vem revogar, deu autonomia aos Estados-Membros para definirem as 

medidas adequadas para assegurar a plena aplicação do regime nela definido, 

exemplificando com a previsão da aplicação de sanções em caso de violação das 

disposições adotadas nos termos da Diretiva. Nessa sequência, porém, alguns 

Estados-Membros não previram, nas respetivas legislações nacionais, sanções para 

o incumprimento do regime de proteção de dados pessoais por parte de entidades 

públicas. É essa realidade que o R.G.P.D. toma em conta, quando admite que a lei 

nacional não preveja, ou preveja numa determinada medida, coimas para as 

entidades públicas633. 

Ora, a opção legislativa assumida no ordenamento jurídico português foi, 

desde 1991, a de estabelecer o mesmo e exato regime jurídico de proteção de dados 

pessoais para todos os responsáveis pelo tratamento desses dados, 

independentemente da natureza jurídica privada ou pública dos mesmos634. Para 

afastar uma tal tradição jurídica e criar um regime diferenciado para as entidades 

públicas em matéria de sanções, seria de esperar que a Proposta de Lei de Proteção 

de Dados Pessoais apresentasse motivos pertinentes exclusivos das entidades 

públicas e que, portanto, se não verificassem quanto a entidades privadas635. 

Estranhamente, tal opção não vem especificamente fundamentada na Exposição de 

Motivos da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais636, apenas se referindo 

genericamente que, em face do “paradigma que esteve subjacente ao legislador 

europeu [que] foi o das grandes multinacionais que gerem redes sociais ou 

aplicações informáticas à escala global, envolvendo a recolha e utilização intensivas 

de dados pessoais”, “[…] algumas das soluções jurídicas que foram plasmadas para 

esse universo revelam-se por vezes desproporcionadas ou mesmo desadequadas 

para a generalidade do tecido empresarial nacional e para a Administração Pública, 

                                                           
632 Neste sentido, vide o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 28. 
633 Veja-se, aliás, como já vimos, no considerando n.º 151 do R.G.P.D., a referência a dois ordenamentos jurídicos onde não 
existem sanções pecuniárias para ilícitos administrativos ou de mera ordenação social. 
634 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 28. 
635 Ibidem, pág. 28. 
636 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gubok0. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
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aos quais o RGPD, todavia, também se aplica”, acrescentando que “[…] a aplicação 

deste regulamento resultará em encargos administrativos elevados, que em muitos 

casos não se encontram suficientemente justificados pelos benefícios obtidos com o 

novo regime de proteção de dados pessoais relativamente ao regime atual”637. 

Não se desconhecendo que o R.G.P.D. tem também em vista acautelar os 

dados pessoais dos cidadãos no âmbito das atividades comerciais de empresas 

multinacionais, não se afigura exato afirmar que o paradigma subjacente às opções 

nele vertidas sejam as grandes multinacionais. Por outras palavras, o R.G.P.D. não 

pretende apenas regular, ou regular sobretudo, os tratamentos de dados pessoais 

de grandes empresas, porque esses tratamentos não têm necessariamente maior 

impacto sobre os direitos fundamentais dos cidadãos do que os tratamentos 

realizados por entidades públicas, que tratam dados à escala nacional e relativos ao 

universo populacional de um país, não tendo os cidadãos, na maior parte dos casos, 

como em relação a entidades privadas, alternativa ou possibilidade de escolha. 

Como também não pretende apenas sancionar as entidades que se dedicam a 

realizar lucro à custa da recolha e análise da informação sobre as pessoas, 

abrangendo também todas as entidades que recolhem e analisam a informação 

sobre as pessoas para finalidades não lucrativas, públicas ou privadas. Em rigor, o 

que o R.G.P.D. toma como paradigma é a tecnologia disponível hoje para a realização 

de tratamentos de dados pessoais e, portanto, procura regular a utilização de 

soluções tecnológicas no seu estado atual de desenvolvimento e, previsivelmente, 

futuro638. 

Assim, o regime do R.G.P.D., o qual foi aprovado também pelo Estado 

português, no seio das instituições europeias que intervieram no respetivo 

procedimento legislativo, está pensado tanto para as empresas globais, que se 

dedicam a processar dados pessoais, como para todos aqueles que, a nível global ou 

local, desenvolvem atividades que implicam tratamentos de dados pessoais, porque 

todas elas têm impacto sobre os direitos fundamentais dos cidadãos639. Desse ponto 

de vista, importa destacar que os tratamentos de dados pessoais realizados pelas 

entidades públicas (bastando, para o efeito, pensar no Estado e nos vários 

                                                           
637 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 28-29. 
638 Ibidem, pág. 29. 
639 Ibidem, pág. 29. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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Ministérios que o compõem) são tão ou mais intensamente intrusivos da 

privacidade e da liberdade dos cidadãos, do que os levados a cabo por entidades 

privadas, e portanto tão ou mais potencialmente restritivos de direitos 

fundamentais dos cidadãos640, pelo que os riscos para a proteção e segurança dos 

dados pessoais se afirmam nesse contexto com tanta ou mais intensidade do que no 

âmbito de atividades de entidades privadas641. 

Sendo certo que, na perspetiva da tutela dos direitos fundamentais dos 

titulares dos dados pessoais, que é a que aqui nos interessa a título principal, a 

aplicação de uma sanção ou, pelo menos, a possibilidade de aplicação de uma sanção 

tem uma função dissuasora da violação ou da reiteração da violação daqueles 

direitos e a exclusão de entidades públicas do regime sancionatório deixa 

fragilizados os titulares dos dados pessoais em relação aos tratamentos desses 

dados realizados pelo Estado e demais entidades públicas642. 

Acresce que a afirmação, na Exposição de Motivos da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais643,  de que “[…] a aplicação deste regulamento resultará 

em encargos administrativos elevados, que em muitos casos não se encontram 

suficientemente justificados pelos benefícios obtidos com o novo regime de 

proteção de dados pessoais relativamente ao regime atual”, constitui uma afirmação 

de princípio de que as ponderações do legislador europeu vertidas no R.G.P.D. não 

tiveram um resultado equilibrado e de que, por isso, às entidades públicas 

compensará, numa primeira fase de aplicação do R.G.P.D., como decorre da 

conjugação dos arts. 44.º, n.º 1, e 59.º da Proposta de Lei, não cumprir o 

Regulamento. Ora, a expressão deste juízo não só incentiva as entidades públicas a 

retardar o cumprimento do R.G.P.D., como corre o risco de inspirar as entidades 

privadas a seguir o mesmo trilho, para além de pôr em xeque o papel e atuação do 

Estado português enquanto colegislador no seio do Conselho da Europa644. 

Neste seguimento, é também de salientar que o Estado, as pessoas coletivas 

no exercício de prerrogativas de poder público e as organizações de direito 

internacional público não são responsáveis pelos crimes previstos na Proposta de 

                                                           
640 Ibidem, pág. 29. 
641 Ibidem, págs. 29-30. 
642 Ibidem, pág. 30. 
643 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gubok0. 
644 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 30. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
http://bit.ly/2GrYSjQ
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Lei, nos termos do disposto no art. 54.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais645 e, mesmo conhecendo-se que o art. 11.º do C.P. afasta, enquanto lei geral, 

a responsabilidade criminal das pessoas coletivas públicas, a C.N.P.D. reitera que a 

lesão dos bens fundamentais protegidos pelo R.G.P.D. e pela Proposta de Lei pode 

ser perpetrada com tanta ou mais intensidade por entidades públicas do que por 

entidades privadas, considerando ainda que a missão que a C.R.P. atribui ao Estado 

português na defesa daqueles bens fundamentais justificaria uma maior 

responsabilização deste e não a sua isenção646. 

Não se vê, portanto, razão para excluir do regime sancionatório 

contraordenacional e penal as entidades públicas647. Sob pena de ter de se concluir 

pela violação do princípio da igualdade, consagrado no art. 13.º da C.R.P., uma 

mesma restrição do direito fundamental à proteção de dados pessoais de um 

concreto cidadão, em violação do R.G.P.D., da Constituição portuguesa e da 

legislação nacional portuguesa, perpetrada por uma entidade privada justifica a 

aplicação de uma sanção pecuniária a esta entidade, e o mesmo sucede quando 

realizada por uma entidade pública648. Refere-se ainda que, ao contrário do que 

sucede noutros ordenamentos jurídicos nacionais no seio da União Europeia, onde 

a suscetibilidade de uma entidade pública aplicar sanções pecuniárias a outra 

entidade pública constituiria uma novidade, colocando, portanto, novos desafios 

jurídicos, designadamente no plano orçamental e de gestão de contas públicas, essa 

previsão em Portugal não importa qualquer novidade649. Aliás, importa lembrar 

que, no ordenamento jurídico nacional, essa possibilidade não está restrita ao 

regime sancionatório contraordenacional. Recorde-se que o Estado português 

aprovou, no âmbito da reforma do contencioso administrativo, em 2002, uma norma 

que sujeita as entidades públicas à obrigação de pagar custas judiciais, no âmbito 

dos processos em que sejam parte. E, na recente Proposta de Lei n.º 119/XIII/3.ª, do 

Governo, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo 

a Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 6 de 

julho de 2016, relativa a medidas destinadas a garantir um elevado nível comum de 

                                                           
645 Porém, no nosso entendimento, tal não exclui a responsabilidade penal dos trabalhadores em funções públicas que tenham 
praticado atos ou omissões tipificados como crimes. 
646 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 30. 
647 Ibidem, pág. 30. 
648 Ibidem, págs. 30-31. 
649 Ibidem, pág. 31. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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segurança das redes e da informação em toda a União Europeia, a solução 

encontrada foi a de sancionar as entidades públicas, sem portanto entender que a 

necessidade de regulação da tecnologia é mais intensa no setor privado do que no 

setor público650. Não existem, pois, questões jurídicas ou de natureza financeira 

novas que possam justificar esta solução discriminatória651. 

Em suma, a C.N.P.D. entende que o disposto nos arts. 44.º e 54.º da Proposta 

de Lei de Proteção de Dados Pessoais, ao não sujeitar ou ao isentar as entidades 

públicas do regime sancionatório contraordenacional e penal em matéria de 

proteção de dados pessoais, viola o princípio da igualdade e fragiliza a tutela dos 

direitos fundamentais dos cidadãos no contexto dos tratamentos de dados pessoais 

realizados por entidades públicas652. 

 

4. O âmbito de incidência objetiva do regime sancionatório do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Nos termos da legislação do Conselho da Europa, o art. 12.º da Modernizada 

Convenção n.º 108 estabelece que sanções e recursos adequados devem ser 

estabelecidos por cada Parte Contratante por violações de disposições do direito 

nacional que estabeleçam os princípios básicos de proteção de dados instituídos 

nesta Convenção653, sem estabelecer nem impor um conjunto particular de sanções. 

                                                           
650 Ibidem, pág. 31. 
651 Ibidem, pág. 31. 
652 Ibidem, pág. 31. 
653 Tal como já previa o art. 10.º da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981. Disto são exemplos 
os Acórdãos do T.E.D.H., de 17 de julho de 2008, Petição n.º 20511/03, I. contra Finlândia. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UsAy6q; e de 2 de dezembro de 2008, Petição n.º 2872/02, K.U. contra 
Finlândia. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2V9caev, cfr. AGÊNCIA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 135. A este propósito, é 
de salientar que a redação do art. 24.º da Diretiva 95/46/CE (que prevê que “[o]s Estados-membros tomarão as medidas 
adequadas para assegurar a plena aplicação das disposições da presente directiva e determinarão, nomeadamente, as sanções 
a aplicar em caso de violação das disposições adoptadas nos termos da presente directiva”) é quase uma reprodução do art. 
10.º da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981 (que consagra que “[a]s Partes comprometem-se 
a estabelecer sanções e vias de recurso apropriadas em face da violação das disposições do direito interno que confiram 
eficácia aos princípios básicos para a protecção dos dados, enunciados no presente capítulo”), e, por essa razão, 
reproduziremos o que referimos no âmbito da análise relativamente ao art. 24.º da Diretiva 95/46/CE. Entendemos que 
também o art. 10.º da Convenção n.º 108, do Conselho da Europa, de 28 de janeiro de 1981, conferia aos Estados-Membros 
uma ampla margem de discricionariedade na escolha das sanções e das vias de recurso adequadas, uma vez que não continha 
orientações específicas sobre a natureza ou o tipo de sanções consideradas adequadas, nem dava exemplos de sanções, cfr. 
AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 135. No 
entanto, embora os Estados-Membros da União Europeia gozassem de uma certa margem de discricionariedade na 
determinação das medidas mais adequadas para salvaguardar os direitos que o direito da União Europeia atribuía às pessoas, 
tendo em conta o princípio da cooperação leal, estabelecido no art. 4.º, n.º 3, do T.U.E., deviam ser respeitados os requisitos 
mínimos da eficácia, equivalência, proporcionalidade e dissuasão, de acordo com o Parecer n.º 2/2012, sobre a proposta do 
pacote de reforma legislativa sobre proteção de dados, da Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Viena, 1 de 
outubro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2XIX2mm. Pág. 27, § 81. 
Também o T.J.U.E. havia entendido, repetidamente, que a liberdade conferida ao legislador nacional para determinar as 
sanções aplicáveis não era absoluta, do qual é exemplo o acórdão de 10 de abril de 1984, Processo n.º 14/83, Sabine von Kolson 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-87510%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-89964%22]}
https://bit.ly/2XIX2mm
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Pelo contrário, indica claramente que cada Parte Contratante tem o poder 

discricionário para determinar a natureza das sanções judiciais ou não judiciais, que 

podem ser criminais, administrativas ou civis. O Relatório Explicativo da 

Modernizada Convenção n.º 108 vem esclarecer, consagrando que as sanções devem 

ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas654. Assim, as Partes Contratantes devem 

respeitar este princípio ao determinar a natureza e a gravidade das sanções 

disponíveis na sua ordem jurídica interna655. 

Nos termos da legislação da União Europeia, o art. 83.º do R.G.P.D. autoriza 

as autoridades de supervisão dos Estados-Membros a impor sanções 

administrativas por infrações ao Regulamento. O nível das sanções e as 

circunstâncias que as autoridades nacionais tomam em consideração ao decidirem 

se aplicam uma sanção, bem como os limites máximos totais dessa sanção, também 

estão previstos neste art. 83.º. Assim, o regime sancionatório (in casu, 

contraordenacional) em matéria de proteção de dados é harmonizado em toda a 

União Europeia656. 

Para contextualizar, uma das principais alterações que a Proposta de 

Regulamento veio introduzir prende-se com o montante das sanções 

administrativas aplicáveis a infrações de normas relativas a proteção de dados657, 

muitas vezes traduzidas no mero e potencialmente inconsequente incumprimento 

de formalidades658. Com efeito, de uma ausência de determinação no seio da União 

Europeia dos montantes sancionatórios aplicáveis, passámos para a criação de um 

catálogo de infrações às quais são associadas molduras sancionatórias que atingem 

o valor de 1.000.000,00 €, no caso de pessoa singular, ou o valor de 2 % do volume 

                                                           
and Elisabeth Kamann contra Land Nordrhein-Westfalen. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2VaGENe. Nestes termos, cf. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA 
EUROPA – Manual..., op. cit., págs. 135-136. 
654 Vide Explanatory Report to the Modernised Convention n.º 108 – Explanatory Report to the Protocol n.º 223, amending the 
Convention n.º 108, for the protection of individuals with regard to automatic processing of personal data (Relatório Explicativo 
da Modernizada Convenção n.º 108, do Conselho da Europa – Relatório Explicativo do Protocolo de Revisão n.º 223, do 
Conselho da Europa, à Convenção n.º 108, para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados 
de caráter pessoal). Estrasburgo, 10 de outubro de 2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2UtGhZG. § 100. 
655 Segundo EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 
247. 
656 Ibidem, pág. 247. 
657 Ao estabelecer um quadro sancionatório pesado, parece-nos que a ideia do legislador europeu foi a de criação de um quadro 
legal unitário entre os Estados-Membros, uma uniformização do montante das sanções a aplicar, para que resultasse uma 
justiça relativa, de acordo com o disposto no considerando n.º 11 do R.G.P.D., que consagra que “[a] proteção eficaz dos dados 
pessoais na União exige o reforço e a especificação dos direitos dos titulares dos dados e as obrigações dos responsáveis pelo 
tratamento e pela definição do tratamento dos dados pessoais, bem como poderes equivalentes para controlar e assegurar a 
conformidade das regras de proteção dos dados pessoais e sanções equivalentes para as infrações nos Estados-Membros”. 
658 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 30. 

http://bit.ly/2VaGENe
https://rm.coe.int/cets-223-explanatory-report-to-the-protocol-amending-the-convention-fo/16808ac91a
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de negócios mundial anual, no caso de pessoa coletiva659. Entre as infrações que 

atingiam esta moldura sancionatória máxima abstratamente aplicável 

encontravam-se, e.g., no art. 79.º, n.º 6, al. e), da Proposta de Regulamento, a violação 

– meramente procedimental660 – da obrigação de adotar regras internas ou a não 

execução de medidas adequadas para assegurar e comprovar o respeito das 

obrigações previstas nos arts. 22.º, 23.º e 30.º da Proposta de Regulamento661. 

Porém, a tipificação de infrações de dever como esta, destituídas de resultado 

material, no escalão máximo sancionatório aplicável, criava um abismo entre, por 

um lado, a gravidade da infração e a culpa do agente da infração, inseparável da 

consciência do desvalor do ilícito e mensurável em função do grau de motivação 

necessário para o desvio à norma, e, por outro lado, a consequência imposta por 

força da conduta praticada662. 

Acresce que, com as alterações efetuadas, pelo Parlamento Europeu, na sua 

Resolução legislativa, de 12 de março de 2014663, passou a prever-se, no novo art. 

79.º, n.º 2-A, al. c), a possibilidade de a autoridade de controlo impor uma multa no 

valor máximo de 100.000.000,00 €, no caso de pessoa singular, ou no valor máximo 

de 5 % do volume de negócios mundial anual, no caso de pessoa coletiva. Porém, a 

introdução desta previsão foi desacompanhada da referência a tipos legais aos quais 

uma tal sanção pudesse ser aplicada, pelo que desconhecemos em que casos poderia 

esta moldura sancionatória ser aplicável ou se era intenção do legislador da União 

Europeia permitir que os parlamentos nacionais as associem livremente às 

infrações que entendessem664. 

Deve ainda assinalar-se que a introdução, em 12 de março de 2014, deste 

n.º 2-A, no art. 79.º da Proposta de Regulamento, foi acompanhada da reformulação 

do n.º 7 deste diploma, nos termos do qual passou a prever-se que “[s]ão atribuídas 

competências à Comissão para adoptar atos delegados em conformidade com o 

artigo 86.º, a fim de atualizar os montantes absolutos das multas administrativas 

                                                           
659 Ibidem, pág. 30. 
660 TRAUNG, Peter, em The Proposed New EU General Data Protection Regulation. Computer Law Review International. De 
Gruyter. Volume 13, Issue 2, abril de 2012. Págs. 40, nota 63, 43-44 e 47, adota a expressão «mere paperwork sanctions». 
661 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., págs. 30-31. 
662 Ibidem, pág. 31. 
663 Sobre a Proposta de Regulamento, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados (COM(2012)0011 — C7-
0025/2012 — 2012/0011(COD)) (Processo legislativo ordinário: primeira leitura) (2017/C 378/55). Jornal Oficial da União 
Europeia. C-378/55. 9 de novembro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2WFTYus. 
664 Segundo MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 31. 

https://bit.ly/2WFTYus
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previstas no n.º 2-A, tendo em conta os critérios e os fatores referidos nos n.os 2 e 2-

C”665. Ora, estes atos delegados, de acordo com o disposto no art. 290.º, n.º 1, do 

T.F.U.E., conferem à Comissão Europeia o poder de adotar atos não legislativos de 

alcance geral que completem ou alterem elementos não essenciais de um ato 

legislativo. Daqui se retira que o legislador, por via desta norma, procurou conferir 

à Comissão Europeia o poder de, de motu proprio, aumentar o montante máximo 

sancionatório abstratamente aplicável, fixado em 100.000.000,00 €, sem 

necessidade de qualquer ato legislativo ulterior, considerando o montante da 

sanção aplicável como um elemento não essencial da norma666. 

Com efeito, se o legislador age, nas palavras de CESARE BECCARIA667, como 

o “hábil arquitecto cujo ofício é o de se opor às direcções desastrosas da [força da] 

gravidade e de consolidar aquelas que contribuem para a segurança da construção”, 

diríamos que a União Europeia criou um edifício cuja excessiva solidez não se 

adaptará às forças das Constituições nacionais e ruirá sobre si mesma668. 

Acresce que a Proposta de Regulamento conjugou a criação de um limite 

máximo sancionatório abstratamente aplicável de 100.000.000,00 €, no caso de 

pessoa singular, ou de 5 % do volume de negócios mundial anual, no caso de pessoa 

coletiva, com uma ausência de limites mínimos às sanções abstratamente aplicáveis 

que prevê. Para além de problemas de proporcionalidade, na medida em que a 

infrações de ínfima gravidade podiam fazer-se seguir sanções de gravidade 

inversamente severas, este regime suscitava um patente problema de legalidade669. 

Na verdade, a experiência constitucional portuguesa em matéria de 

contraordenações ensina que o princípio da determinação das sanções, como 

momento do princípio da legalidade, estabelecido no art. 29.º da C.R.P., não é 

aplicável apenas no direito penal, mas ainda noutros direitos sancionatórios, como 

momento fundamental de tutela da pessoa perante o Estado (mormente, o Estado-

Administração) no exercício do seu temível poder de punir e que, nessa vertente, se 

enquadra logo a proscrição de sanções com limites tão distantes entre si que 

traduziriam a transferência da função legislativa (ou normativa) para o aplicador da 

sanção e, portanto, a ausência de qualquer garantia contra o arbítrio. E tem de se 

                                                           
665 Ibidem, pág. 31. 
666 Ibidem, pág. 31. 
667 In Dos delitos e das penas. 3.ª Edição. Lisboa, Portugal: Fundação Calouste Gulbenkian, 2009. Pág. 73. 
668 Segundo MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 31. 
669 Ibidem, págs. 31-32. 
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acrescentar que, se é certo que a jurisprudência do T.C. mostra divergências a 

respeito da concretização dessa exigência670, não é menos verdade que, tal e qual 

resultam da Proposta de Regulamento, as sanções em causa não se mostravam aptas 

a resistir às exigências de nenhuma das várias orientações assumidas pelo T.C.671. 

Por sua vez, o R.G.P.D. segue uma abordagem graduada de sanções, no seu 

art. 83.º, em função das infrações, consideradas violações menores, cometidas e 

verificadas672. As autoridades de supervisão têm o poder de impor sanções 

administrativas, por infrações ao Regulamento, até 20.000.000,00 €, no caso de 

pessoa singular, ou até 4 % do volume de negócios anual, a nível mundial, 

correspondente ao exercício financeiro anterior, no caso de pessoa coletiva – 

conforme o que for mais elevado, nos termos do art. 83.º, n.os 5 e 6, do R.G.P.D.673. As 

infrações que podem desencadear este nível de sanções incluem, designadamente: 

violações dos princípios básicos de tratamento e das condições de consentimento, 

previstos nos arts. 5.º, 6.º, 7.º e 9.º do R.G.P.D., nos termos do art. 83.º, n.º 5, al. a), do 

R.G.P.D.; violações dos direitos dos titulares de dados, consagrados nos arts. 12.º a 

20.º do R.G.P.D., de acordo com o art. 83.º, n.º 5, al. b), do R.G.P.D.; violações das 

disposições do Regulamento que regem a transferência de dados pessoais para 

destinatários em países terceiros, previstas nos arts. 44.º a 49.º do R.G.P.D., cfr. o art. 

83.º, n.º 5, al. c), do R.G.P.D.; violações das obrigações nos termos do direito do 

                                                           
670 Cfr. o Acórdão do T.C. n.º 574/95, de 18 de outubro de 1995, Processo n.º 357/94. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zmx2y3; o Acórdão do T.C. n.º 547/01, de 7 de dezembro de 2001, Processo n.º 
481/00. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2v8dAr6; e o Acórdão do T.C. n.º 
41/04, de 14 de janeiro de 2004, Processo n.º 375/03. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2GthP6V. A este propósito, cumpre referir que, de acordo com PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. 
cit., pág. 14, a ausência de limites mínimos no R.G.P.D. – salientada por PINHEIRO, Alexandre Sousa, em O RGPD aplica-se…, op. 
cit., pág. 6 – não viola necessariamente o princípio da legalidade, enquanto o seu significado possa justificar-se pela satisfação 
do princípio da culpa, conforme foi sustentado pela referida jurisprudência do T.C. Assim, nesta esteira, se couber ao legislador 
fixar uma coima com base no R.G.P.D. e houver lugar ao funcionamento das regras gerais do princípio da culpa, não há razão 
para considerar postergado o princípio da culpa ou para considerar inteiramente sacrificado o princípio da legalidade. Seja 
como for, como vimos relativamente à questão da necessidade de autorização legislativa, segundo a Autora, em O Direito 
Penal…, op. cit., pág. 14, o regime sancionatório consagrado no art. 83.º do R.G.P.D. não impede a aplicabilidade subsidiária do 
mínimo da medida da coima, previsto no art. 17.º do R.G.C.O. 
671 In verbis, MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 32. 
672 Neste sentido, veja-se EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, 
op. cit., pág. 236. Todavia, há também necessidade de graduação de sanções penais, em função dos delitos, considerados 
violações graves, cometidos e verificados – que será instituída com a aprovação da Proposta de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais. 
673 Apesar de o aumento substancial das coimas por incumprimento encabeçar a lista de novidades contempladas no 
Regulamento, parece-nos pouco provável que estes valores máximos das sanções pecuniárias terão aplicação quotidiana, uma 
vez que muito poucas empresas conseguiriam produzir o suficiente para pagar uma coima de 20.000.000,00 € ou de 
10.000.000,00 €, cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa – O RGPD aplica-se…, op. cit., pág. 7. Podemos dizer até que o novo quadro 
sancionatório do R.G.P.D. eleva a proteção de dados e a segurança da informação relativa ao tratamento de dados pessoais, 
que são na sua génese um «direito do homem», a um «corporate risk», como defende SANTOS, Sofia Bastos dos, em O 
Tratamento de Dados Pessoais é um Corporate Risk. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 
2018, pág. 12; e FAZENDEIRO, Ana, em Regulamento Geral…, op. cit., pág. 11. Estes montantes elevados de coimas, aliados a 
uma maior fiscalização por parte das autoridades de proteção de dados (em Portugal, a C.N.P.D.), vão obrigar as organizações 
a olhar seriamente para as questões da proteção de dados pessoais, pois o seu incumprimento surge como um risco muito 
relevante a ser considerado, conclui FAZENDEIRO, Ana, em Regulamento Geral…, op. cit., pág. 11. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950574.html
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2001&numero_actc=547/01
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040041.html
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Estado-Membro adotado ao abrigo do Capítulo IX (disposições relativas a situações 

específicas de tratamento674), nos termos do art. 83.º, n.º 5, al. d), do R.G.P.D.; o 

incumprimento de uma ordem de limitação, temporária ou definitiva, relativa ao 

tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela autoridade de controlo, 

ou o facto de não facultar acesso, de acordo com o art. 83.º, n.º 5, al. e), do R.G.P.D.; e 

o incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que se refere 

o art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., cfr. o art. 83.º, n.º 6, do R.G.P.D. Para outras infrações – 

como, e.g., violações das obrigações do responsável pelo tratamento e do 

subcontratante, previstas nos arts. 8.º, 11.º, 25.º a 39.º, 42.º e 43.º, do R.G.P.D., de 

acordo com o art. 83.º, n.º 4, al. a), do R.G.P.D.; violações das obrigações do 

organismo de certificação, consagradas nos arts. 42.º e 43.º, do R.G.P.D., nos termos 

do art. 83.º, n.º 4, al. b), do R.G.P.D.; e violações das obrigações do organismo de 

supervisão, previstas no art. 41.º, n.º 4, do R.G.P.D., cfr. o art. 83.º, n.º 4, al. c), do 

R.G.P.D. – as autoridades de supervisão podem aplicar sanções administrativas até 

10.000.000,00 €, no caso de pessoa singular, ou até 2 % do volume de negócios 

anual, a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, no caso de 

pessoa coletiva – conforme o que for mais elevado, nos termos do art. 83.º, n.º 4, do 

R.G.P.D. 

Cumpre esclarecer que a C.N.P.D. não é indiferente às preocupações quanto 

ao quadro sancionatório previsto no R.G.P.D. sentidas pelos diferentes 

intervenientes nos tratamentos de dados pessoais, em especial por quem assume o 

papel de responsável pelo tratamento de dados ou de subcontratante. Os limites 

máximos das coimas, definidos no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., são 

objetivamente elevados, e porventura excessivos, quando se considera o nível geral 

de rendimentos em Portugal e a situação económica das organizações com 

estabelecimento em Portugal que realizam tratamentos de dados pessoais675. A 

C.N.P.D. está, pois, ciente de que a aplicação em concreto daquele artigo e a fixação 

em cada caso de uma coima tem de ser acompanhada de uma cuidadosa ponderação 

                                                           
674 Como, e.g., o tratamento e liberdade expressão e de informação (art. 85.º do R.G.P.D.); o tratamento e acesso do público aos 
documentos oficiais (art. 86.º do R.G.P.D.); tratamento do número de identificação nacional (art. 87.º do R.G.P.D.); o tratamento 
no contexto laboral (art. 88.º do R.G.P.D.); as garantias e derrogações relativas a tratamento para fins de arquivo de interesse 
público ou para fins de investigação científica ou histórica para fins estatísticos (art. 89.º do R.G.P.D.); as obrigações de sigilo 
(art. 90.º do R.G.P.D.); e as normas vigentes em matéria de proteção de dados das igrejas e associações religiosas (art. 91.º do 
R.G.P.D.). 
675 É de notar que o próprio considerando n.º 150 do R.G.P.D. estipula que “[…] [s]empre que forem impostas coimas a pessoas 
que não sejam empresas, a autoridade de supervisão deverá ter em conta o nível geral de rendimentos no Estado-Membro, 
bem como a situação económica da pessoa em questão, no momento de estabelecer o montante adequado da coima […]”. 
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de diversos fatores (como, e.g., a situação económica do agente e o benefício 

económico decorrente da infração), no contexto da realidade portuguesa676. 

Neste contexto, importa avaliar se o R.G.P.D. deixa ou não margem para que 

os Estados-Membros definam limites máximos inferiores ao estabelecido naquele 

artigo, de modo a melhor se adaptar à realidade económica portuguesa677. Num 

quadro regulatório que se pretende uniforme no espaço europeu, os limites 

máximos definidos no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D.678 não parecem poder ser 

afastados pelos Estados-Membros da União Europeia679. 

Por um lado, a solução vertida nos arts. 37.º, n.º 2680, e 38.º, n.º 2681, da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais parece assentar no entendimento de 

que a autonomia regulatória reconhecida pelo legislador europeu aos legisladores 

nacionais permite reduzir, em abstrato, os limites máximos do R.G.P.D., em função 

de certos critérios. Na verdade, os dois artigos definem molduras sancionatórias 

distintas em função da dimensão das empresas e da natureza coletiva ou singular 

das entidades ou dos particulares que realizem os tratamentos de dados e violem as 

regras de proteção de dados682. 

É certo que o proémio do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D. assume 

claramente que os valores pecuniários aí inscritos – até 10.000.000,00 € ou até 

20.000.000,00 €, no caso de pessoa singular, ou uma percentagem até 2 % ou até 4 

% do volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício 

financeiro anterior, no caso de pessoa coletiva, consoante seja contraordenação 

                                                           
676 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 42. 
677 Ibidem, pág. 43. 
678 O facto de no R.G.P.D. o legislador europeu só referir os valores máximos das coimas, permite deduzir que o regime 
sancionatório assim fixado segue um modelo sancionatório similar ao do regime da concorrência, fixado no Regulamento (CE) 
n.º 1/2003, do Conselho da Europa, de 16 de dezembro de 2002, relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas 
nos artigos 81.º e 82.º do Tratado. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
https://bit.ly/2ZuKU8H, mais precisamente, no seu art. 23.º, e que inspirou o modelo consagrado no regime jurídico nacional 
da concorrência, aprovado pela Lei n.º 19/2012, de 8 de maio, cfr. o disposto no seu art. 69.º. Neste regime, o valor máximo 
da coima apresenta-se como um teto ou limiar inultrapassável no processo concreto de determinação da coima, processo esse 
que toma por referência um «montante de base», a partir do qual se aplicam os diferentes critérios ou fatores de atenuação e 
agravamento, segundo o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 47. 
679 Ibidem, pág. 43. 
680 A saber: “2 – As contraordenações referidas no número anterior são punidas com coima: a) De € 5000 a € 20 000 000 ou 
4% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de grande empresa; b) De € 
2000 a € 2 000 000 ou 4% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de 
PME; c) De € 1000 a € 500 000, no caso de pessoas singulares”. 
681 Segundo o qual “[a]s contraordenações referidas no número anterior são punidas com coima de: a) De € 2500 a € 10 000 
000 ou 2% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-se de grande empresa; 
b) De € 1000 a € 1 000 000 ou 2% do volume de negócios anual, a nível mundial, conforme o que for mais elevado, tratando-
se de PME; c) De € 500 a € 250 000, no caso de pessoas singulares”. 
682 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 43. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
https://bit.ly/2ZuKU8H
http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
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grave ou muito grave – são limites máximos e, portanto, dele diretamente decorre 

que as coimas não os podem ultrapassar em caso algum683.  Mas uma leitura atenta 

do art. 83.º do R.G.P.D. demonstra que o mesmo está voltado para definir os limites 

de aplicação das coimas pelas autoridades de controlo, i.e., tem por destinatário cada 

autoridade nacional de controlo (num juízo obviamente suscetível de ser controlado 

pelos tribunais), e não o legislador nacional. Basta, aliás, comparar a redação do art. 

83.º, n.º 1, com a do art. 84.º, n.º 1: naquele, os destinatários da norma são as 

autoridades de controlo; e neste, os destinatários são os Estados-Membros, na 

qualidade de legislador684. Aliás, a única disposição do art. 83.º do R.G.P.D. dirigida 

diretamente ao legislador nacional dos Estados-Membros, constante do seu n.º 7, 

teve, por isso, que adotar uma redação distinta da dos restantes números do artigo, 

com o seguinte teor: “[…] os Estados-Membros podem prever […]”685. 

Tanto assim é que o art. 83.º, n.º 9, do R.G.P.D. prevê expressamente a 

aplicabilidade direta do artigo pelas autoridades de controlo quando não exista lei 

nacional nos Estados-Membros que preveja «coimas»686. E a leitura dos 

considerandos n.º 150687 e n.º 148688 do R.G.P.D. reforça esta interpretação, pondo 

em evidência que o disposto no art. 83.º do R.G.P.D. pretende orientar direta e 

vinculativamente as autoridades de controlo689. 

Com o mesmo sentido olharam as demais autoridades de controlo da União 

Europeia para esta questão. O Grupo de Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE 

para a Proteção de Dados690/691, em nenhum momento considera, admite ou 

problematiza a possibilidade de os Estados-Membros poderem determinar outros 

critérios que não sejam os previstos no art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., e 

                                                           
683 Ibidem, pág. 43. 
684 Ibidem, págs. 43-44. 
685 Ibidem, pág. 44. 
686 Aliás, a ausência dessa lei nacional nada tem que ver com a ausência de definição nacional de limites às sanções, mas antes 
com a ausência de regulamentação, em certos Estados-Membros, de sanções deste tipo. 
687 No considerando n.º 150 do R.G.P.D. pode ler-se: “[…] [o] presente regulamento deverá definir as violações e o montante 
máximo e o critério de fixação do valor das coimas daí decorrentes, que deverá ser determinado pela autoridade de controlo 
competente, em cada caso individual […]”. 
688 Segundo o qual: “[a] fim de reforçar a execução das regras do presente regulamento, deverão ser impostas sanções, 
incluindo coimas, por violação do presente regulamento […] Importa, porém, ter em devida conta a natureza, gravidade e 
duração da infração, o seu caráter doloso, as medidas tomadas para atenuar os danos sofridos, o grau de responsabilidade ou 
eventuais infrações anteriores, a via pela qual a infração chegou ao conhecimento da autoridade de controlo, o cumprimento 
das medidas ordenadas contra o responsável pelo tratamento ou subcontratante, o cumprimento de um código de conduta ou 
quaisquer outros fatores agravantes ou atenuantes […]”. 
689 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 44. 
690 O Grupo de Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE para a Proteção de Dados tornou-se um elemento importante na 
definição de políticas e de conceitos sobre a proteção de dados, apesar de as suas competências serem de natureza consultiva, 
nos termos do art.º 29.º, n.º 1, § 2, da Diretiva 95/46/CE. 
691 Nas Diretrizes de aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de 
outubro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2VRYiCx
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distintas molduras das que se fixam no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D.692/693. Assim, 

tem de se concluir que o R.G.P.D. deixou às autoridades de controlo o poder de 

aplicar em concreto coimas nos montantes máximos aí previstos no seu art. 83.º, n.os 

4, 5 e 6, naturalmente com a ponderação dos critérios orientadores do cálculo da 

coima a que se refere o art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D.694. Donde, a fixação, em 

abstrato, em lei nacional, de limites máximos inferiores aos previstos no art. 83.º, 

n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D. constitui uma violação dos mesmos. Esta conclusão é 

corroborada pela jurisprudência do T.J.U.E., no Acórdão de 7 de fevereiro de 1973, 

Processo n.º 39/72, Comissão das Comunidades Europeias contra República 

Italiana695, onde, reportando-se à legislação aprovada na República Italiana, o 

Tribunal afirma serem “[…] contrárias ao Tratado quaisquer modalidades de 

execução que possam obstar ao efeito direto dos regulamentos comunitários e desse 

modo comprometer a sua aplicação simultânea e uniforme no espaço comunitário 

[…]”, jurisprudência reiterada no Acórdão do T.J.U.E., de 10 de outubro de 1973, 

Processo n.º 34/73, F.lli Variola Spa, Trieste contra Amministrazione Italiana Delle 

Finanze («acórdão Variola»)696/697. É certo que do princípio do primado do direito 

da União Europeia, consagrado no art. 288.º, § 2, do T.F.U.E., decorre que os 

regulamentos têm valor obrigatório e são diretamente aplicáveis em todos os 

Estados-Membros – como, aliás, já vimos –, afastando com isso qualquer 

possibilidade de um Estado “[…], unilateralmente, anular os seus efeitos através de 

um acto legislativo oponível aos textos comunitários […]”, cfr. o já citado Acórdão do 

T.J.U.E., de 15 de julho de 1964, Processo n.º 6/64, Flaminio Costa contra ENEL698/699. 

                                                           
692 A única circunstância em que o Grupo de Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE para a Proteção de Dados admite 
liberdade de modelação por parte de cada Estado é a respeitante à execução das sanções, sendo que “[…] [t]al pode 
nomeadamente incluir notificações de endereço, formulários, prazos para apresentação de alegações, recursos, execução e 
pagamento […]”, cfr. as Diretrizes de aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, 
adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 6. Porém, logo de seguida, adverte para a necessidade de “[…] tais requisitos não deve[re]m 
impedir, na prática, a consecução da efetividade, da proporcionalidade ou do caráter dissuasivo. Uma determinação mais 
precisa da efetividade, da proporcionalidade ou do caráter dissuasivo será efetuada com base na prática emergente no seio 
das autoridades de controlo (em matéria de proteção de dados, mas também de lições retiradas de outros domínios 
regulados), assim como na jurisprudência resultante da interpretação desses princípios […]”. 
693 In verbis, Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 44. 
694 Ibidem, pág. 45. 
695 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XpDu5S. 
696 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XupF6h. 
697 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 45. 
698 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XnVbme. 
699 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 45. 

http://bit.ly/2VRYiCx
http://bit.ly/2VRYiCx
http://bit.ly/2GrYSjQ
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddbf94149c102f4a878610d7c0bd468c6f.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNbxz0?text=&docid=88354&pageIndex=0&doclang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=601673
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=88457&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=378305
http://bit.ly/2GrYSjQ
https://institutoeuropeu.eu/images/stories/Cosa_Enel.pdf
http://bit.ly/2GrYSjQ
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Por outro lado, em ponto algum, no art. 83.º do R.G.P.D. ou nos 

considerandos relativos ao regime sancionatório, se abre espaço para a 

consideração autónoma da dimensão da empresa, pelo que o critério adotado pelo 

legislador nacional português, na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais 

(mais concretamente, nos seus arts. 37.º, n.º 2, e 38.º, n.º 2), de distinguir as grandes 

empresas e as pequenas e médias empresas, para reservar o limite pecuniário 

máximo do R.G.P.D. para as grandes empresas, constitui em si mesmo uma violação 

do R.G.P.D.700/701. À mesma conclusão se chega em relação à diferenciação das 

molduras sancionatórias para as pessoas singulares. Mais uma vez, em ponto 

nenhum do art. 83.º do R.G.P.D. se distingue o regime sancionatório em função de a 

infração ser cometida por pessoa coletiva ou por pessoa singular. O R.G.P.D. somente 

estatui, no seu considerando n.º 150, que a fixação em concreto pela autoridade de 

controlo de coimas a pessoas que não sejam empresas – o que abrange, ainda, as 

pessoas coletivas de natureza não empresarial, de direito privado ou público – deve 

ter em conta o nível geral de rendimentos no Estado-Membro, bem como a situação 

económica da pessoa em questão, como já referimos. Portanto, o R.G.P.D., mesmo no 

mencionado considerando, apenas admite que os limites máximos pecuniários 

sejam afastados em concreto, na ponderação levada a cabo pela autoridade de 

controlo. Aliás, no considerando n.º 148, admite-se que “[…] se o montante da coima 

suscetível de ser imposta constituir um encargo desproporcionado para uma pessoa 

singular, pode ser feita uma repreensão em vez de ser aplicada a coima […]”, o que 

revela bem que o quadro de sanções pecuniárias em que a autoridade de controlo 

(no caso português, a C.N.P.D.) se move tem sempre de ser o previsto no art. 83.º, 

n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., independentemente da natureza de pessoa coletiva ou 

singular do infrator702. 

Com os fundamentos acima expostos, a C.N.P.D. entende que a definição de 

limites máximos pecuniários inferiores aos limites máximos pecuniários 

estabelecidos no R.G.P.D. viola este ato legislativo da União Europeia e o princípio 

                                                           
700 A este propósito, importa recordar que é muito pontual a relevância reconhecida no articulado do R.G.P.D. às pequenas e 
médias empresas, ao contrário do que sucedia na proposta inicial de regulamentação, porque se concluiu, no seio das 
instituições da União Europeia, que o impacto sobre os dados pessoais decorrente das condutas dos responsáveis pelos 
tratamentos de dados pessoais (e subcontratantes) não depende do número de trabalhadores que integram essas 
organizações, mas antes da natureza da atividade desenvolvida (como, e.g., as categorias de dados tratados, o volume de dados 
tratados, as categorias de titulares dos dados objeto de tratamento, entre outros). Nessa medida, a elevação a critério 
delimitador das molduras sancionatórias da dimensão da empresa contraria o R.G.P.D. e a ratio que lhe está subjacente. 
701 Segundo o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 45. 
702 Ibidem, pág. 46. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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do primado do direito da União Europeia, consagrado no art. 288.º, § 2, do 

T.F.U.E.703. O mesmo raciocínio tem de valer para a fixação de limites mínimos, uma 

vez que o R.G.P.D. não deixa espaço ao legislador nacional para definir um quadro 

sancionatório diferente do que está estabelecido no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do 

R.G.P.D.704. Quando determina, no seu art. 83.º, n.os 4 e 5, que “[a] violação das 

disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas 

até [...]” e, no seu art. 83.º, n.º 6, que “[o] incumprimento de uma ordem emitida pela 

autoridade de controlo a que se refere o artigo 58.º, n.º 2, está sujeito, em 

conformidade com o n.º 2 do presente artigo, a coimas até […]”, o R.G.P.D. esgota o 

poder legislativo dos Estados-Membros quanto à definição do quadro sancionatório 

em relação às infrações previstas naqueles números. Admitindo apenas esse poder, 

nos termos do art. 84.º, n.º 1, 1.ª parte, do R.G.P.D., quanto à definição de sanções 

penais como consequência pela violação do R.G.P.D. ou quanto à possibilidade de 

sancionar com coimas as infrações a disposições do R.G.P.D. não sancionadas no art. 

83.º do R.G.P.D.705. 

De resto, os limites mínimos, tal como estão fixados na Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, suscitariam sempre reservas, desde logo pelo facto de, 

quanto às pessoas singulares, se prever um limite mínimo inferior ao previsto hoje 

na Lei de Proteção de Dados Pessoais706. Quando se tem presente que o R.G.P.D. 

pretende reforçar a proteção dos dados pessoais, definindo um quadro 

sancionatório particularmente pesado, não pode deixar de se concluir pelo caráter 

desproporcionado e nada efetivo de uma norma legal que fixa um limite mínimo 

inferior ao limite mínimo fixado na lei nacional de há vinte anos atrás, portanto, em 

clara violação do estatuído no art. 83.º, n.º 1, do R.G.P.D.707. 

Na realidade, como já referimos anteriormente, perpassa pela Proposta de 

Lei de Proteção de Dados Pessoais uma dificuldade essencial de conformação com o 

R.G.P.D.708, ao repetir e redefinir as contraordenações com alterações que o violam 

– e.g., na fixação de limites máximos de coimas, inferiores aos previstos no R.G.P.D., 

de forma diferenciada para as pessoas singulares e para as empresas em função das 

                                                           
703 Ibidem, pág. 46. 
704 Ibidem, pág. 46. 
705 Ibidem, pág. 46. 
706 Ibidem, pág. 46. 
707 Ibidem, págs. 46-47. 
708 Assim já o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ.  

http://bit.ly/2GrYSjQ
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suas dimensões, coimas que variam consoante estejam em causa contraordenações 

graves e muito graves, aplicando-se subsidiariamente o R.G.C.O., ou na fixação de 

limites mínimos de coimas, de forma diferenciada para as pessoas singulares e para 

as empresas em função das suas dimensões709/710. 

Para além disso, no que respeita às sanções por violações do direito da 

União Europeia por parte de instituições ou órgãos da União Europeia, dado o 

âmbito de aplicação especial do R.G.P.D., estão previstas – apenas – sanções de 

natureza disciplinar. Assim, nos termos do art. 49.º do Regulamento (CE) n.º 

45/2001, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 18 de dezembro de 

2000, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 

de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação 

desses dados711, “[q]ualquer incumprimento, intencional ou por negligência, das 

obrigações decorrentes do presente regulamento, por um funcionário ou outro 

agente das Comunidades Europeias, é passível de sanção disciplinar […]”712. 

 

4.1. A qualificação jurídica das infrações diretamente previstas no 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Admitir a aplicação direta das coimas previstas no Regulamento, por força 

do art. 288.º, § 2, do T.F.U.E., está longe de resolver todos os problemas. Surge, desde 

logo, uma questão de base de grande relevância: como qualificar as sanções 

administrativas e as infrações a que correspondem713. 

“Os sistemas jurídicos da Dinamarca e da Estónia não conhecem as coimas 

tal como são previstas […]” no R.G.P.D., segundo o seu considerando n.º 151714 e, 

como tal, cumpre referir que a aplicação de coimas só é válida para países que 

                                                           
709 De acordo com PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 17. 
710 A este propósito, invocamos, mais uma vez, o que já referimos a respeito do princípio do primado do direito da União 
Europeia sobre o direito nacional. 
711 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2XhK52a. 
712 Cfr. AGÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA E CONSELHO DA EUROPA – Manual..., op. cit., pág. 136; 
e cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 248. 
713 Bem sabemos que esta questão não é autónoma e específica relativamente ao R.G.P.D. Todavia, cabe-nos fazer uma análise 
apenas sobre este ponto de vista. 
714 Porém, “[…] [a]s regras relativas às coimas podem ser aplicadas de modo que a coima seja imposta, na Dinamarca, pelos 
tribunais nacionais competentes como sanção penal e, na Estónia, pela autoridade de controlo no âmbito de um processo por 
infração menor, na condição de tal aplicação das regras nestes Estados-Membros ter um efeito equivalente às coimas impostas 
pelas autoridades de controlo […]” que propõem a coima, devendo ter em conta a recomendação das mesmas, ainda nos 
termos do considerando n.º 151 do R.G.P.D. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001R0045&from=PT
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reconheçam essa sanção para infrações administrativas em regime 

contraordenacional próprio, como é o caso de Portugal e da Alemanha. 

Em Portugal, de acordo com o critério conceitual-formal, ou até nominal715, 

para a definição de crime e de contraordenação – no primeiro caso, a prática de um 

facto declarado passível de «pena» por lei, cfr. o art. 1.º, n.º 1, do C.P.; e, no segundo 

caso, a prática de um facto que preencha um tipo legal que se comine com uma 

«coima», nos termos do art. 1.º do R.G.C.O.716 –, seremos forçados a concluir que, nos 

casos do art. 83.º do R.G.P.D. estamos perante «contraordenações», uma vez que ao 

longo do artigo é constantemente empregada a expressão «coima» para qualificar a 

cominação das infrações. Todavia, no art. 84.º, n.º 1, do R.G.P.D., encontramo-nos 

perante uma sanção especial, um tertium genus, desde logo porque o conceito 

empregado de «sanção»717 – até possivelmente não pecuniária, por força do art. 84.º, 

n.º 1, do R.G.P.D.718 – não permite enquadrar imediatamente todas as infrações a que 

se reporta nos conceitos de «crime» ou de «contraordenação»719. A esta conclusão 

sempre chegaríamos pela afirmação da reserva relativa de competência legislativa 

da Assembleia da República em matéria penal e contraordenacional – neste último 

caso, desde que se introduzam desvios ao R.G.C.O., como sucede a todo o passo com 

o regime estabelecido no Regulamento, a começar, por um lado, com os limites 

máximos das sanções previstas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., que excedem 

largamente os limites do art. 17.º do R.G.C.O.720 e, por outro lado, ao não incluir 

limites mínimos, admite a interpretação segundo a qual permite implicitamente a 

                                                           
715 Segundo DIAS, Jorge de Figueiredo, em Direito Penal…, op. cit., pág. 161, este critério é de aplaudir e é o único praticamente 
exequível, “[d]ada a natureza altamente questionável, no plano doutrinal, dos critérios substanciais avançados para a distinção 
entre crimes e contra-ordenações, bem como (ainda mais) a patente dificuldade que quase sempre representa a aplicação de 
tais critérios a um concreto facto […]”. Acrescenta, ainda, MOUTINHO, José Lobo – Direito das contra-ordenações – Ensinar e 
investigar. Lisboa, Portugal: Universidade Católica Editora, 2008. Págs. 29-30, que “[…] para, por seu turno, se apurar quando 
estamos perante uma coima não parece bastar uma mera equivalência de natureza (sanção pecuniária não convertível em 
prisão), como demonstram os casos, não só das multas disciplinares, como das multas processuais e das multas aplicáveis às 
pessoas colectivas em caso de crime. Tudo vem, pois, a depender do facto de o texto da lei conter a palavra «coima» para 
designar a sanção correspondente ao facto ilícito. A opção por um critério nominal é, sem dúvida, de entre todas, a mais 
pragmática, na medida em que poupa o intérprete à questão da qualificação”. 
716 Daí que, como refere FERREIRA, Manuel Cavaleiro de – Direito Penal Português – Parte Geral. Sociedade Científica da 
Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Ciências Humanas. Portugal: Verbo, abril de 1981. Volume I. Pág. 17, “[a] 
regulamentação das «contra-ordenações», por referência ao Direito Penal, mostra que é impossível deixar de ver nas «contra-
ordenações» o que elas efectivamente são – infracções penais administrativas. A renúncia da lei a fixar uma distinção material 
delimitando de maneira nominal crime e «contra-ordenação» confirma o juízo que fica formulado”. 
717 Espanha, França e Inglaterra consideram que se trata de infrações e multas administrativas. 
718 Sendo certo que certas contraordenações podem não implicar a aplicação de uma coima, como sucede no art. 15.º, n.º 2, da 
Lei n.º 30/2000, de 29 de novembro, que aprova o regime jurídico do consumo de estupefacientes, nos termos do qual “[a]os 
consumidores toxicodependentes são aplicáveis sanções não pecuniárias”. Sobre este tema vide VILELA, Alexandra – O Direito 
de Mera Ordenação Social: Entre a Ideia de “Recorrência” e a de “Erosão” do Direito Penal Clássico. Coimbra, Portugal: Coimbra 
Editora, 2013. Págs. 369-371. 
719 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., págs. 27-28. 
720 Sobre este assunto, vide, por todos, o Acórdão do T.C. n.º 447/91, de 28 de novembro de 1991, Processo n.º 227/90. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IHgL0Q. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910447.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910447.html
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existência de limites mínimos inferiores aos estabelecidos no art. 17.º do R.G.C.O. –, 

de acordo com a opinião de JOSÉ LOBO MOUTINHO e DAVID SILVA RAMALHO721. 

Todavia, como vimos, esta reserva é, a nosso ver, suscetível de ser afastada nesta 

matéria, por aplicação direta de um instrumento jurídico da União Europeia. 

É certo que nada obriga a que as infrações existentes no ordenamento 

jurídico português sejam qualificadas como crimes ou contraordenações722. 

Todavia, a questão da qualificação jurídica das infrações previstas no Regulamento 

não é despicienda: por um lado, serve para determinar o regime substantivo e 

processual geral ou subsidiariamente aplicável que, em domínios sancionatórios 

avessos à integração de lacunas in malam partem, permita fazer face ao amplo 

espaço deixado em aberto pelo Regulamento e, por outro lado, é essencial para 

estabelecer com clareza a complexa questão da relação entre as normas 

sancionatórias atualmente vigentes e as que constam do Regulamento723. 

Na verdade, com a entrada em vigor do Regulamento, e admitindo, em 

benefício da discussão, a aplicação direta das suas normas que preveem a aplicação 

de sanções administrativas, pergunta-se: poderá o Regulamento revogar 

tacitamente normas legais nacionais que preveem ilícitos contraordenacionais, ou 

poderão as normas coexistir, duplicando a punição por infrações que, na sua 

estrutura real e no seu desvalor, são substancialmente as mesmas724? Temos 

dúvidas quanto à admissibilidade da primeira hipótese e a certeza quanto à 

inconstitucionalidade da segunda725. 

No R.G.P.D., as sanções aplicáveis às infrações diretamente puníveis por 

força do Regulamento são expressamente qualificadas como «coimas»726 e, mais 

                                                           
721 In Notas sobre..., op. cit., pág. 28. 
722 Basta pensar no regime da responsabilidade sancionatória do Tribunal de Contas ou até mesmo na infração administrativa 
punível com multa, nos termos do disposto no art. 130.º, n.º 2, da Lei do Jogo – cfr. ALBUQUERQUE, Paulo Pinto de – Comentário 
do Regime Geral das Contra-Ordenações. Lisboa, Portugal: Universidade Católica Editora, 2011. Pág. 27 –, para logo nos 
apercebermos de que, na nossa ordem jurídica, há ilícitos para os quais se prevê a aplicação de multas, sem que as respetivas 
infrações sejam qualificadas, ou qualificáveis, como crimes ou contraordenações, de acordo com MOUTINHO, José Lobo; 
RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 26. 
723 Em sentido convergente, veja-se MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 28. 
724 Referindo-se inicialmente ao Acórdão do T.J.U.E., de 9 de março de 1978, Processo n.º 106/77, Administração das Finanças 
do Estado contra Sociedade anónima Simmenthal («acórdão Simmenthal»). [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2UFTMui, refere MACHADO, Jónatas E. M., em Direito da União Europeia…, op. cit., pág. 227, 
que “[d]e acordo com esta última decisão, o juiz nacional deve aplicar, por sua própria autoridade, o direito comunitário, 
desaplicando, se necessário, a norma de direito interno que entre em contradição com aquele, mesmo que se trate de uma 
norma posterior. Para isso, não se torna necessário pedir ou aguardar a prévia revogação da norma de direito interno, seja 
por via de procedimento legislativo, seja através de procedimento constituinte. No entanto, constitui um dever dos Estados a 
revogação expressa das normas internas incompatíveis com normas comunitárias”. 
725 No mesmo sentido, vide MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 28. 
726 A versão alemã qualifica as sanções como «GelbuBen», que são exatamente as sanções correspondentes à definição legal 
das contraordenações («Gesetz über Ordnungswidrigkeiten»), a versão inglesa adota a expressão «administrative fines» e a 
versão francesa refere «amendes administratives». 

https://institutoeuropeu.eu/images/stories/Simmenthal.pdf
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precisamente, “[…] coimas impostas pelas autoridades de controlo […]”, cfr. o seu 

art. 83.º, n.º 9. Também aqui houve uma evolução da Proposta de Regulamento para 

a versão final do Regulamento. A primeira, ao falar simplesmente em «sanções 

administrativas», não permitia, de todo, um enquadramento das infrações como 

«contraordenações». Diferentemente, o Regulamento qualifica expressamente 

como «coimas» as sanções previstas no seu art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, pelo que, tendo em 

conta o critério formal, ou até nominal, no âmbito deste artigo, estaremos perante 

«contraordenações»727. Porém, o Regulamento nada diz relativamente às sanções 

previstas no seu art. 84.º, n.º 1, do R.G.P.D. e o conceito de «sanção» não permite 

enquadrar imediatamente todas as infrações a que se reporta nos conceitos de 

«crime» ou de «contraordenação». A qualificação das sanções previstas no seu art. 

83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D. como «contraordenações» a que opera o Regulamento 

tem como consequência direta a aplicabilidade do R.G.C.O., em tudo aquilo que não 

for expressamente regulado no Regulamento, o que nos leva a pensar que a redação 

deste supera as dúvidas que a Proposta de Regulamento suscitava a esse respeito728. 

Contudo, não nos parece que seja esse o caso, visto que não foram qualificadas pelo 

Regulamento as «sanções» previstas no seu art. 84.º, n.º 1, do R.G.P.D., as quais 

consideramos – tal como JOSÉ LOBO MOUTINHO e DAVID SILVA RAMALHO729 

defendiam, a respeito das «sanções administrativas» previstas na Proposta de 

Regulamento – sanções especiais, uma espécie de tertium genus. 

 

4.2. As técnicas seguidas na tipificação das contraordenações e as 

dificuldades delas decorrentes 

É necessário questionar em que é que consiste e em que termos pode surgir 

uma infração, sendo esta a violação das normas do presente Regulamento, de modo 

a haver lugar à aplicação de coimas ao infrator. A este respeito, cumpre referir que 

o R.G.P.D. não caracteriza as infrações, mas apenas as sanções aplicáveis às mesmas, 

pelo que entendemos que os métodos a seguir para a tipificação das infrações 

previstas no Regulamento decorrem da remissão interna complementar. 

                                                           
727 In verbis, MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 47. 
728 De acordo com MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., págs. 27-28. 
729 Ibidem, págs. 27-28. 
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Como já vimos, o art. 83.º do R.G.P.D. tenta enunciar e concretizar alguns 

casos de violações das normas do presente Regulamento, i.e., de infrações ao 

presente Regulamento. Todavia, por um lado, consideramos que esta se trata de uma 

enunciação suis generis730, apesar de alguns comportamentos se encontrarem 

tipificados no art. 83.º do R.G.P.D., num desafio à inteligência do intérprete e do 

aplicador. E, por outro lado, as previsões típicas do Regulamento têm um carácter 

incompleto, visto que os tipos contraordenacionais não estão descritos sobre a 

forma de violação, de modo que não se percebe, por vezes, como pode surgir a 

infração e cumpre ao intérprete e ao aplicador a tarefa de as completar, o que, em 

alguns casos, se afirma uma tarefa bastante difícil. É o caso, e.g., da infração prevista 

no art. 83.º, n.º 4, al. a), do R.G.P.D., de acordo com o qual “[a] violação das 

disposições a seguir enumeradas está sujeita, em conformidade com o n.º 2, a coimas 

até 10 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 2 % do seu volume de negócios 

anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o 

montante que for mais elevado: a) As obrigações do responsável pelo tratamento e 

do subcontratante nos termos dos artigos 8.º, 11.º, 25.º a 39.º e 42.º e 43.º […]”. Ora, 

por remissão, nos termos do art. 11.º, n.º 1, do R.G.P.D., “[s]e as finalidades para as 

quais se proceder ao tratamento de dados pessoais não exigirem ou tiverem deixado 

de exigir a identificação do titular dos dados por parte do responsável pelo seu 

tratamento, este último não é obrigado a manter, obter ou tratar informações 

suplementares para identificar o titular dos dados com o único objetivo de dar 

cumprimento ao presente regulamento”. Como podemos verificar, não é fácil 

descortinar em que é que pode consistir a violação deste artigo e de muitos outros 

do R.G.P.D. 

Constata-se que a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais faz um 

esforço de tipificação dos ilícitos contraordenacionais. Contudo, como referimos 

anteriormente, considerando a jurisprudência do T.J.U.E., a C.N.P.D.731 entende, por 

                                                           
730 É disso exemplo o art. 83.º, n.º 5, al. d), do R.G.P.D., que consagra que a violação das disposições relativas às obrigações nos 
termos do direito do Estado-Membro adotado ao abrigo do Capítulo IX (disposições relativas a situações específicas de 
tratamento) está sujeita a coimas até 20.000.000,00 € (no caso de pessoa singular) ou até 4 % do seu volume de negócios 
anual a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior (no caso de pessoa coletiva). Como vimos 
anteriormente, estas disposições relativas a situações específicas de tratamento englobam, e.g., o tratamento e liberdade 
expressão e de informação (art. 85.º do R.G.P.D.); o tratamento e acesso do público aos documentos oficiais (art. 86.º do 
R.G.P.D.); tratamento do número de identificação nacional (art. 87.º do R.G.P.D.); o tratamento no contexto laboral (art. 88.º 
do R.G.P.D.); as garantias e derrogações relativas a tratamento para fins de arquivo de interesse público ou para fins de 
investigação científica ou histórica para fins estatísticos (art. 89.º do R.G.P.D.); as obrigações de sigilo (art. 90.º do R.G.P.D.); e 
as normas vigentes em matéria de proteção de dados das igrejas e associações religiosas (art. 91.º do R.G.P.D.). 
731 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 50. 
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um lado, que o R.G.P.D. não deixa margem aos Estados-Membros para introduzir 

alterações ao regime sancionatório previsto no seu art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, e, por outro 

lado, com os mesmos fundamentos, que não deve o legislador nacional reproduzir 

as normas constantes do R.G.P.D. 

Nessa medida, a C.N.P.D.732 recomenda a eliminação do art. 37.º, n.º 1, da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais733, com exceção da al. e) e da al. l), 

bem como do art. 38.º, n.º 1, al. u), da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

De todo o modo, sempre se dirá que algumas das disposições previstas nos arts. 37.º, 

n.º 1, e 38.º, n.º 1734, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, violam o 

R.G.P.D., como sucede com os arts. 37.º, n.º 1, al. h), e 38.º, n.º 1, al. b). Ora, na 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, a propósito da não prestação de 

informação, nos termos impostos pelos arts. 13.º e 14.º do R.G.P.D., distingue-se a 

informação relevante (cuja omissão originaria contraordenação muito grave, cfr. o 

art. 37.º, n.º 1, al. h)) da informação não relevante (cuja omissão originaria 

contraordenação grave, cfr. o art. 38.º, n.º 1, al. b)), distinção essa que não é 

consagrada nem reconhecida no art. 83.º do R.G.P.D.735. Na verdade, no art. 83.º, n.º 

                                                           
732 Ibidem, pág. 50. 
733 A saber: “1 – Constituem contraordenações muito graves: a) Os tratamentos de dados pessoais em violação dos princípios 
consagrados no artigo 5.º do RGDP; b) Os tratamentos de dados pessoais que não tenham por base o consentimento ou outra 
condição de legitimidade, nos termos do artigo 6.º do RGPD ou de norma nacional; c) O incumprimento das regras relativas à 
prestação do consentimento previstas no artigo 7.º do RGPD; d) Os tratamentos de dados pessoais previstos no n.º 1 do artigo 
9.º do RGPD sem que se verifique uma das circunstâncias previstas no n.º 2 do mesmo artigo; e) Os tratamentos de dados 
pessoais previstos no artigo 10.º do RGPD que contrariem as regras aí previstas; f) A exigência do pagamento de uma quantia 
em dinheiro fora dos casos previstos no n.º 5 do artigo 12.º do RGPD; g) A exigência do pagamento de uma quantia em dinheiro, 
nos casos previstos no n.º 5 do artigo 12.º do RGPD, que exceda os custos necessários para satisfazer o direito do titular dos 
dados; h) A não prestação de informação relevante nos termos dos artigos 13.º e 14.º do RGPD, o que ocorre nas seguintes 
circunstâncias: i) Omissão de informação das finalidades a que se destina o tratamento; ii) Omissão de informação acerca dos 
destinatários ou categorias de destinatários dos dados pessoais; iii) Omissão de informação acerca do direito de retirar o 
consentimento nos casos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º e na alínea a) do n.º 2 do artigo 9.º do RGPD; i) Não 
permitir, não assegurar ou dificultar o exercício dos direitos previstos nos artigos 15.º a 18.º e 19.º a 22.º do RGPD; j) A 
transferência internacional de dados pessoais em violação do disposto nos artigos 44.º a 49.º do RGPD; k) O incumprimento 
das decisões da autoridade de controlo previstas no n.º 2 do artigo 58.º do RGPD, ou recusa da colaboração que lhe seja exigida 
pela CNPD, no exercício dos seus poderes; l) A violação das regras previstas no capítulo VI da presente lei”. 
734 Segundo o qual: “1 – Constituem contraordenações graves: a) A violação do disposto no artigo 8.º do RGPD; b) A não 
prestação da restante informação prevista nos artigos 13.º e 14.º do RGPD; c) A violação do disposto nos artigos 24.º e 25.º do 
RGPD; d) A violação das obrigações previstas no artigo 26.º do RGPD; e) A violação do disposto no artigo 27.º do RGPD; f) A 
violação das obrigações previstas no artigo 28.º do RGPD; g) A violação do disposto no artigo 29.º do RGPD; h) A ausência de 
registo dos tratamentos de dados pessoais em violação do disposto no artigo 30.º do RGPD; i) A violação das regras de 
segurança previstas no artigo 32.º do RGPD; j) O incumprimento dos deveres previstos no artigo 33.º do RGPD; k) O 
incumprimento do dever de informar o titular dos dados pessoais nas situações previstas no artigo 34.º do RGPD; l) O 
incumprimento da obrigação de realizar avaliações de impacto nos casos previstos no artigo 35.º do RGPD; m) O 
incumprimento da obrigação de consultar a autoridade de controlo previamente à realização de operações de tratamento de 
dados nos casos previstos no artigo 36.º do RGPD; n) O incumprimento dos deveres previstos no artigo 37.º do RGPD; o) A 
violação do disposto no artigo 38.º do RGPD, nomeadamente no que respeita às garantias de independência do encarregado 
de proteção de dados; p) O incumprimento dos deveres previstos no artigo 39.º do RGPD; q) A prática de atos de supervisão 
de códigos de conduta por organismos não acreditados pela autoridade de controlo nos termos do artigo 41.º do RGPD; r) O 
incumprimento, por parte dos organismos de supervisão de códigos de conduta, do previsto no n.º 4 do artigo 41.º do RGPD; 
s) A utilização de selos ou marcas de proteção de dados que não tinham sido emitidos por organismos de certificação 
devidamente acreditados nos termos dos artigos 42.º e 43.º do RGPD; t) O incumprimento, por parte dos organismos de 
certificação, dos deveres previstos no artigo 43.º do RGPD; u) A violação do disposto no artigo 19.º da presente lei”. 
735 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 50. 
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5, al. b), do R.G.P.D., sanciona-se como contraordenação muito grave a violação dos 

direitos dos titulares dos dados nos termos dos arts. 12.º a 22.º736, não se 

distinguindo, nem se deixando espaço para distinguir em função dos elementos 

informativos omitidos. Consequentemente, sempre teriam de ser eliminados os arts. 

37.º, n.º 1, al. h), e 38.º, n.º 1, al. b), da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais737. 

Acresce que, onde a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais podia 

ter previsto autonomamente comportamentos sancionáveis, limitou-se a qualificar 

como contraordenação muito grave, nos termos do art. 37.º, n.º 1, al. l), da Proposta 

de Lei de Proteção de Dados Pessoais, “[a] violação das regras previstas no capítulo 

VI da presente lei”738. Com efeito, no art. 37.º, n.º 1, al. l), da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, há uma total ausência de especificação das condutas 

que, no âmbito do Capítulo VI da presente Proposta de Lei, justificam a qualificação 

como contraordenação muito grave, em violação do princípio da tipicidade dos 

ilícitos739. De entre os diferentes artigos previstos nesse capítulo – os quais já 

enunciamos – só se consegue encontrar obrigações suficientemente densificadas 

cuja violação pode originar uma sanção nos seguintes artigos (alguns dos quais 

apenas após alteração da sua redação): no art. 24.º, apenas o disposto no n.º 6, que 

consagra que “[o] exercício da liberdade de expressão não legitima a divulgação de 

dados pessoais como moradas e contactos, à exceção daqueles que sejam de 

conhecimento generalizado”; no art. 25.º, apenas o n.º 2, que dispõe que “[s]empre 

que o dado pessoal nome seja suficiente para garantir a identificação do titular e a 

eficácia do tratamento, não devem ser publicados outros dados pessoais”; o art. 27.º, 

que prevê que “[n]o âmbito da contratação pública, e caso seja necessária a 

publicação de dados pessoais, não devem ser publicados outros dados pessoais para 

além do nome, sempre que este seja suficiente para garantir a identificação do 

                                                           
736 Para contextualizar, o art. 12.º do R.G.P.D. refere-se à transparência das informações, das comunicações e das regras para 
exercício dos direitos dos titulares dos dados, o art. 13.º do R.G.P.D. consagra as informações a facultar quando os dados 
pessoais são recolhidos junto do titular, o art. 14.º do R.G.P.D. prevê as informações a facultar quando os dados pessoais não 
são recolhidos junto do titular, o art. 15.º do R.G.P.D. dispõe sobre o direito de acesso do titular dos dados, o art. 16.º do R.G.P.D. 
diz respeito ao direito de retificação, o art. 17.º do R.G.P.D. estipula o direito ao apagamento dos dados («direito a ser 
esquecido»), o art. 18.º do R.G.P.D. dedica-se ao direito à limitação do tratamento, o art. 19.º do R.G.P.D. refere a obrigação de 
notificação da retificação ou apagamento dos dados pessoais ou limitação do tratamento, o art. 20.º do R.G.P.D. consagra o 
direito de portabilidade dos dados, o art. 21.º do R.G.P.D. prevê o direito de oposição e o art. 22.º do R.G.P.D. dispõe sobre as 
decisões individuais automatizadas, incluindo definição de perfis. 
737 No mesmo sentido, veja-se o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 50. 
738 Ibidem, pág. 50. 
739 Ibidem, pág. 50. 
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contraente público e do cocontratante”; no art. 28.º, nos n.os 4, 5, 7 e 8, que 

consagram que “[a]s imagens gravadas e outros dados pessoais registados através 

da utilização de sistemas de vídeo ou outros meios tecnológicos de vigilância à 

distância, nos termos previstos no artigo 20.º do Código do Trabalho, só podem ser 

utilizadas no âmbito do processo penal” (n.º 4), “[n]os casos previstos no número 

anterior, as imagens gravadas e outros dados pessoais podem também ser utilizados 

para efeitos de apuramento de responsabilidade disciplinar, na medida em que o 

sejam no âmbito do processo penal” (n.º 5), “[a] transferência de dados pessoais de 

trabalhadores entre empresas que se encontrem em relação de domínio ou de 

grupo, ou mantenham estruturas organizativas comuns, só é lícita nos casos de 

cedência ocasional de trabalhador e na medida que seja proporcional, necessária e 

adequada aos objetivos a atingir” (n.º 7) e “[o]s dados pessoais de trabalhadores 

podem ainda ser transferidos, nos termos do número anterior, nas situações de 

cedência de trabalhador por parte de empresa de trabalho temporário e de 

destacamento para outro Estado” (n.º 8), respetivamente; no art. 28.º, n.º 6 (ou no 

novo artigo que venha regular os tratamentos de dados biométricos), que dispõe 

que “[o] tratamento de dados biométricos dos trabalhadores só é considerado 

legítimo para controlo de assiduidade e para controlo de acessos às instalações do 

empregador”, depois de serem especificados os limites do tratamento740. 

Resulta ainda dos arts. 37.º, n.º 1, al. k)741, e 52.º742, da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais que uma mesma conduta – o incumprimento de ordens 

ou proibições da C.N.P.D. – é sancionada como contraordenação e como crime. 

Assim, por consideração do princípio ne bis in idem¸ importaria corrigir o disposto 

no art. 37.º, n.º 1, al. k), da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, ou 

eliminar o art. 52.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. 

De acordo com a C.N.P.D.743, o R.G.P.D. reconhece aos Estados-Membros 

autonomia para definir sanções com outra natureza para as infrações que estão 

                                                           
740 Ibidem, págs. 50-51. 
741 In verbis: “1 – Constituem contraordenações muito graves: […] k) O incumprimento das decisões da autoridade de controlo 
previstas no n.º 2 do artigo 58.º do RGPD, ou recusa da colaboração que lhe seja exigida pela CNPD, no exercício dos seus 
poderes”. 
742 Segundo o qual: “1 – Quem não cumprir as obrigações previstas no RGPD e na presente lei, depois de ultrapassado o prazo 
que tiver sido fixado pela CNPD para o respetivo cumprimento, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa 
até 120 dias. 2 – A pena é agravada para o dobro nos seus limites se, depois de notificado para o efeito, o agente: a) Não 
interromper, cessar ou bloquear o tratamento ilícito de dados; b) Não proceder ao apagamento ou destruição dos dados 
quando legalmente exigível, ou findo o prazo de conservação fixado nos termos da presente lei; ou c) Recusar, sem justa causa, 
a colaboração que lhe for exigida nos termos do artigo 8.º da presente lei”. 
743 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 51. 
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previstas no seu art. 83.º e, por isso, pode o legislador nacional prever como crime 

as infrações previstas no art. 83.º, n.º 5, al. e), e n.º 6, do R.G.P.D.744, opção seguida 

na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. Pelo que, de acordo com a 

C.N.P.D.745, o que deverá evitar-se é qualificar a mesma conduta, sem qualquer 

distinção, como crime e contraordenação. Assim, apenas fará sentido manter-se 

como contraordenação a recusa de colaboração com a C.N.P.D., consagrada no art. 

37.º, n.º 1, al. k), da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. Simplesmente, 

como essa infração vem qualificada como contraordenação grave, cfr. resulta da 

conjugação dos arts. 83.º, n.º 4, al. a), e 31.º, do R.G.P.D., o legislador nacional 

português não a pode elevar a contraordenação muito grave, segundo a C.N.P.D.746. 

Ora, salvo melhor entendimento, não nos parece certo este raciocínio, uma 

vez que, tendo em especial consideração a ressalva prevista no art. 84.º, n.º 1, do 

R.G.P.D., segundo a qual “[o]s Estados-Membros estabelecem as regras relativas às 

outras sanções aplicáveis em caso de violação do disposto no presente regulamento, 

nomeadamente às violações que não são sujeitas a coimas nos termos do artigo 

[83.º] […]”, este Regulamento apenas reconhece aos Estados-Membros autonomia 

para definir sanções com outra natureza para as infrações que não estejam previstas 

no seu art. 83.º. Assim, à primeira vista, a solução correta parece ser a de eliminar o 

art. 52.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. Porém, por outro lado, 

bem sabemos, que a incorporação da desobediência como crime se deve a razões de 

coerência legislativa, uma vez que praticamente todas as leis preveem o crime de 

desobediência. Ainda assim, parece-nos que fará mais sentido manter-se como 

contraordenação o incumprimento das decisões da autoridade de controlo previstas 

no art.º 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. e a recusa de colaboração com a C.N.P.D., consagrados 

no art. 37.º, n.º 1, al. k), da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, e, uma 

vez que essa infração vem qualificada como contraordenação muito grave no 

R.G.P.D., como resulta da conjugação dos seus arts. 83.º, n.º 4, al. a), e 31.º, o 

                                                           
744 O art. 83.º, n.º 5, al. e), e n.º 6, do R.G.P.D. estipula o seguinte: “5. A violação das disposições a seguir enumeradas está sujeita, 
em conformidade com o n.º 2, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios 
anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado: […] e) O 
incumprimento de uma ordem de limitação, temporária ou definitiva, relativa ao tratamento ou à suspensão de fluxos de 
dados, emitida pela autoridade de controlo nos termos do artigo 58.º, n.º 2, ou o facto de não facultar acesso, em violação do 
artigo 58.º, n.º 1. 6. O incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que se refere o artigo 58.º, n.º 2, 
está sujeito, em conformidade com o n.º 2 do presente artigo, a coimas até 20 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, até 4 
% do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante 
mais elevado”. 
745 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 51. 
746 Ibidem, pág. 51. 
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legislador nacional português pode e deve qualificá-la como contraordenação muito 

grave, conforme fez na presente Proposta de Lei. 

 

4.3. A danosidade social das contraordenações no âmbito de um 

direito de mera ordenação social em matéria de proteção de dados pessoais 

Neste contexto, importa caracterizar a danosidade social das 

contraordenações no âmbito do R.G.P.D., para averiguar a função do direito de mera 

ordenação social em matéria de proteção de dados pessoais. Entronca esta questão 

no problema central da natureza do ilícito em causa e da fundamentação da opção 

do legislador pelo direito penal ou por outro direito sancionatório (em particular, o 

direito de mera ordenação social) face às infrações em matéria de proteção de dados 

pessoais. 

A este respeito, podemos adiantar que o atual «mundo digital», marcado 

pela abundância de dados pessoais, proporciona facilmente a previsão de riscos 

oriundos do tratamento de dados pessoais por parte das entidades englobadas neste 

«banco de dados», existente em virtude da enorme quantidade e crescimento de 

negócios que estes oferecem, e, por isso, tem-se verificado uma tentação de conceber 

a sociedade em que vive o «homo digitalis» como uma «sociedade de cristal». 

Ora, a coima visa fins preventivos, mas a autonomia entre esta e a pena 

assenta, não numa singularidade intrínseca ou na originalidade das finalidades 

prosseguidas, mas antes em critérios formais – tais como, e.g., a gravidade da sanção 

administrativa ou a competência para a sua aplicação – ou em critérios axiológicos, 

assentes na inexistência, na coima, de uma censura da atitude interna do agente, 

como ocorre com a sanção criminal. De facto, à semelhança do que acontece quando 

se procura um conceito não relacional de pena – ou seja, uma definição de pena que 

não apele às suas finalidades ou à relação com outros institutos punitivos –, vários 

Autores acabam por descrever a sanção administrativa pertencente ao ilícito de 

mera ordenação social como “um mal infligido pela Administração a um 

administrado como consequência uma conduta ilegal”747. Esta definição não se 

                                                           
747 Neste sentido, ver GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo – El Problema Jurídico de las Sanciones Administrativas. Revista española 
de derecho administrativo. Civitas. N.º 10, 1976. Pág. 399; FROSALI, Raoul Alberto – Concorso di norme e concorso di reati. 
Milão, Itália: Giuffré, 1971. Págs. 46-47; OSÓRIO, Fábio Medina – Direito Administrativo Sancionador. São Paulo, Brasil: Editora 
Revista dos Tribunais, 2000. Págs. 79-80; PALIERO, Carlo Enrico; TRAVI, Aldo – La sanzione amministrativa. Profili sistematici. 
Milão, Itália: Guiffrè, 1988. Pág. 2; SUAY RINCÓN, José – Sanciones Administrativas. Bolonha: Publicaciones del Real Colégio de 



 

154 

 

afasta muito do conceito geral de sanção jurídica, a qual, por oposição à mera 

consequência ou estatuição, impõe um sacrifício dos interesses pessoais ou 

patrimoniais do visado748. 

Olhando para o estado das artes no atual direito administrativo 

sancionatório – e, em especial, no que respeita ao direito de mera ordenação social 

nele enquadrado –, conclui-se que a perspetiva tradicional de que ao direito 

administrativo sancionatório caberia somente uma tutela preventiva, ficando para 

o direito penal o monopólio das reações repressivas749, já não poderá ser 

plenamente sustentada750. Afigura-se, antes, mais credível concluir-se que a sanção 

                                                           
Espana, 1989. Pág. 55, comentando, a propósito das sanções administrativas genéricas, que esta definição é comum a todas as 
«penas»; SANTOS, José Beleza dos – Ilícito Penal Administrativo e Ilícito Criminal. Revista da Ordem dos Advogados. Ano 5, n.os 
I-II, 1945. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UW19Oj. Págs. 49-50, 
concluindo que todas as sanções administrativas, ou mesmo a maioria das medidas administrativas, podem caber nesta 
definição; e JOSÉ, Rosendo Dias – Sanções Administrativas. Revista de Direito Público. Ano V, n.º 9, 1991. Pág. 39. Cumpre 
referir, a este respeito, que, no direito francês, é utilizada a expressão «contrainte», tanto para a pena, como para a sanção 
administrativa. Ver, por todos, DELLIS, Georges – Droit Pénal et Droit Administratif – L' Influence des Principes du Droit Pénal 
sur le Droit Administratif Répressif. Paris: LGDJ, 1997. Pág. 29. Este Autor, a par da jurisprudência francesa, acaba por recorrer 
a um conceito mais amplo de «mesures graves, prises en considération de la personne», em Droit Pénal et Droit Administratif…, 
op. cit., págs. 168 e 187. 
748 In verbis, ASCENSÃO, José de Oliveira – O Direito. Introdução e Teoria Geral. Uma perspetiva luso-brasileira. 9.ª Edição. 
Coimbra, Portugal: Almedina, 1995. Pág. 53. Também a propósito da pena se fala na imposição de um «mal». Ver, por todos, 
SILVA, Germano Marques da – Direito Penal Português – Parte geral, I – Introdução e Teoria da Lei Penal. Lisboa, Portugal: 
Verbo, 1997. Pág. 33. Criticando precisamente a vaguidade da definição apontada, que pode ser aplicada, de igual forma, quer 
à coima, quer à nulidade de um contrato, PRATES, Marcelo Madureira – Sanção Administrativa Geral: Anatomia e Autonomia. 
Coimbra, Portugal: Almedina, 2005. Págs. 54, 56 e seguintes. De forma semelhante, MOUTINHO, José Lobo – Direito das contra-
ordenações – Ensinar e Investigar…, op. cit., pág. 64; e PADOVANI, Tullio – “Lectio brevis sulla sanzione”. In SCALFI, Gianguido 
– Le pene private. Milão, Itália: Giuffrè Editore, 1985. Págs. 55-56. 
749 Assim, por exemplo, CAETANO, Marcello, em Manual de Direito Administrativo. 10.ª Edição. Coimbra, Portugal: Almedina, 
2005. Volume I. Págs. 53-54, referia a diferença no grau de essencialidade dos bens jurídicos, mas concluía que o direito 
administrativo visava prevenir a lesão dos mesmos, sendo sempre preventivo, enquanto ao direito penal caberia a repressão 
das lesões. AMARAL, Diogo Freitas do, em Curso de Direito Administrativo. 2.ª Edição. Coimbra, Portugal: Almedina, 1996. 
Volume I. Págs. 175-176, afirmava também, referindo as antigas transgressões previstas no Código da Estrada, que o direito 
administrativo seria integralmente preventivo, por oposição ao direito penal. Mais recentemente, SOUSA, Marcelo Rebelo de, 
em Lições de Direito Administrativo. Lisboa, Portugal: Lex, 1999. Volume I. Págs. 62-63, opta por apontar uma diferença 
qualitativa entre o direito administrativo e o direito penal, assente na essencialidade dos bens para a coletividade. Sobre estas 
conceções, ver DEGOFFE, Michel – L´ambiguïté de la sanction administrative. Actualité Juridique Droit Administratif. Número 
especial, 20 de outubro de 2001. Pág. 27; GARCIA, Maria da Glória Ferreira Pinto Dias – Breve reflexão sobre a execução coactiva 
dos actos administrativos. Comemoração do XX Aniversário do Centro de Estudos Fiscais. Lisboa, Portugal: Centro de Estudos 
Fiscais da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos, 1983. Pág. 15; MARQUES-GUEDES, Armando – Direito Administrativo 
(Lições). Lisboa, Portugal: AAFDL, 1956. Págs. 100-102; HASSEMER, Winfried – A prevenção do meio-ambiente através do 
Direito Penal. Lusíada – Revista de Ciência e Cultura. Série Direito. N.º especial, 1996. Pág. 324. Também entendendo que a 
tutela penal assentaria num «dano» efetivo de bens jurídicos enquanto o direito administrativo se concentraria na prevenção 
e reação a meros «perigos», veja-se HUERGO LORA, Alejandro – Las sanciones administrativas. Iustel, 2007. Págs. 153-156; 
NIETO GARCÍA, Alejandro – Derecho Administrativo Sancionador. 3.ª Edição. Madrid, Espanha: Tecnos, 2002. Págs. 182-185; 
SANTOS, José Beleza dos – Direito Criminal (Prelecções coligidas por Hernani Marques). Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 
1936. Págs. 255-256; e SILVA, Germano Marques da – “Contravenção”. In AA. VV. – Polis – Enciclopédia Verbo da Sociedade e 
do Estado. Verbo, 1983. Volume I. Colunas 1281-1283.   
750 Pois a multiplicidade de poderes de investigação e sancionamento de ilícitos que é atualmente conferida às entidades 
administrativas desmente tal conclusão, de acordo com ANTUNES, Manuel Ferreira – Reflexões sobre o Direito Contra-
Ordenacional. Lisboa, Portugal: SPB Editores, 1997. Págs. 39-44; DEGOFFE, Michel – L´ambiguïté de la sanction 
administrative…, op. cit., pág. 30; FISCHER, Andreas – “La sanction administrative en droit allemand”. In Colloque des Conseils 
d´Etat et des Tribunaux Administratifs Suprêmes des Pays Membres des Communautés Européennes. 3.ª Edição. Bruxelas: Institut 
belge d'information et de documentation, 1972. Págs. 221-222; HUERGO LORA, Alejandro – Las sanciones administrativas…, 
op. cit., págs. 138-143; NIETO GARCÍA, Alejandro – Derecho Administrativo Sancionador…, op. cit., pág. 33; SILVA, Germano 
Marques da – Direito Penal Português…, op. cit., págs. 127-128; TEIXEIRA, Carlos Adérito – “Questões processuais da 
responsabilidade das pessoas colectivas no domínio do Direito Sancionatório da Regulação”. In PALMA, Maria Fernanda; DIAS, 
Augusto Silva; MENDES, Paulo Sousa (org.) – Direito Sancionatório das Entidades Reguladoras. Coimbra, Portugal: Coimbra 
Editora, 2009. Págs. 107-108; e DOMÍNGUEZ VILA, Antonio – Constitución y Derecho Sancionador Administrativo. Madrid, 
Espanha: Marcial Pons, 1997. Pág. 20. Os poderes de investigação, de correção, de sanção, consultivos e de autorização das 
autoridades de controlo que analisaremos adiante, devem ser considerados, no nosso entendimento, um claro exemplo 
paradigmático desta multiplicidade. 

http://bit.ly/2UW19Oj
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administrativa, tal como a pena criminal – pelo menos no âmbito do ilícito de mera 

ordenação social –, assume um caráter e função repressivos751, residindo, 

originariamente, o cerne da fundamentação para a distinção face à pena, stricto 

sensu, num critério de natureza material, relacionado com a ressonância de uma 

forte censurabilidade ética dos comportamentos próprios do direito penal e a falta 

dela no caso das atuações contraordenacionais752, que, todavia, tem vindo a ser 

progressivamente colocado em causa, dado o alargamento do direito 

contraordenacional a um número cada vez maior de realidades, muitas delas com 

inquestionável dimensão axiológico-social753. Assim, a coima é uma sanção 

repressiva, no sentido de que contribui para o reforço da validade da norma e serve 

de prevenção no que respeita à prática de novas infrações754. Com efeito, fazendo 

jus à sua dimensão de prevenção, as contraordenações previstas no art. 83.º, n.os 4, 

                                                           
751 Apontando para uma tendência europeia de finalidades punitivas, ou pelo menos repressivas, nas sanções administrativas, 
ver MODERNE, Franck – Sanctions administratives et justice constitutionnelle – Contribution à l'étude du jus puniendi de l'Etat 
dans les démocraties contemporaines. Paris: Economica, 1993. Págs. 77 e seguintes. A favor de uma identidade funcional entre 
pena e sanção administrativa, NAVARRO CARDOSO, Fernando – Infracción administrativa y delito: limites a la intervención del 
Derecho Penal. Madrid, Espanha: Editorial Colex, 2001. Pág. 74; DE CORAIL, Jean-Louis – “Administration et sanction: 
Réflexions sur le fondement du pouvoir administratif de répression”. In CHAPUS, Mélanges René – Droit administratif. Paris: 
Montchrestien, 1992. Pág. 121; DELMAS-MARTY, Mireille; TEITGEN-COLLY, Catherine – Punir sans juger? De la répression 
administrative au droit administratif penal. Paris: Economica, 1992. Pág. 44; LUMBRALES, Nuno Botelho Moniz – Sobre o 
Conceito Material de Contra-Ordenação. Universidade Católica, 2006. Pág. 218; NIETO GARCÍA, Alejandro – Derecho 
Administrativo Sancionador…, op. cit., págs. 21 e seguintes; MOUTINHO, José Lobo – Direito das contra-ordenações – Ensinar e 
Investigar…, op. cit., pág. 37; PADOVANI, Tullio – “Lectio brevis sulla sanzione”, op. cit., pág. 62; PALIERO, Carlo Enrico; TRAVI, 
Aldo – La sanzione amministrativa…, op. cit., pág. 27; e SANTOS, José Beleza dos – Ilícito Penal Administrativo e Ilícito Criminal…, 
op. cit., págs. 45-46. Afirmando que a assunção de uma finalidade repressiva pelas sanções administrativas constitui uma 
«evidência», JOSÉ, Rosendo Dias – Sanções Administrativas…, op. cit., pág. 59. Entendendo que o ilícito de mera ordenação 
social se pode incluir dentro de uma conceção ampla de direito penal, DANTAS, António Leones – Considerações sobre o 
processo das contra-ordenações – A fase administrativa. Revista do Ministério Público. Ano 16, n.º 61, 1995. Pág. 104; e 
JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas – Tratado de Derecho Penal – Parte General. Tradução de Miguel Olmedo 
Cardenete. 5.ª Edição. Granada, Espanha: Editorial Comares, 2002. Pág. 62. Afirmando que pena e sanção administrativa têm 
em comum serem uma forma de controlo social vinculada à prossecução do interesse geral, com fins preventivos e repressivos, 
admitindo que aí se insiram também fins retributivos, vide DELLIS, Georges – Droit Pénal et Droit Administratif…, op. cit., págs. 
38 e 47. Reconhecendo sanções punitivas no direito administrativo francês, DEGOFFE, Michel – L´ambiguïté de la sanction 
administrative…, op. cit., pág. 27. Claramente contra, qualificando a pena como repressiva e atribuindo à sanção da 
contravenção um caráter meramente preventivo, SILVA, A. Henriques da – Contravention et délit (Rapport au VII Congrès de 
I'Union Internationale de Droit Pénal). Coimbra, Portugal: Imprensa da Universidade, 1897. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2DDCF1L. Pág. 6. Acentuando também a finalidade preventiva, sem que 
exclua uma certa natureza punitiva, MELLO, Rafael Munhoz de – Princípios constitucionais de direito administrativo 
sancionador: as sanções administrativas à luz da Constituição Federal de 1988. São Paulo, Brasil: Malheiros, 2007. Págs. 149 e 
194; entre outros. 
752 Cfr., por todos, DIAS, Jorge de Figueiredo, em Direito Penal…, op. cit., págs. 161 e seguintes. Contra, NIETO GARCÍA, Alejandro 
– Derecho Administrativo Sancionador…, op. cit., pág. 152; e VILELA, Alexandra – O Direito de Mera Ordenação Social…, op. cit., 
pág. 206. Para um panorama doutrinário sobre o problema da «identidade ontológica» entre pena e sanção administrativa, 
vide HUERGO LORA, Alejandro – Las sanciones administrativas…, op. cit., págs. 28 e seguintes. 
753 Como defende LOUREIRO, Flávia Noversa, em Os poderes de investigação…, op. cit., pág. 228, nota 1. Para uma aproximação 
aos novos entendimentos a este propósito, veja-se, por todos, PINTO, Frederico de Lacerda da Costa – O ilícito de mera 
ordenação social e a erosão do princípio da subsidiariedade da intervenção penal. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. 
Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 1997. Págs. 7-100; VILELA, Alexandra – O Direito de Mera Ordenação Social…, op. cit., págs. 
352 e seguintes; e BRANDÃO, Nuno – Crimes e Contra-Ordenações: da Cisão à Convergência Material. Coimbra, Portugal: 
Coimbra Editora, 2016. Págs. 229 e seguintes. 
754 Neste exato sentido, veja-se a seguinte passagem do Acórdão do T.R.C., de 24 de março de 2004, Processo n.º 504/04. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2W9MLPg: “[c]omo sanção que é a coima 
só é explicável enquanto resposta a um facto censurável, violador da ordem jurídica, cuja imputação se dirige à 
responsabilidade social do seu autor por não haver respeitado o dever que decorre das imposições legais, justificando-se a 
partir da necessidade de protecção dos bens jurídicos e de conservação e reforço da norma violada, pelo que a determinação 
da medida da coima deve ser feita, fundamentalmente, em função de considerações de natureza preventiva geral, sendo que a 
culpa constituirá o limite inultrapassável da sua medida”. 

http://bit.ly/2DDCF1L
http://bit.ly/2W9MLPg
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5 e 6, do R.G.P.D. ocupam-se da tutela antecipada (ou preventiva) e também 

repressiva das violações ao direito à proteção de dados pessoais, surgindo 

disposições legais, objeto dos comportamentos contraordenacionais, no âmbito 

prévio das condições de acesso, recolha, conservação, armazenamento, 

manuseamento e transação de dados pessoais. Dado que as disfunções produzidas 

neste campo prévio representam um atentado ao direito à proteção de dados 

pessoais, o seu sancionamento justifica-se, visto que no domínio do carácter e 

função punitivos da aplicação das coimas se engloba a prevenção de perigos 

oriundos desse campo prévio, de modo a evitar «males futuros». 

Podemos, assim, concluir que o contexto social da ofensa à proteção de 

dados pessoais é a «sociedade da informação» e a ameaça de sanção pretende, 

essencialmente, prevenir ou evitar que esta «sociedade da informação» seja 

transformada em «sociedade de cristal». 

 

5. A valoração do concurso de infrações 

Neste contexto, não podemos, pois, fugir à questão suscitada pelo art. 83.º, 

n.º 3, do R.G.P.D., que estabelece que, se o responsável pelo tratamento de dados 

pessoais ou o seu subcontratante violarem, no âmbito das mesmas operações de 

tratamento ou de operações de tratamento ligadas entre si, várias disposições do 

R.G.P.D., o montante total da coima não pode exceder o montante especificado para 

a violação mais grave – i.e., até 20.000.000,00 €, em caso de pessoa singular, ou até 

4 % do volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício 

financeiro anterior, em caso de pessoa coletiva. Esta solução é parecida com aquilo 

que designamos no ordenamento jurídico português como «concurso aparente»755, 

mas não é uma sua consagração expressa, uma vez que o concurso aparente não 

precisa de ser consagrado expressamente em nenhuma norma específica, 

decorrendo dos princípios gerais, nomeadamente e diretamente do princípio ne bis 

in idem. E, portanto, no nosso entendimento, a redação do art. 83.º, n.º 3, do R.G.P.D. 

serve para albergar aquilo que temos chamado os casos de «concurso de infrações», 

                                                           
755 Sobre o concurso aparente, veja-se CORREIA, Eduardo – A teoria do concurso em direito criminal. I – Unidade e pluralidade 
de infracções. II – Caso julgado e poderes de cognição do juiz. 2.ª Reimpressão. Coimbra, Portugal: Almedina, 1996. Págs. 15-27; 
e, ainda, MONTEIRO, Cristina Líbano – Do concurso de crimes ao «concurso de ilícitos» em direito penal. Coimbra, Portugal: 
Almedina, setembro de 2015. 
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o denominado «concurso efetivo ideal de infrações»756, isto porque há uma unidade 

de ação, mas há uma pluralidade de infrações a várias disposições do Regulamento. 

Não vemos nesta espécie de equiparação da solução do concurso efetivo 

ideal de infrações à solução do concurso aparente no sentido material, como 

consagrado no Regulamento, uma equiparação contrária aos princípios gerais, 

porque estamos a aproximar uma solução mais gravosa (concurso efetivo ideal de 

infrações) a uma solução menos gravosa (concurso aparente no sentido material). 

Parece que seria preferível guardar para estas situações de concurso efetivo 

ideal de infrações uma solução de exasperação, funcionando o concurso como uma 

espécie de circunstância agravante da sanção correspondente à violação mais grave 

prevista no Regulamento. Contudo, não foi essa a opção do legislador europeu, que 

optou apenas pela aplicação da sanção correspondente à violação mais grave 

prevista no Regulamento. 

Contudo, muito embora entregues à tutela administrativa e merecedoras 

(somente) de proibição e de censura contraordenacional, a verdade é que alguns 

atos violadores do direito à proteção de dados pessoais, agora sob o escrutínio da 

autoridade de controlo, representam danos muito relevantes, fazendo com que a 

comunidade exija a seu propósito uma intervenção enérgica e dissuasora. Assim, 

resta-nos questionar o que sucede se uma norma do Regulamento sancionar 

administrativamente uma conduta simultaneamente tipificada noutra norma como 

crime no ordenamento jurídico nacional, como ocorre, e.g., com a violação do dever 

de guardar sigilo profissional, nos termos do disposto no art. 83.º, n.º 5, als. a), b) e 

d), do R.G.P.D., e dos arts. 47.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais e 51.º da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, respetivamente? 

Dever-se-á aplicar, analogicamente, o disposto no art. 39.º, n.º 1, da Lei de 

Proteção de Dados Pessoais757, subordinado à epígrafe «concurso de infracções», 

nos termos do qual “[s]e o mesmo facto constituir, simultaneamente, crime e contra-

ordenação, o agente é punido sempre a título de crime”? Ou, pelo contrário, dever-

se-á concluir pela punição simultânea e a ambos os títulos da mesma infração? 

                                                           
756 Contrário ao «concurso efetivo real de infrações», no qual se verifica uma pluralidade de ações e uma pluralidade de 
infrações a várias disposições legais. 
757 Disposição que reproduz quase integralmente o disposto no art. 20.º do R.G.C.O., que prevê que “[s]e o mesmo facto 
constituir simultaneamente crime e contra-ordenação, será o agente sempre punido a título de crime, sem prejuízo da 
aplicação das sanções acessórias previstas para a contra-ordenação”. 
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Temos dúvidas quanto à admissibilidade da primeira e a certeza quanto à 

inconstitucionalidade da segunda758. 

Como o T.C.759 tem considerado, tanto em matéria daquilo a que 

tradicionalmente se tem chamado «concurso efetivo ideal de crimes», como em 

matéria de «concurso entre crime e contraordenação», não havendo uma diferença 

ao nível do bem jurídico protegido, a punição por ambas as infrações viola o 

princípio ne bis in idem substantivo760. 

 

6. Os amplos poderes sancionatórios (lato sensu) das entidades 

administrativas 

De todo o modo, se podemos concretizar alguns traços característicos da 

regulação das infrações em matéria de proteção de dados pessoais nos últimos anos, 

um deles será, seguramente, o robustecimento do direito de mera ordenação social 

(ou, mais amplamente, do direito administrativo repressivo ou sancionador, para 

abrangermos igualmente os ordenamentos jurídicos que não conhecem o ilícito de 

mera ordenação social), com a sua difusão a um número cada vez maior de áreas da 

atuação humana, que tem sido concomitante com o afastamento da intervenção 

direta do Estado sobre a proteção de dados pessoais e a consolidação do recurso a 

pessoas coletivas de direito público com a natureza de entidades administrativas 

independentes. Uma tal transferência fez gravitar para a esfera destas entidades um 

conjunto de exigências de muita significância, consubstanciando uma deslocação do 

poder repressivo para as autoridades administrativas independentes761. 

Na verdade, em sentido consentâneo com a tendência de conformidade com 

o direito à proteção de dados pessoais na União Europeia, o regime jurídico em 

matéria de proteção de dados pessoais português tem vindo a reconhecer um 

ampliado leque de prerrogativas às autoridades administrativas independentes. 

                                                           
758 Cfr. MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 29. 
759 Nos Acórdãos do T.C. n.º 244/99, de 29 de abril de 1999, Processo n.º 234/97. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2KNP615; n.º 303/05, de 8 de junho de 2005, Processo n.º 242/05. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em:  http://bit.ly/2UKXKBQ; e n.º 375/05, de 7 de julho de 2005, Processo 
n.º 337/05. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VTVBQO. 
760 No mesmo sentido, veja-se MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva – Notas sobre..., op. cit., pág. 29. 
761 Já LOUREIRO, Flávia Noversa, sublinhava esta tendência, em Os poderes de investigação…, op. cit., págs. 229 e seguintes, 
fazendo a sua análise e crítica, em Direito Penal da Concorrência…, op. cit., págs. 217-220 e 225 e seguintes. Chamando a atenção 
para a mesma problemática, veja-se BONFILS, Philippe – Les frontières du droit penal des affaires. Revue Pénitentiaire et de 
Droit Pénal. N.º 2, abril-junho de 2011, págs. 325-330. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990244.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20050303.html
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2005&numero_actc=375/2005
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O art. 35.º, n.º 2, in fine, da C.R.P. prescreve que a lei ordinária garante a 

proteção de dados pessoais, “[…] designadamente através de entidade 

administrativa independente”. Isto significa que, apesar de a garantia de proteção 

de dados pessoais não ser exclusiva de uma tal entidade – uma vez que, estando em 

causa um direito fundamental, a sua garantia caberá sempre também aos tribunais, 

como é típico da estrutura de um Estado de Direito –, esta proteção será 

essencialmente garantida por aquela entidade. Ao reportar-se a «entidade 

administrativa independente», a C.R.P. confere duas características fundamentais à 

entidade em questão. Por um lado, trata-se de uma entidade administrativa e, por 

isso, encontra-se integrada na Administração Indireta do Estado762. Nessa 

qualidade, as decisões por ela tomadas em casos concretos possuem a natureza de 

atos administrativos, dotados de executoriedade e de vinculatividade próprias 

destes. Contudo, enquanto tais, são naturalmente recorríveis para os tribunais, 

como não poderia deixar de suceder num Estado de Direito. E, por outro lado, 

importa salientar o carácter independente da entidade em causa, o que implica que 

nenhuma instituição ou entidade pode opor-se à existência da mesma, nem pode 

recusar-lhe os poderes a ela atribuídos por força do R.G.P.D., e que a entidade em 

causa não pode receber instruções, nem sequer recomendações, de qualquer outra 

instituição ou entidade, nomeadamente do poder executivo, ou sequer do poder 

legislativo763. Também o R.G.P.D. dota as autoridades de controlo daquilo a que 

chama um «estatuto independente», cfr. os seus arts. 51.º seguintes. Portanto, 

materialmente, estamos perante o figurino essencial de uma autoridade 

administrativa (ou pública) independente, de acordo com o art. 51.º, n.º 1, do 

R.G.P.D., com tudo o que isso implica764. 

Como se pode verificar, tendo em consideração a redação do art. 35.º, n.º 2, 

da C.R.P.765, também aqui o legislador ordinário foi estimulado, através de um 

verdadeiro impulso legislativo, a criar esta entidade administrativa 

independente766. Assim, consagrada nos arts. 4.º e seguintes, da Lei de Proteção de 

                                                           
762 Cfr. SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 511. 
763 Ibidem, pág. 512. 
764 Cumpre referir, a este respeito, que, muito embora a C.N.P.D. seja uma entidade administrativa independente, esta não está 
abrangida pela Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto (Lei-Quadro das Entidades Reguladoras), que, para usar os termos do seu 
próprio sumário, estabeleceu apenas a Lei-Quadro das Entidades Administrativas Independentes “com funções de regulação 
da atividade económica”, segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 48. 
765 A saber: “[a] lei define o conceito de dados pessoais, bem como as condições aplicáveis ao seu tratamento automatizado, 
conexão, transmissão e utilização, e garante a sua protecção, designadamente através de entidade administrativa 
independente”. 
766 De acordo com SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 511. 
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Dados Pessoais face à Informática, a C.N.P.D.P.I. foi instituída em 1994, através da 

Resolução da Assembleia da República n.º 53/94, de 19 de agosto767, que resolveu o 

Regulamento da Comissão Nacional de Protecção de Dados Pessoais Informatizados, 

e veio a conhecer um alargamento de poderes que abrangem os dados pessoais em 

suporte manual, por força da entrada em vigor da Lei de Proteção de Dados Pessoais, 

perdendo, assim, na sua denominação, o qualificativo «informatizados», sendo 

atualmente denominada C.N.P.D. e assumindo a função de autoridade relevante para 

o controlo e fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares 

em matéria de proteção de dados pessoais. Constatamos, ainda, que o legislador 

constitucional, no art. 35.º, n.º 2, in fine, da C.R.P., optou pela criação de uma só 

entidade desta índole, tendo a Diretiva 95/46/CE deixado em aberto a possibilidade 

de criação e existência de várias ou apenas uma instituição deste tipo em cada 

Estado-Membro, cfr. o seu considerando n.º 62 e os seus arts. 28.º e 29.º768. 

De entre as entidades administrativas independentes, assumem para nós 

especial relevância as autoridades nacionais de controlo de dados pessoais. 

Em Portugal, a autoridade nacional de controlo de dados pessoais é a 

C.N.P.D., que funciona junto da Assembleia da República, quer para aplicação da 

legislação nacional, quer para efeitos de execução do R.G.P.D. Para o efeito, é 

necessário adaptar as atribuições e competências da C.N.P.D., previstas na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, às competências, atribuições e poderes que lhe são 

conferidos no R.G.P.D., mantendo-se a respetiva composição e regras de 

funcionamento769. 

De acordo com o art. 22.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, a 

C.N.P.D. tem como atribuição genérica controlar e fiscalizar o cumprimento das 

disposições legais e regulamentares em matéria de proteção de dados pessoais, em 

rigoroso respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades e garantias 

consagradas na Constituição e na lei, abrangendo várias atribuições e competências, 

nomeadamente: a emissão de pareceres (arts. 22.º, n.º 3, al. c), e 23.º, n.º 1, al. a), da 

Lei de Proteção de Dados Pessoais), o poder de decisão (arts. 10.º, n.º 5, 20.º, 22.º, 

                                                           
767 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2N5cvfk. 
768 Segundo SILVEIRA, Luís Lingnau da – “Configuração constitucional…”, op. cit., pág. 511. 
769 Na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, mantém-se os principais traços que compõem a matriz estrutural da 
C.N.P.D., a sua natureza de entidade administrativa, bem como a sua independência, cfr. a Exposição de Motivos da Proposta 
de Lei de Proteção de Dados Pessoais. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Gubok0. 

https://bit.ly/2N5cvfk
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634842734d5449774c56684a53556b755a47396a&fich=ppl120-XIII.doc&Inline=true
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n.º 3, al. b), 23.º, n.º 1, als. b), c), d), e), f), h) e n), 27.º, n.º 2, e 28.º, da Lei de Proteção 

de Dados Pessoais), o poder regulamentar (arts. 23.º, n.º 1, als. f) e l), e n.º 2, da Lei 

de Proteção de Dados Pessoais), poderes de investigação (arts. 22.º, n.º 3, al. a), e n.º 

5, e 23.º, n.º 1, al. k), da Lei de Proteção de Dados Pessoais), entre outras (arts. 11.º, 

n.os 2 e 3, 22.º, n.os 4 e 5, 23.º, n.º 1, als. j), m), o), e n.º 4, 32.º e 49.º, n.º 1, al. c), da Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, arts. 23.º e 24.º da Convenção Europol, Lei n.º 69/98, 

de 26/10, art. 109.º da Convenção Schengen e arts. 3.º e 6.º da Lei n.º 2/94, de 19 de 

fevereiro). 

De facto, nos termos do disposto no art. 55.º, n.º 1, do R.G.P.D., as 

autoridades de controlo “[…] são competentes para prosseguir as atribuições e 

exercer os poderes que lhes são conferidos pelo [...] regulamento no território do 

seu próprio Estado-Membro”. Contudo, o R.G.P.D., por sua vez, vai mesmo mais longe 

do que a Lei de Proteção de Dados Pessoais e estabelece, entre as amplas atribuições 

das autoridades de controlo, cfr. o seu art. 57.º, n.º 1770, as de: controlar e executar a 

aplicação do Regulamento (al. a)); promover a sensibilização e a compreensão do 

público relativamente aos riscos, às regras, às garantias e aos direitos associados ao 

tratamento (al. b)); aconselhar o Parlamento nacional, o Governo e outras 

instituições e organismos a respeito das medidas legislativas e administrativas 

relacionadas com a defesa dos direitos e liberdades das pessoas singulares no que 

diz respeito ao tratamento (al. c)); promover a sensibilização dos responsáveis pelo 

tratamento e dos subcontratantes para as suas obrigações (al. d)); prestar 

informações a qualquer titular de dados sobre o exercício dos seus direitos e 

cooperar com as autoridades de controlo de outros Estados-Membros para esse 

efeito (al. e)); tratar as reclamações apresentadas por qualquer titular de dados, ou 

organismo, organização ou associação, nos termos do art. 80.º do R.G.P.D., e 

investigar o conteúdo da reclamação e informar o autor da reclamação do 

andamento e do resultado da investigação num prazo razoável, em especial se forem 

necessárias operações de investigação ou de coordenação complementares com 

outra autoridade de controlo (al. f)); cooperar, incluindo partilhando informações e 

prestando assistência mútua a outras autoridades de controlo, tendo em vista 

assegurar a coerência da aplicação e da execução do Regulamento (al. g)); conduzir 

                                                           
770 Segundo o qual “[s]em prejuízo de outras atribuições previstas nos termos do presente regulamento, cada autoridade de 
controlo, no território respetivo: […]”. 



 

162 

 

investigações sobre a aplicação do Regulamento, incluindo com base em 

informações recebidas de outra autoridade de controlo ou outra autoridade pública 

(al. h)); acompanhar factos novos relevantes, na medida em que tenham incidência 

na proteção de dados pessoais, nomeadamente a evolução a nível das tecnologias da 

informação e das comunicações e das práticas comerciais (al. i)); adotar as cláusulas 

contratuais-tipo previstas no art. 28.º, n.º 8, e no art. 46.º, n.º 2, al. d), do R.G.P.D. (al. 

j)); elaborar e conservar uma lista associada à exigência de realizar uma avaliação 

do impacto sobre a proteção de dados, nos termos do art. 35.º, n.º 4, do R.G.P.D. (al. 

k)); dar orientações sobre as operações de tratamento previstas no art. 36.º, n.º 2, 

do R.G.P.D. (al. l)); incentivar a elaboração de códigos de conduta, nos termos do art. 

40.º, n.º 1, do R.G.P.D., dar parecer sobre eles e aprovar os que preveem garantias 

suficientes, nos termos do art. 40.º, n.º 5, do R.G.P.D. (al. m)); incentivar o 

estabelecimento de procedimentos de certificação de proteção de dados, e de selos 

e marcas de proteção de dados, nos termos do art. 42.º, n.º 1, do R.G.P.D. e aprovar 

os critérios de certificação, nos termos do art. 42.º, n.º 5, do R.G.P.D. (al. n)); proceder 

a uma revisão periódica das certificações emitidas, nos termos do art. 42.º, n.º 7, do 

R.G.P.D. (al. o)); redigir e publicar os critérios de acreditação de um organismo para 

monitorizar códigos de conduta, nos termos do art. 41.º do R.G.P.D., e de um 

organismo de certificação, nos termos do art. 43.º do R.G.P.D. (al. p)); conduzir o 

processo de acreditação de um organismo para monitorizar códigos de conduta, nos 

termos do art. 41.º do R.G.P.D., e de um organismo de certificação, nos termos do art. 

43.º do R.G.P.D. (al. q)); autorizar as cláusulas contratuais e disposições previstas no 

art. 46.º, n.º 3, do R.G.P.D. (al. r)); aprova as regras vinculativas aplicáveis às 

empresas, nos termos do art. 47.º do R.G.P.D. (al. s)); contribuir para as atividades 

do Comité (al. t)); conservar registos internos de violações do Regulamento e das 

medidas tomadas, nos termos do art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. (al. u)); e desempenha 

quaisquer outras tarefas relacionadas com a proteção de dados pessoais (al. v)). 

Para efeitos de execução do R.G.P.D. e, no que aqui nos interessa, para 

efeitos de adaptação das atribuições e competências da C.N.P.D., previstas na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, às competências, atribuições e poderes que lhe são 

conferidos no R.G.P.D., encontra-se, como já vimos, em discussão parlamentar a 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, que, por sua vez, para além das 

atribuições das autoridades de controlo previstas no art. 57.º, n.º 1, do R.G.P.D., 
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consagra as atribuições muito mais amplas, no seu art. 6.º, n.º 1, uma vez que 

englobam aquelas e as seguintes: a) pronunciar-se, a título não vinculativo, sobre as 

medidas legislativas e regulamentares relativas à proteção de dados pessoais, bem 

como sobre instrumentos jurídicos em preparação, em instituições europeias ou 

internacionais, relativos à mesma matéria; b) fiscalizar o cumprimento das 

disposições do R.G.P.D. e das demais disposições legais e regulamentares relativas à 

proteção de dados pessoais e dos direitos, liberdades e garantias dos titulares dos 

dados, e corrigir e sancionar o seu incumprimento; c) disponibilizar uma lista de 

tratamentos sujeitos à avaliação do impacto sobre a proteção de dados, nos termos 

do art. 35.º, n.º 4, do R.G.P.D., definindo igualmente critérios que permitam 

densificar a noção de elevado risco prevista nesse artigo; d) elaborar e apresentar 

ao C.E.P.D., previsto no R.G.P.D., os projetos de critérios para a acreditação dos 

organismos de monitorização de códigos de conduta e dos organismos de 

certificação, nos termos dos arts. 41.º e 43.º do R.G.P.D., e assegurar a posterior 

publicação dos critérios, caso sejam aprovados; e) acreditar organismos para 

monitorizar códigos de conduta, nos termos do R.G.P.D., bem como revogar a 

acreditação sempre que os requisitos deixem de ser cumpridos ou as medidas 

adotadas violem as normas de proteção de dados; f) cooperar com o Instituto 

Português de Acreditação, I.P. (I.P.A.C., I.P.), relativamente à aplicação do disposto 

no art. 14.º da presente Proposta de Lei, bem como na definição de requisitos 

adicionais de acreditação, tendo em vista a salvaguarda da coerência de aplicação 

do R.G.P.D.; e g) promover ações de formação adequadas e regulares destinadas aos 

encarregados de proteção de dados. 

Para além disso, o R.G.P.D. consagra que as autoridades de controlo dispõem 

de uma tripartição de poderes: de investigação (art. 58.º, n.º 1, do R.G.P.D.)771, de 

correção e de sanção (art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D.)772, consultivos e de autorização 

                                                           
771 Entre os quais: “a) Ordenar que o responsável pelo tratamento e o subcontratante e, se existir, o seu representante, lhe 
forneçam as informações de que necessite para o desempenho das suas funções; b) Realizar investigações sob a forma de 
auditorias sobre a proteção de dados; c) Rever as certificações emitidas nos termos do artigo 42.º, n.º 7; d) Notificar o 
responsável pelo tratamento ou o subcontratante de alegadas violações do presente regulamento; e) Obter, da parte do 
responsável pelo tratamento e do subcontratante, acesso a todos os dados pessoais e a todas as informações necessárias ao 
exercício das suas funções; f) Obter acesso a todas as instalações do responsável pelo tratamento e do subcontratante, 
incluindo os equipamentos e meios de tratamento de dados, em conformidade com o direito processual da União ou dos 
Estados-Membros”. 
772 Tais como: “a) Fazer advertências ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante no sentido de que as operações de 
tratamento previstas são suscetíveis de violar as disposições do presente regulamento; b) Fazer repreensões ao responsável 
pelo tratamento ou ao subcontratante sempre que as operações de tratamento tiverem violado as disposições do presente 
regulamento; c) Ordenar ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que satisfaça os pedidos de exercício de 
direitos apresentados pelo titular dos dados nos termos do presente regulamento; d) Ordenar ao responsável pelo tratamento 
ou ao subcontratante que tome medidas para que as operações de tratamento cumpram as disposições do presente 
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(art. 58.º, n.º 3, do R.G.P.D.)773, mantendo-se, no essencial, o regime constante do art. 

28.º da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995. 

Em conformidade, o art. 6.º, n.º 2, da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais consagra que a C.N.P.D. exerce as competências previstas no art. 58.º do 

R.G.P.D. 

Porém, cumpre referir que a Diretiva 95/46/CE, posteriormente vertida na 

Lei de Proteção de Dados Pessoais, assentava num sistema de controlo 

administrativo prévio, com obrigação de notificação das autoridades de controlo, a 

que se encontravam vinculadas as entidades responsáveis pelo tratamento de dados 

pessoais, e, em certos casos, de obtenção de autorização, prevista na lei, por parte 

dessas autoridades de controlo, para o início da atividade de tratamento de dados 

pessoais, de acordo com o considerando n.º 89 do R.G.P.D.774. A falta de notificação 

ou de autorização da C.N.P.D. gerava um ilícito contraordenacional, nos termos do 

art. 37.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, ou um ilícito criminal, nos 

termos do art. 43.º, n.º 1, al. a), da Lei de Proteção de Dados Pessoais, até 25 de maio 

de 2018, data em que o R.G.P.D. passou a ter força obrigatória geral, com produção 

plena de efeitos. 

Com a entrada em vigor e aplicação do R.G.P.D., a obrigação geral de 

notificação prévia de tratamento de dados pessoais foi suprimida, não sendo 

necessário solicitar autorização à C.N.P.D. para realizar tratamentos de dados 

pessoais abrangidos pelo R.G.P.D., passando a C.N.D.P., que tinha poderes de 

fiscalização sucessiva, a atuar a posteriori em termos de fiscalização, havendo uma 

                                                           
regulamento e, se necessário, de uma forma específica e dentro de um prazo determinado; e) Ordenar ao responsável pelo 
tratamento que comunique ao titular dos dados uma violação de dados pessoais; f) Impor uma limitação temporária ou 
definitiva ao tratamento de dados, ou mesmo a sua proibição; g) Ordenar a retificação ou o apagamento de dados pessoais ou 
a limitação do tratamento nos termos dos artigos 16.º, 17.º e 18.º, bem como a notificação dessas medidas aos destinatários a 
quem tenham sido divulgados os dados pessoais nos termos do artigo 17.º, n.º 2, e do artigo 19.º; h) Retirar a certificação ou 
ordenar ao organismo de certificação que retire uma certificação emitida nos termos dos artigos 42.º e 43.º, ou ordenar ao 
organismo de certificação que não emita uma certificação se os requisitos de certificação não estiverem ou deixarem de estar 
cumpridos; i) Impor uma coima nos termos do artigo 83.º, para além ou em vez das medidas referidas no presente número, 
consoante as circunstâncias de cada caso; j) Ordenar a suspensão do envio de dados para destinatários em países terceiros ou 
para organizações internacionais”. 
773 O art. 58.º, n.º 3, do R.G.P.D. dispõe os seguintes poderes consultivos e de autorização: “a) Aconselhar o responsável pelo 
tratamento, pelo procedimento de consulta prévia referido no artigo 36.º; b) Emitir, por iniciativa própria ou se lhe for 
solicitado, pareceres dirigidos ao Parlamento nacional, ao Governo do Estado-Membro ou, nos termos do direito do Estado-
Membro, a outras instituições e organismos, bem como ao público, sobre qualquer assunto relacionado com a proteção de 
dados pessoais; c) Autorizar o tratamento previsto no artigo 36.º, n.º 5, se a lei do Estado-Membro exigir tal autorização prévia; 
d) Emitir pareceres e aprovar projetos de códigos de conduta nos termos do artigo 40.º, n.º 5; e) Acreditar organismos de 
certificação nos termos do artigo 43.º; f) Emitir certificações e aprovar os critérios de certificação nos termos do artigo 42.º, 
n.º 5; g) Adotar as cláusulas-tipo de proteção de dados previstas no artigo 28.º, n.º 8, e no artigo 46.º, n.º 2, alínea d); h) 
Autorizar as cláusulas contratuais previstas no artigo 46.º, n.º 3, alínea a); i) Autorizar os acordos administrativos previstos 
no artigo 46.º, n.º 3, alínea b); j) Aprovar as regras vinculativas aplicáveis às empresas nos termos do artigo 47.º”. 
774 Segundo o qual “[a] Diretiva 95/46/CE estabelece uma obrigação geral de notificação do tratamento de dados pessoais às 
autoridades de controlo […]”. 
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mudança de paradigma. Ainda de acordo com o considerando n.º 89 do R.G.P.D., “[…] 

[as] obrigações gerais e indiscriminadas de notificação deverão […] ser suprimidas 

e substituídas por regras e procedimentos eficazes mais centrados nos tipos de 

operações de tratamento suscetíveis de resultar num elevado risco para os direitos 

e liberdades das pessoas singulares, devido à sua natureza, âmbito, contexto e 

finalidades”. Assim, a obrigação geral de notificação foi substituída por uma maior 

responsabilização, e até por uma responsabilidade ativa, dos responsáveis pelos 

tratamentos de dados pessoais, seus eventuais subcontratantes e responsáveis 

conjuntos, através da definição de princípios, do estabelecimento de regras e 

obrigações, da adoção de medidas técnicas e organizativas e da imposição de 

processos e procedimentos internos que visam assegurar mais eficazmente a 

proteção dos dados pessoais objeto de tratamento e lidar com os casos de violação 

dos mesmos, tendo o R.G.P.D., concomitantemente, agravado os montantes das 

sanções abstratas aplicáveis de forma significativa, no seu art. 83.º, n.os 4, 5 e 6. 

Desta forma, o controlo prévio da legalidade dos tratamentos de dados 

pessoais é confiado às organizações públicas ou privadas, que passam a 

responsabilizar-se por todos os tratamentos, durante a totalidade do «ciclo de vida» 

dos dados pessoais, garantindo, deste modo, a conformidade dos tratamentos com 

o R.G.P.D. e com toda a legislação complementar em matéria de proteção de dados 

pessoais. Pese embora o quadro normativo que rodeia a C.N.P.D. não tenha alterado 

muito, material e substancialmente, o aumento dos princípios, regras, obrigações, 

medidas técnicas e organizativas, processos e procedimentos internos que recaem 

sobre as entidades responsáveis pelo tratamento de dados pessoais, bem como as 

molduras abstratas das coimas a aplicar em caso de violação do direito à proteção 

de dados pessoais, tornam a sua atuação muito mais consequente na vida destas 

entidades775. 

Assim, podemos concluir que houve uma alteração estrutural no esquema 

regulatório, uma passagem de um modelo de supervisão para um modelo de 

autorregulação e, neste contexto, coloca-se a questão de saber como é que as 

autoridades de controlo, nomeadamente a C.N.P.D., vão garantir o enforcement do 

novo modelo. 

                                                           
775 Cfr. MORAIS, André Filipe – Proteção de Dados..., op. cit., pág. 33. 
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Concentrando esta autoridade, como vimos, os poderes de investigação, de 

correção e de sanção, e consultivos ou de autorização, através dos quais irá garantir 

o enforcement do novo modelo de autorregulação, compreende-se imediatamente, 

pelo mero elenco, os muitos e fortes poderes concedidos àquela autoridade. Quanto 

a este ponto, todavia, cumpre referir que não é pacífica a solução legislativa de dar 

agressividade à atuação da autoridade de controlo e de, nessa medida, endurecer a 

repressão das práticas restritivas ou violadoras do direito à proteção de dados 

pessoais. Para além disso, adivinham-se as sérias reservas que alguns destes 

poderes podem levantar. De entre as mais graves estão aquelas que tangem com os 

poderes que individualizaremos e em que nos concentraremos agora, para o que nos 

interessa nesta sede, aqueles que estão relacionados com a sua atividade corretiva 

e sancionatória, uma vez que, tendo em consideração os diversos poderes atribuídos 

à autoridade de controlo para cumprimento desta sua função, os poderes de 

correção e de sanção – sendo certo que não se encontravam previstos na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais – viram-se implementados, de maneira significativa, na 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em consonância, aliás, com aquela 

que foi a sua trave mestra: o R.G.P.D. 

Implicação ou aspeto absolutamente essencial da já abordada qualificação 

jurídica das infrações como contraordenações é a «regra da competência das 

autoridades administrativas» para o respetivo processamento e aplicação das 

coimas, cfr. o art. 33.º do R.G.C.O. Ora, de acordo com o art. 34.º, n.º 1, do R.G.C.O., 

“[a] competência em razão da matéria pertencerá às autoridades determinadas pela 

lei que prevê e sanciona as contra-ordenações”. Como o próprio Regulamento 

estabelece, no seu art. 83.º, n.º 9, as coimas são “[…] impostas pelas autoridades de 

controlo […]”. No que agora importa, “[a] fim de reforçar e harmonizar as sanções 

administrativas para violações do presente regulamento, as autoridades de controlo 

deverão ter competência para impor coimas […]”, cfr. o considerando n.º 150 do 

R.G.P.D.776. Assim, se da análise feita pela autoridade de controlo resultar a 

verificação de qualquer incumprimento, é de esperar a consequente aplicação de 

coimas por parte desta entidade777. 

                                                           
776 De acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 48. 
777 Cfr. MORAIS, André Filipe – Proteção de Dados..., op. cit., pág. 33. 
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No entanto, como se dirá adiante, o Regulamento optou por uma enorme 

flexibilização do quadro sancionatório, pelo que prevê a aplicação de outras medidas 

sancionatórias administrativas – as «medidas corretivas» –, “para além ou em vez” 

das coimas, cfr. o art. 58.º, n.º 2, al. i) do R.G.P.D.778. Assim, para além da capacidade 

de impor coimas, nos termos do art. 83.º do R.G.P.D., as autoridades de supervisão 

dispõem de uma vasta gama de outras sanções administrativas corretivas. Os 

chamados «poderes de correção» das autoridades de supervisão779 são definidos no 

art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. e vão desde a emissão de advertências, repreensões e 

ordens a responsáveis pelo tratamento de dados pessoais e seus subcontratantes, 

até à imposição de proibições temporárias, ou mesmo permanentes, de atividades 

de tratamento de dados pessoais780. Para além disso, os «poderes de correção» 

chegam a incluir a imposição de coimas entre as medidas corretivas, nos termos do 

art. 58.º, n.º 2, al. i), do R.G.P.D., o que constitui, no nosso entendimento, um reforço 

da sua eficácia, uma vez que esta imposição já se encontra prevista no art. 83.º do 

R.G.P.D. 

Para além disso, é digno de nota que o Regulamento prevê ainda que “[o]s 

Estados-Membros estabelecem por lei que as suas autoridades de controlo estão 

habilitadas a levar as violações do presente regulamento ao conhecimento das 

autoridades judiciais e, se necessário, a intentar ou de outro modo intervir em 

processos judiciais, a fim de fazer aplicar as disposições do presente regulamento”, 

de acordo com o art. 58.º, n.º 5781. 

 

7. Um sistema punitivo flexível 

O R.G.P.D. apresenta um sistema sancionatório diferenciado por princípio. 

Como já houve ocasião de anotar, o Regulamento faz uma opção pela flexibilidade 

do sistema punitivo, ou, se se quiser, de reação às violações das normas que estão 

diretamente nele previstas. Muito embora preveja a aplicação de coimas, a verdade 

                                                           
778 In verbis, MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., págs. 48-49. 
779 No considerando n.º 129 do R.G.P.D., estes poderes são denominados «poderes de correção e de sanção». A saber: “[a] fim 
de assegurar o controlo e a aplicação coerentes do presente regulamento em toda a União, as autoridades de controlo deverão 
ter, em cada Estado-Membro, as mesmas funções e poderes efetivos, incluindo poderes de investigação, poderes de correção 
e de sanção, e poderes consultivos e de autorização […]”. 
780 No mesmo sentido, ver EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, 
op. cit., pág. 248. 
781 Nestes termos, vide MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 49. 
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é que, a propósito dos poderes de correção, prevê a aplicação de medidas corretivas 

que podem ser acumuladas com as coimas ou substituídas pelas coimas782. 

Na verdade, o art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., estabelece que “[c]ada autoridade 

de controlo dispõe dos seguintes poderes de correção: a) Fazer advertências ao 

responsável pelo tratamento ou ao subcontratante no sentido de que as operações 

de tratamento previstas são suscetíveis de violar as disposições do presente 

regulamento; b) Fazer repreensões ao responsável pelo tratamento ou ao 

subcontratante sempre que as operações de tratamento tiverem violado as 

disposições do presente regulamento; c) Ordenar ao responsável pelo tratamento 

ou ao subcontratante que satisfaça os pedidos de exercício de direitos apresentados 

pelo titular dos dados nos termos do presente regulamento; d) Ordenar ao 

responsável pelo tratamento ou ao subcontratante que tome medidas para que as 

operações de tratamento cumpram as disposições do presente regulamento e, se 

necessário, de uma forma específica e dentro de um prazo determinado; e) Ordenar 

ao responsável pelo tratamento que comunique ao titular dos dados uma violação 

de dados pessoais; f) Impor uma limitação temporária ou definitiva ao tratamento 

de dados, ou mesmo a sua proibição; g) Ordenar a retificação ou o apagamento de 

dados pessoais ou a limitação do tratamento nos termos dos artigos 16.º, 17.º e 18.º, 

bem como a notificação dessas medidas aos destinatários a quem tenham sido 

divulgados os dados pessoais nos termos do artigo 17.º, n.º 2, e do artigo 19.º; h) 

Retirar a certificação ou ordenar ao organismo de certificação que retire uma 

certificação emitida nos termos dos artigos 42.º e 43.º, ou ordenar ao organismo de 

certificação que não emita uma certificação se os requisitos de certificação não 

estiverem ou deixarem de estar cumpridos; i) Impor uma coima nos termos do 

artigo 83.º, para além ou em vez das medidas referidas no presente número, 

consoante as circunstâncias de cada caso; j) Ordenar a suspensão do envio de dados 

para destinatários em países terceiros ou para organizações internacionais”. 

Assim, as coimas podem ser aplicadas isoladamente ou para além das 

medidas corretivas referidas no art. 58.º, n.º 2, als. a) a h) e j), do R.G.P.D., da 

competência da autoridade de controlo. Isto está estabelecido no art. 58.º, n.º 2, al. 

i), do R.G.P.D. e no art. 83.º, n.º 2, 1.ª parte, do R.G.P.D. Por seu turno, o art. 83.º, n.º 

2, 2.ª parte, do R.G.P.D., acrescenta que, “[…] [a]o decidir sobre a aplicação de uma 

                                                           
782 Ibidem, pág. 50. 
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coima e sobre o montante da coima em cada caso individual”, são tidas “[…] em 

devida consideração […]” uma série de circunstâncias. 

A questão que aqui se suscita é, antes de mais, uma questão de 

entendimento global do sistema783. 

Uma primeira leitura destas disposições deixa no ar a ideia de que, perante 

uma infração, haveria uma primazia da aplicação de medidas corretivas, sendo a 

aplicação de uma coima uma mera eventualidade, objeto de uma decisão no caso 

concreto, em função de um juízo global de adequação perante as circunstâncias do 

caso784. Em suma, as autoridades de controlo deveriam, antes de mais, aplicar as 

medidas corretivas que coubessem, decidindo apenas em função das circunstâncias 

do caso concreto aplicar ou não uma coima785. Assim, parece que a aplicação das 

coimas tem um carácter complementar ou subsidiário relativamente à aplicação 

destas medidas e parece que o legislador europeu consagra uma espécie de primado 

das medidas corretivas sobre as coimas, quando diz que a aplicação das coimas pode 

ir para além ou em vez da aplicação destas medidas. Trata-se de uma interpretação, 

sem dúvida, tentadora, a exprimir uma abordagem positiva, de preferir a pedagogia 

à punição, e apostada, antes de mais, em conseguir que a consciência e o respeito 

pelo direito à proteção de dados pessoais se vá efetivamente impondo na vida social 

e económica. Note-se que não se estaria (ou não se estaria necessariamente) perante 

um sistema de oportunidade: por um lado, não decorre de lado nenhum do R.G.P.D. 

a imposição ou admissão de um qualquer juízo sobre o procedimento e, por outro 

lado, trata-se de um juízo “consoante as circunstâncias de cada caso” – e não em 

função de um juízo de oportunidade e conveniência786. É, pois, patente uma certa 

discricionariedade, que poderá causar alguns problemas no direito das 

contraordenações, mas que não é incompatível com o mesmo, uma vez que este é 

um direito permeável a uma certa discricionariedade. 

No entanto, esta leitura não é a única possível. Pode ler-se, na verdade, no 

considerando n.º 148 do R.G.P.D., o seguinte: “[a] fim de reforçar a execução das 

regras do presente regulamento, deverão ser impostas sanções, incluindo coimas, 

por violação do presente regulamento, para além, ou em substituição, das medidas 

                                                           
783 Ibidem, pág. 51. 
784 Ibidem, págs. 51-52. 
785 Ibidem, pág. 52. 
786 Ibidem, pág. 52. 
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adequadas que venham a ser impostas pela autoridade de controlo nos termos do 

presente regulamento. Em caso de infração menor, ou se o montante da coima 

suscetível de ser imposta constituir um encargo desproporcionado para uma pessoa 

singular, pode ser feita uma repreensão em vez de ser aplicada uma coima. Importa, 

porém, ter em devida conta a natureza, gravidade e duração da infração, o seu 

caráter doloso, as medidas tomadas para atenuar os danos sofridos, o grau de 

responsabilidade ou eventuais infrações anteriores, a via pela qual a infração chegou 

ao conhecimento da autoridade de controlo, o cumprimento das medidas ordenadas 

contra o responsável pelo tratamento ou subcontratante, o cumprimento de um 

código de conduta ou quaisquer outros fatores agravantes ou atenuantes […]”787. 

Ora, nesta segunda leitura, a base do sistema continua a ser a aplicação das coimas, 

a qual só pode ser dispensada em circunstâncias excecionais – e grosso modo 

correspondentes aos pressupostos de aplicação da admoestação, que o art. 50.º, n.º 

1, do R.G.C.O. exprime assim: “[q]uando a reduzida gravidade da infracção e da culpa 

do agente o justifique, pode a entidade competente limitar-se a proferir uma 

admoestação”. No nosso entendimento, só nesses casos será lícito substituir a coima 

por uma medida corretiva, mais concretamente uma “repreensão”, nos termos do 

art. 58.º, n.º 2, al. b), do R.G.P.D.788/789. Porém, a verdade é que estamos, de novo, 

perante um mero considerando. Portanto, quid juris? Qual é o sistema adotado pelo 

Regulamento?790 

A esta fundamental indefinição acresce uma outra, existente em qualquer 

das duas interpretações, embora naturalmente mais ampla e patente na primeira: a 

indefinição dos casos em que a coima deve ser aplicada isoladamente; a indefinição 

dos casos em que a coima deve ser cumulada com medidas corretivas; e a indefinição 

dos casos em que a coima deve ser substituída por medidas corretivas. Estas 

indefinições são indiretamente confirmadas pelo R.G.P.D., que atribui ao C.E.P.D., a 

missão de elaborar “[…] diretrizes dirigidas às autoridades de controlo em matéria 

de aplicação das medidas a que se refere o artigo 58.º, n.os 1, 2 e 3, e de fixação de 

                                                           
787 Ibidem, pág. 52. 
788 O problema já não se coloca relativamente ao poder de “fazer advertências”, nos termos do art. 58.º, n.º 2, al. a), do R.G.P.D., 
uma vez que esta medida corretiva apenas é aplicada “[…] no sentido de que as operações de tratamento previstas são 
suscetíveis de violar as disposições do presente regulamento”. 
789 Nestes termos, vide MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 52. 
790 Ibidem, pág. 52. 
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coimas nos termos do artigo 83.º”, de acordo com o seu art. 70.º, n.º 1, al. k)791. Trata-

se de uma solução que, em certa medida, conta com o precedente das orientações 

para o cálculo das coimas existentes no domínio da concorrência, tanto a nível 

europeu792 como entre nós793/794. 

No entanto, é bom de ver os problemas que suscita a relegação destas 

questões – que incluem o travejamento essencial do sistema sancionatório e a 

definição última dos casos em que se aplica ou não uma coima nas diferentes 

situações – para meras diretrizes, emanadas de uma entidade composta pelos 

diretores das autoridades de controlo dos vários Estados-Membros (C.E.P.D.), e 

eventualmente não vinculativas sequer para as próprias autoridades de controlo 

(como sucede com as Orientações para o cálculo das coimas existentes no domínio 

da concorrência)795/796. 

Também aqui se abre, pois, o espaço para uma futura intervenção do 

legislador nacional português797. 

Chegados aqui, confrontamo-nos com a seguinte questão: poderá haver 

uma violação do princípio ne bis in idem quando as coimas são usadas para além ou 

como complemento das medidas corretivas? No nosso entendimento, a resposta 

será negativa, exceto se a medida de correção aplicada, para além da coima, tiver um 

carácter pecuniário e/ou tiver carácter reversivo ou aflitivo. Nestes casos, poderá 

estar em causa uma potencial violação do princípio ne bis in idem. Nesta matéria, 

                                                           
791 Como já tivemos hipótese de mencionar, o C.E.P.D. dispõe de vastos poderes para decidir os litígios entre as autoridades de 
controlo nacionais e prestar aconselhamento e orientação sobre os principais conceitos do R.G.P.D. – e também da Diretiva 
(UE) 2016/680, do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, de 27 de abril de 2016, relativa à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas autoridades competentes para efeitos de prevenção, 
investigação, deteção ou repressão de infrações penais ou execução de sanções penais, e à livre circulação desses dados. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2PpHuk9 –, cfr. MILT, Kristiina – Proteção 
de Dados Pessoais..., op. cit., pág. 5. A este respeito, cumpre referir que, de acordo com o art. 70.º, n.º 1, al. e), do R.G.P.D., o 
C.E.P.D. está habilitado a emitir “[…] diretrizes, recomendações e melhores práticas, para os procedimentos de apagamento de 
ligações para os dados pessoais, de cópias ou reproduções desses dados existentes em serviços de comunicação acessíveis ao 
público, tal como previsto no artigo 17.º, n.º 2”, a fim de incentivar a aplicação coerente do Regulamento, sendo que o art. 70.º, 
n.º 1, al. k), do R.G.P.D., se refere especificamente à emissão de “[…] diretrizes às autoridades de controlo em matéria de 
aplicação das medidas a que se refere o artigo 58.º, n.os 1, 2 e 3, e de fixação de coimas nos termos do artigo 83.º”. 
792 A nível europeu, cfr. o art. 23.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, do Conselho da Europa, de 16 de dezembro de 2002, 
relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2ZuKU8H, e a Comissão Europeia – Orientações para o cálculo das coimas 
aplicadas por força do n.º 2, alínea a), do artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 (2006/C 210/02). Jornal Oficial da União 
Europeia. C-210/2. 1 de setembro de 2006. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2vbAQo5. 
793 Entre nós, cfr. o art. 69.º do R.J.C., e a Autoridade da Concorrência – Linhas de orientação sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio. 20 de dezembro de 2012. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2IPRn8W.  
794 Neste sentido, veja-se MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 53. 
795 Sobre a questão, veja-se MOUTINHO, José Lobo, in GORJÃO-HENRIQUES, Miguel – Leis das Práticas Restritivas do Comércio: 
Comentário. Coimbra, Portugal: Almedina, 2014. Págs. 261 e seguintes. 
796 Nestes termos, vide MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 53. 
797 Ibidem, pág. 53. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&rid=1
https://bit.ly/2ZuKU8H
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:PT:PDF
https://bit.ly/2IPRn8W
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impõe-se uma visão material das medidas corretivas aplicadas, e não uma visão 

meramente formal ligada ao exercício do poder de correção por parte das 

autoridades de controlo, nos termos do art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. 

De resto, o R.G.P.D. parece indicar os casos em que poderá haver uma 

violação do princípio ne bis in idem. O considerando n.º 150 do R.G.P.D. estabelece 

que “[…] [a] imposição de uma coima ou o envio de um aviso não afetam o exercício 

de outros poderes das autoridades de controlo ou a aplicação de outras sanções 

previstas no presente regulamento”. Esta regra deve ser interpretada de acordo com 

o princípio da licitude, sob pena de violação do princípio ne bis in idem. Assim, o 

critério eficaz parece ser o critério material de comparação das medidas corretivas 

e das coimas, segundo o qual há lugar à aplicação de medidas corretivas, para além 

da coima, se estas medidas não tiverem carácter pecuniário e/ou se não tiverem 

carácter reversivo ou aflitivo. 

Também o considerando n.º 149 da Exposição de Motivos do R.G.P.D. 

estipula que “[…] a imposição de sanções penais por infração às referidas normas 

nacionais, bem como de sanções administrativas, não deverá implicar a violação do 

princípio ne bis in idem, conforme é interpretado pelo Tribunal de Justiça”. No nosso 

entendimento, o Regulamento coloca aqui a jurisprudência do T.J.U.E. como regra de 

consagração do princípio da licitude. 

 

8. Os princípios gerais em matéria de aplicação das medidas 

corretivas 

A coerente aplicação das normas de proteção de dados pessoais é crucial 

para um regime de proteção de dados pessoais harmonizado e as coimas, 

consagradas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., constituem um elemento central do 

novo regime de execução introduzido pelo Regulamento, representando um forte 

elemento do conjunto de ferramentas de execução das autoridades de controlo, a 

par das medidas corretivas, previstas no art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D.798. Por forma a 

garantir uma melhor aplicação e execução do Regulamento por parte das 

autoridades de controlo e tendo em vista uma abordagem coerente no atinente à 

                                                           
798 Segundo o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de 
aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 4. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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imposição de coimas e de medida corretivas, o C.E.P.D.799 expõe o seu entendimento 

comum acerca do disposto no art. 83.º do R.G.P.D., nomeadamente dos critérios de 

avaliação constantes do art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., bem como da 

articulação deste artigo com os arts. 58.º e 70.º do R.G.P.D. e com os considerandos 

que lhes estão associados800. 

Quando for determinada uma infração ao Regulamento, com base na 

avaliação dos factos do caso concreto, a autoridade de controlo competente deve 

identificar as medidas corretivas mais adequadas para sanar a infração801. 

O disposto no art. 58.º, n.º 2, al. a), do R.G.P.D. indica qual a ferramenta que 

as autoridades de controlo podem empregar a fim de prevenir uma situação de 

incumprimento por parte de um responsável pelo tratamento de dados ou do seu 

subcontratante. Por outras palavras, no caso abrangido pela disposição acima 

referida, a infração ao Regulamento ainda não teve lugar802. Pelo contrário, o 

disposto no art. 58.º, n.º 2, als. b) a j), do R.G.P.D. indica quais as ferramentas que as 

autoridades de controlo podem empregar a fim de corrigir uma situação de 

incumprimento por parte de um responsável pelo tratamento de dados ou do seu 

subcontratante803. 

Porém, relativamente a uma potencial previsão e determinação dos termos 

do sancionamento das infrações ao Regulamento não previstas no art. 83.º, n.os 4 a 

6, do R.G.P.D., o Regulamento deixa apenas enunciados genéricos, de índole 

principiológica ou programática, e a exigência de que os Estados-Membros 

notifiquem a Comissão Europeia “[…] das disposições do direito interno que 

adotarem nos termos do n.º 1, até 25 de maio de 2018 e, sem demora, de qualquer 

alteração subsequente das mesmas”, de acordo com o seu art. 84.º, n.º 2. Por isso, 

esta intervenção legislativa parece não ser suficiente, sendo essencial ter em 

                                                           
799 Que, como vimos, de acordo com o art. 70.º, n.º 1, al. e), do R.G.P.D., está habilitado a emitir “[…] diretrizes, recomendações 
e melhores práticas, para os procedimentos de apagamento de ligações para os dados pessoais, de cópias ou reproduções 
desses dados existentes em serviços de comunicação acessíveis ao público, tal como previsto no artigo 17.º, n.º 2”, a fim de 
incentivar a aplicação coerente do Regulamento, e, especificamente, cfr. o art. 70.º, n.º 1, al. k), do R.G.P.D., a emitir “[…] 
diretrizes às autoridades de controlo em matéria de aplicação das medidas a que se refere o artigo 58.º, n.os 1, 2 e 3, e de fixação 
de coimas nos termos do artigo 83.º”. 
800  Porém, os tribunais encontram-se vinculados ao Regulamento, e não às diretrizes emitidas pelo C.E.P.D., de acordo com o 
GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação e fixação 
de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 4, nota 2. 
801  Ibidem, pág. 5. 
802  Ibidem, pág. 5, nota 1. 
803  Ibidem, pág. 5. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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consideração as diretrizes do C.E.P.D. para melhor aplicação e execução do 

Regulamento. 

Em primeiro lugar, as infrações ao Regulamento devem conduzir à 

imposição de “sanções equivalentes”804. O conceito de «equivalência» é fulcral para 

determinar o âmbito das obrigações das autoridades de controlo, a fim de assegurar 

a coerência na utilização que estas fazem dos seus poderes de correção, nos termos 

do art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., em geral, e na aplicação de coimas, em particular805/806. 

De acordo com o considerando n.º 10 do R.G.P.D., “[a] fim de assegurar um nível de 

proteção coerente e elevado das pessoas singulares e eliminar os obstáculos à 

circulação de dados pessoais na União, o nível de proteção dos direitos e liberdades 

das pessoas singulares relativamente ao tratamento desses dados deverá ser 

equivalente em todos os Estados-Membros […]”. Para além disso, o considerando n.º 

11 do R.G.P.D. discorre sobre o facto de um nível equivalente e eficaz de proteção 

dos dados pessoais na União Europeia exigir “[…] o reforço e a especificação dos 

direitos dos titulares dos dados e as obrigações dos responsáveis pelo tratamento e 

pela definição do tratamento dos dados pessoais, bem como poderes equivalentes 

para controlar e assegurar a conformidade das regras de proteção dos dados 

pessoais e sanções equivalentes para as infrações nos Estados-Membros”. Ademais, 

a aplicação de sanções equivalentes em todos os Estados-Membros, bem como uma 

cooperação eficaz entre as autoridades de controlo dos diferentes Estados-

Membros, são vistas como uma forma de “[…] evitar que as divergências constituam 

um obstáculo à livre circulação de dados pessoais no mercado interno […]”, de 

acordo com o considerando n.º 13 do R.G.P.D. 

O Regulamento estabelece (ou tenta estabelecer) uma base mais sólida do 

que a Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, para um maior nível de 

coerência, uma vez que o Regulamento é diretamente aplicável nos Estados-

Membros. Embora as autoridades de controlo ajam com “total independência”, de 

acordo com o art. 52.º, n.º 1, do R.G.P.D., relativamente aos governos nacionais, 

responsáveis pelo tratamento ou seus subcontratantes, estão obrigadas a cooperar 

                                                           
804  Ibidem, pág. 5. 
805 Mesmo nos casos em que os sistemas jurídicos de alguns países da União Europeia não permitam a imposição de coimas 
conforme prevista no Regulamento, a aplicação das normas desses Estados-Membros tem de ter um efeito equivalente às 
coimas impostas pelas autoridades de controlo, de acordo com o considerando n.º 151 do R.G.P.D. 
806  Cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação 
e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 5. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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“[…] tendo em vista assegurar a coerência da aplicação e da execução do presente 

regulamento”, cfr. o art. 57.º, n.º 1, al. g), do R.G.P.D.807. Mais do que a Diretiva 

95/46/CE, o Regulamento insta (ou tenta instar) a uma maior coerência na 

imposição de sanções808. 

Nos casos transnacionais, a coerência é principalmente assegurada através 

do mecanismo de cooperação (balcão único) e, em certa medida, através do 

procedimento de controlo da coerência, previsto no art. 63.º do R.G.P.D.809. Nos 

casos nacionais abrangidos pelo Regulamento, as autoridades de controlo aplicarão 

as diretrizes do C.E.P.D., num espírito de cooperação, em conformidade com o art. 

57.º, n.º 1, al. g), do R.G.P.D. e com o art. 63.º do R.G.P.D., com vista a assegurar a 

coerência da aplicação e da execução do Regulamento810. 

Embora mantenham a autonomia na escolha das medidas corretivas 

apresentadas no art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., as autoridades de controlo devem evitar 

escolher medidas corretivas diferentes para casos semelhantes811. E o mesmo 

princípio se aplica às medidas que forem impostas sob a forma de coimas812. 

Em segundo lugar, como todas as coimas aplicadas pelas autoridades de 

controlo, as medidas corretivas por estas escolhidas devem ser “efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas”813. Como todas as sanções em geral, as medidas 

corretivas devem dar resposta adequada à natureza, gravidade e consequências da 

violação, devendo as autoridades de controlo avaliar todos os factos do caso de 

forma coerente e objetivamente justificada. A avaliação daquilo que é efetivo, 

proporcionado e dissuasivo em cada caso individual terá de refletir também o 

objetivo da medida corretiva selecionada, quer se trate de restaurar o cumprimento 

das normas, quer de punir um comportamento ilícito (ou ambos)814. 

Nos termos do art. 84.º, n.º 1, 2.ª parte, do R.G.P.D., “[a]s sanções previstas 

devem ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas”815 e os Estados-Membros devem 

                                                           
807  Ibidem, pág. 5. 
808  Ibidem, pág. 5. 
809  Ibidem, pág. 5. 
810  Ibidem, pág. 5. 
811  Ibidem, págs. 5-6. 
812  Ibidem, pág. 6. 
813  Ibidem, pág. 6. 
814  Ibidem, pág. 6. 
815 Cfr. o considerando n.º 129 do R.G.P.D. “[…] cada medida deverá ser adequada, necessária e proporcionada a fim de garantir 
a conformidade com o presente regulamento, tendo em conta as circunstâncias de cada caso concreto [...]” e, como já referimos, 
cfr. o considerando n.º 148 do R.G.P.D., “[…] [e]m caso de infração menor, ou se o montante da coima suscetível de ser imposta 
constituir um encargo desproporcionado para uma pessoa singular, pode ser feita uma repreensão em vez de ser aplicada uma 
coima […]”, o que nos leva a concluir que a aplicação das coimas e das medidas corretivas obedece a critérios de 
proporcionalidade. 
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tomar “[…] todas as medidas necessárias para garantir a sua aplicação […]”, de 

acordo com o art. 84.º, n.º 1, 1.ª parte, in fine, do R.G.P.D. Também cfr. o art. 83.º, n.os 

1 e 9, do R.G.P.D., a aplicação de coimas relativamente a violações do presente 

regulamento é, em cada caso individual, efetiva, proporcionada e dissuasiva, tanto 

em casos nacionais, nos termos do art. 55.º do R.G.P.D., como em casos que 

impliquem o tratamento transnacional de dados pessoais, na aceção do art. 4.º, n.º 

23, do R.G.P.D.816. 

Estas diretrizes reconhecem que a legislação nacional pode impor 

requisitos adicionais para o procedimento de execução a observar pelas autoridades 

de controlo. Tal pode incluir, nomeadamente, notificações de endereço, formulários, 

prazos para apresentação de alegações, recursos, execução e pagamento. Contudo, 

tais requisitos não devem impedir, na prática, a consecução da efetividade, da 

proporcionalidade ou do caráter dissuasivo817. 

Uma determinação mais precisa da efetividade, da proporcionalidade ou do 

caráter dissuasivo será efetuada com base na prática emergente no seio das 

autoridades de controlo (em matéria de proteção de dados, mas também de lições 

retiradas de outros domínios regulados), assim como na jurisprudência resultante 

da interpretação desses princípios818. 

Em terceiro lugar, a autoridade de controlo competente fará uma avaliação 

“em cada caso individual”. Por um lado, porque as coimas podem ser impostas em 

resposta a um amplo leque de infrações, previstas no art. 83.º, n.os 4 a 6, do R.G.P.D., 

e, por outro lado, porque o direito de um Estado-Membro pode permitir ou até 

mandatar a imposição de uma sanção em razão da infração a outras disposições para 

além das referidas no art. 83.º, n.os 4 a 6, do R.G.P.D., nos termos do art. 84.º, n.º 1, 

1.ª parte, do R.G.P.D.819. Por estas razões, o Regulamento exige a avaliação de cada 

caso individualmente820. 

O art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., é o ponto de partida para esta 

avaliação individual821. Esse número refere que “[…] [a]o decidir sobre a aplicação 

                                                           
816  Segundo o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de 
aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 6. 
817  Ibidem, pág. 6. 
818  Ibidem, pág. 6. 
819  Ibidem, pág. 7. 
820  Ibidem, pág. 7. 
821 Contudo, para além da aplicação dos critérios constantes do art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., existem outras disposições 
que reforçam a base desta abordagem, nomeadamente: o considerando n.º 141 consagra que “[…] [a] investigação decorrente 
de uma reclamação deverá ser realizada, sob reserva de controlo jurisdicional, na medida adequada ao caso específico […]”; o 

http://bit.ly/2VRYiCx
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de uma coima e sobre o montante da coima em cada caso individual, é tido em devida 

consideração o seguinte [...]”822. 

Em conformidade com o que precede, e à luz também do considerando n.º 

148 do R.G.P.D.823, a autoridade de controlo é responsável pela escolha das medidas 

sancionatórias mais adequadas. Nos casos mencionados no art. 83.º, n.os 4 a 6, do 

R.G.P.D., esta escolha tem de ter em conta todas as medidas corretivas, o que implica 

considerar a imposição da coima adequada, quer conjugada com uma medida 

corretiva, nos termos do art. 58.º, n.º 2, al. i), do R.G.P.D., quer autonomamente824. 

As coimas são uma ferramenta importante, que deve ser utilizada pelas 

autoridades de controlo em circunstâncias adequadas e as autoridades de controlo 

são incentivadas a adotar uma abordagem ponderada e equilibrada no que se refere 

à utilização de medidas corretivas, a fim de assegurar uma resposta à infração que 

seja simultaneamente efetiva, dissuasiva e proporcionada. O objetivo consiste em 

não qualificar as coimas como último recurso e em não evitar a sua aplicação, 

embora, por outro lado, não se deva recorrer às coimas de uma forma que 

prejudique a sua efetividade enquanto ferramenta825. 

O C.E.P.D., quando competente no âmbito da resolução de litígios, em 

conformidade com o art. 65.º do R.G.P.D., emitirá uma decisão vinculativa relativa a 

litígios entre autoridades no que se refere, em especial, à determinação da existência 

de violação. Nos casos em que a objeção pertinente e fundamentada suscite a 

questão da conformidade da medida corretiva com o R.G.P.D., nos termos do art. 

65.º, n.º 1, al. a), do R.G.P.D., a decisão do C.E.P.D. versará também sobre o modo 

                                                           
considerando n.º 129 refere que “[…] [e]m particular, cada medida deverá ser adequada, necessária e proporcionada a fim de 
garantir a conformidade com o presente regulamento, tendo em conta as circunstâncias de cada caso concreto [...]”; e o art. 
57.º, n.º 1, al. f), do R.G.P.D. prevê como atribuição das autoridades de controlo tratar “[…] as reclamações apresentadas por 
qualquer titular de dados, ou organismo, organização ou associação nos termos do artigo 80.º, e investigar, na medida do 
necessário, o conteúdo da reclamação [...]”. 
822  Cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação 
e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 7. 
823 A saber: “[a] fim de reforçar a execução das regras do presente regulamento, deverão ser impostas sanções, incluindo 
coimas, por violação do presente regulamento, para além, ou em substituição, das medidas adequadas que venham a ser 
impostas pela autoridade de controlo nos termos do presente regulamento. Em caso de infração menor, ou se o montante da 
coima suscetível de ser imposta constituir um encargo desproporcionado para uma pessoa singular, pode ser feita uma 
repreensão em vez de ser aplicada uma coima. Importa, porém, ter em devida conta a natureza, gravidade e duração da 
infração, o seu caráter doloso, as medidas tomadas para atenuar os danos sofridos, o grau de responsabilidade ou eventuais 
infrações anteriores, a via pela qual a infração chegou ao conhecimento da autoridade de controlo, o cumprimento das medidas 
ordenadas contra o responsável pelo tratamento ou subcontratante, o cumprimento de um código de conduta ou quaisquer 
outros fatores agravantes ou atenuantes. A imposição de sanções, incluindo coimas, deverá estar sujeita às garantias 
processuais adequadas em conformidade com os princípios gerais do direito da União e a Carta, incluindo a proteção jurídica 
eficaz e um processo equitativo”. 
824 Nestes termos, vide GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes 
de aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 7. 
825  Ibidem, pág. 7. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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como os princípios da efetividade, da proporcionalidade e da dissuasão são 

observados na coima proposta no projeto de decisão da autoridade de controlo 

competente. Numa fase posterior, serão apresentadas separadamente orientações 

do C.E.P.D. relativas à aplicação do art. 65.º do R.G.P.D., para maior detalhe sobre o 

tipo de decisão a tomar pelo C.E.P.D.826. 

Em quarto lugar, a abordagem harmonizada das coimas no domínio da 

proteção de dados, de acordo com o art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., exige a 

participação ativa e o intercâmbio de informações entre autoridades de controlo827. 

As presentes diretrizes do C.E.P.D. reconhecem que as competências em 

matéria de coimas representam, para algumas autoridades de controlo nacionais, 

uma novidade no domínio da proteção de dados, suscitando várias questões em 

termos de recursos828, organização e procedimento. Por isso, as autoridades de 

controlo devem cooperar entre si e, se for caso disso, com a Comissão Europeia, 

através dos mecanismos de cooperação estabelecidos no Regulamento, a fim de 

apoiar intercâmbios formais e informais de informações, designadamente através 

de seminários regulares. Tal cooperação deve incidir, na sua experiência e prática, 

na aplicação das competências em matéria de coimas, a fim de, em última instância, 

adquirirem maior coerência. Para além de suscitar jurisprudência relativa à 

utilização dessas competências, o intercâmbio proativo de informações pode levar 

a um reexame dos princípios ou de pormenores específicos das presentes 

diretrizes829. 

 

9. Os princípios gerais em matéria de aplicação das coimas 

A C.N.P.D. reconhece830 que, em matéria sancionatória, os diplomas legais 

(da União Europeia ou nacionais) devem delimitar o exercício do poder das 

autoridades administrativas de determinação de uma sanção contraordenacional 

através de critérios tão objetivos quanto possível, sem com isso esgotar a autonomia 

                                                           
826  Ibidem, pág. 8. 
827  Ibidem, pág. 8. 
828 A este propósito, é de notar que as decisões mediante as quais as autoridades de controlo exercem as competências que 
lhes forem conferidas em matéria de imposição de coimas serão passíveis de recurso, junto dos tribunais nacionais. Ibidem, 
pág. 8. 
829  Ibidem, pág. 8. 
830 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 42-43. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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decisória necessária à indispensável apreciação das circunstâncias concretas de um 

caso. Nessa medida, são sempre preferíveis soluções legais que definam molduras 

sancionatórias com menor amplitude, entre os mínimos e os máximos831. Porém, 

quando a opção legislativa seja outra, como sucede no R.G.P.D., devem ser previstos 

critérios de valoração precisos, não apenas para que sirvam como orientação sólida 

da valoração a concretizar pela autoridade administrativa, como também para que 

o caminho percorrido pela entidade administrativa possa ser repetido e, porventura 

corrigido, pelos tribunais832. 

Ao determinar o tipo e o nível da sanção a ser imposta, as autoridades de 

supervisão devem ter em consideração uma série de fatores833. O art. 83.º, n.º 2, 2.ª 

parte, do R.G.P.D., prevê uma lista de critérios de avaliação que as autoridades de 

controlo devem utilizar ao avaliar da pertinência da imposição de uma coima e a 

determinar o montante da mesma834, entre os quais: a natureza, a gravidade e a 

duração da infração (al. a)); o caráter doloso ou negligente da infração (al. b)); as 

medidas tomadas pelo responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante para 

atenuar os danos sofridos pelos titulares (al. c)); o grau de responsabilidade do 

responsável pelo tratamento ou do subcontratante tendo em conta as medidas de 

natureza técnica e organizativa, processual ou procedimental por eles 

implementadas, nos termos dos arts. 25.º e 32.º do R.G.P.D. (al. d)); quaisquer 

infrações pertinentes anteriormente cometidas pelo responsável pelo tratamento 

ou pelo subcontratante (al. e)); o grau de cooperação com a autoridade de controlo, 

a fim de sanar a infração e atenuar os seus eventuais efeitos negativos (al. f)); as 

categorias específicas de dados pessoais afetadas pela infração (al. g)); a forma como 

a autoridade de controlo tomou conhecimento da infração, em especial se o 

responsável pelo tratamento ou o subcontratante a notificaram, e, em caso 

afirmativo, a medida em que o fizeram (al. h)); o cumprimento das medidas a que se 

refere o art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., caso as mesmas tenham sido previamente 

impostas ao responsável pelo tratamento ou ao subcontratante em causa 

relativamente à mesma matéria (al. i)); o cumprimento de códigos de conduta 

                                                           
831 Ibidem, pág. 43. 
832 Ibidem, pág. 43. 
833 Cfr. EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE – Handbook…, op. cit., pág. 248. 
834 Segundo o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de 
aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 9. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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aprovados, nos termos do art. 40.º do R.G.P.D., ou de procedimentos de certificação 

aprovados, nos termos do art. 42.º do R.G.P.D. (al. j)); qualquer outro fator agravante 

ou atenuante aplicável às circunstâncias do caso, como os benefícios financeiros 

obtidos ou as perdas evitadas, direta ou indiretamente, por intermédio da infração 

(al. k)). 

Não é recomendada uma avaliação repetida dos mesmos critérios, mas 

antes uma avaliação que tenha em conta todas as circunstâncias de cada caso, nos 

termos do art. 83.º, n.º 2, 1.ª parte, do R.G.P.D.835, sendo que as conclusões 

alcançadas na primeira fase da avaliação podem ser utilizadas na segunda fase de 

avaliação, relativa à determinação do montante da coima a aplicar, tornando 

desnecessária uma dupla avaliação com base nos mesmos critérios836. 

Tentaremos, pois, fornecer algumas orientações, com base nas Diretrizes de 

aplicação e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, do Grupo de 

Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE, para interpretar os factos individuais do 

caso à luz dos critérios do art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D.837, que nos parece 

deverem ser tidas em conta. 

 

9.1. Quanto à infração 

9.1.1. A natureza, a gravidade e a duração da infração 

Quase todas as obrigações dos responsáveis pelo tratamento e dos seus 

subcontratantes, nos termos do R.G.P.D., se encontram categorizadas de acordo com 

a sua natureza, no art. 83.º, n.os 4 a 6838. 

Ao estabelecer dois montantes máximos distintos para as coimas 

(10.000.000,00 € e 20.000.000,00 €), o Regulamento indica, desde logo, que existem 

disposições cuja violação pode ser mais grave do que a de outras. Contudo, a 

autoridade de controlo competente, mediante avaliação dos factos do caso concreto, 

à luz dos critérios gerais enunciados no art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., pode 

                                                           
835 A avaliação da sanção a aplicar poderá ocorrer em separado, após a determinação da existência de infração por força de 
normas processuais nacionais decorrentes dos requisitos constitucionais de alguns países. Por conseguinte, tal pode limitar, 
nesses países, o conteúdo e o nível de detalhe de um projeto de decisão emitido pela autoridade de controlo principal. Ibidem, 
pág. 9, nota 7. 
836 Ibidem, pág. 9. 
837 Ibidem, pág. 9. 
838 Ibidem, pág. 9. 
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decidir que, num caso específico, existe uma necessidade acrescida ou reduzida de 

reagir por meio de uma sanção sob a forma de coima839. 

Se a coima for considerada a sanção ou uma das sanções adequadas, será 

aplicado o sistema de limiares do Regulamento, previsto no art. 83.º, n.os 4 a 6, a fim 

de identificar a coima máxima que pode ser imposta, de acordo com a natureza, a 

gravidade e a duração da infração em causa. 

Relativamente à natureza da infração, cumpre referir que o considerando 

n.º 148 do R.G.P.D. introduz o conceito de «infrações menores». Segundo o Grupo de 

Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE, tais infrações podem constituir 

violações de uma ou várias normas enunciadas no art. 83.º, n.os 4 ou 5, do R.G.P.D. 

No nosso entendimento, esse raciocínio não parece o mais correto, uma vez que, 

atendendo aos montantes máximos distintos para as coimas – de 10.000.000,00 €, 

previsto no art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., e de 20.000.000,00 €, consagrado no art. 83.º, 

n.º 5, do R.G.P.D. – as «infrações menores», referidas no considerando n.º 148 do 

R.G.P.D., parecem constituir as violações de uma ou várias normas enunciadas 

apenas no art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., e já não no art. 83.º, n.º 5, do R.G.P.D. Nestes 

casos, a avaliação dos critérios constantes do art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., 

pode levar a autoridade de controlo a entender que, nas circunstâncias concretas do 

caso, a violação não constitui um risco significativo para os direitos dos titulares dos 

dados em causa, nem tão-pouco afeta a essência da obrigação pertinente. Assim, a 

coima pode – embora nem sempre – ser substituída por uma «repreensão»840. O 

considerando n.º 148 do R.G.P.D. não estabelece, todavia, a obrigação de a 

autoridade de controlo substituir invariavelmente uma coima por uma repreensão, 

em caso de infração menor, apenas refere que “[…] pode ser feita uma repreensão 

em vez de ser aplicada uma coima […]” e, por isso, prevê uma possibilidade 

existente, na sequência da avaliação concreta de todas as circunstâncias do caso841. 

O considerando n.º 148 do R.G.P.D. prevê essa mesma possibilidade de 

substituir a coima por uma repreensão nos casos em que o responsável pelo 

tratamento seja uma pessoa singular relativamente à qual o montante da coima 

constitua um ónus desproporcionado. Assim, como ponto de partida, a autoridade 

de controlo tem de avaliar se, dadas as circunstâncias do caso em apreço, é 

                                                           
839 Ibidem, pág. 9. 
840 Ibidem, pág. 9. 
841 Ibidem, pág. 9. 
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necessário impor uma coima. Se decidir fazê-lo, terá ainda de avaliar se a coima a 

aplicar constitui um ónus desproporcionado para uma pessoa singular842. 

No que respeita à gravidade da infração, o Regulamento não atribui às 

diferentes infrações um valor específico, apenas um limite máximo. Tal pode indicar 

um grau de gravidade relativamente menor de uma violação das obrigações 

enumeradas no art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., em relação às descritas no art. 83.º, n.º 5, 

do R.G.P.D., tal como referimos. A reação efetiva, proporcionada e dissuasiva a uma 

violação do art. 83.º, n.º 5, do R.G.P.D., dependerá, contudo, das circunstâncias do 

caso843. 

Note-se, contudo, que as violações do Regulamento que, pela sua natureza, 

possam enquadrar-se na categoria de “[…] até 10 000 000 EUR ou [...] até 2 % do seu 

volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao exercício financeiro 

anterior […]”, como prevê o art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., podem acabar por ser 

incluídas, em certas circunstâncias, numa categoria de limiar mais elevado 

(20.000.000,00 €). Poderá ser este o caso quando tais violações já tiverem sido 

objeto de uma ordem emitida pela autoridade de controlo844, ordem essa que o 

responsável pelo tratamento de dados ou o seu subcontratante não tiverem 

cumprido, nos termos do art. 83.º, n.º 6, do R.G.P.D.845. As disposições do direito 

nacional podem, na prática, ter impacto nesta avaliação846/847. 

A natureza da infração, mas também “[…] o âmbito ou o objetivo do 

tratamento de dados em causa, bem como o número de titulares de dados afetados 

e o nível de danos por eles sofridos”, serão reveladores da gravidade da infração. 

A ocorrência de várias infrações distintas, cometidas em conjunto, em 

qualquer caso individual específico, significa que a autoridade de controlo pode 

aplicar as coimas a um nível que seja efetivo, proporcionado e dissuasivo, dentro do 

                                                           
842 Ibidem, pág. 9. 
843 Ibidem, pág. 9. 
844 As ordens estão estabelecidas no art. 58.º, n.º 2, als. c), d), e), f), g), h) e j), do R.G.P.D. 
845 Na aplicação do art. 83.º, n.º 6, do R.G.P.D., o aplicador deve, forçosamente, ter em consideração o direito processual 
nacional, que determina o modo de emissão e notificação das ordens, assim como o momento a partir do qual produzem 
efeitos, e se existe, ou não, um período de tolerância para fins de cumprimento. Assim, deve ser tido em consideração, entre 
outros fatores, o efeito de um recurso sobre o caráter executivo da ordem, de acordo com o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 
29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação e fixação de coimas para efeitos do 
Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 10, nota 9. 
846 As disposições legais em matéria de prescrição podem levar a que uma ordem emitida pela autoridade de controlo deixe 
de ser tida em consideração em virtude do período decorrido desde a emissão da mesma. Em alguns países existem normas 
que determinam até que, decorrido o prazo de prescrição da ordem, não pode ser imposta qualquer coima pelo seu 
incumprimento, nos termos do art. 83.º, n.º 6, do R.G.P.D. Incumbirá às autoridades de controlo de cada país determinar os 
efeitos nacionais de uma situação deste tipo. Ibidem, pág. 10, nota 10. 
847 Ibidem, pág. 10. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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limite aplicável à infração mais grave. Por conseguinte, se for identificada uma 

infração aos arts. 8.º e 12.º do R.G.P.D., a autoridade de controlo poderá aplicar as 

coimas estabelecidas no art. 83.º, n.º 5, do R.G.P.D., que correspondam à categoria 

da infração mais grave – a saber, a do art. 12.º do R.G.P.D., de acordo com o art. 83.º, 

n.º 5, al. b), do R.G.P.D.848. 

Os fatores supra indicados e infra explanados devem ser avaliados 

conjuntamente, nomeadamente a finalidade do tratamento de dados pessoais849. O 

Parecer do Grupo de Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE para a Proteção de 

Dados, sobre a limitação da finalidade850, já analisou os dois principais elementos de 

base deste princípio na legislação de proteção de dados pessoais: a especificação da 

finalidade e a utilização compatível. Assim, ao avaliar a finalidade do tratamento de 

dados, no contexto do art. 83.º, n.º 2, al. a), do R.G.P.D., as autoridades de controlo 

devem examinar em que medida esse tratamento respeita os dois elementos-chave 

deste princípio851/852. Porém, em determinadas situações, a autoridade de controlo 

pode considerar necessária a inclusão de uma análise mais aprofundada da 

finalidade do tratamento de dados pessoais, na análise a que se refere o art. 83.º, n.º 

2, al. a), do R.G.P.D.853. 

O número de titulares de dados, juntamente com os eventuais efeitos para 

eles854, deve igualmente ser avaliado. O número de titulares de dados envolvidos 

deve ser avaliado, a fim de identificar se se trata de um acontecimento isolado ou se 

indicia uma violação mais sistémica ou a falta de rotinas adequadas855. O que 

precede não implica que acontecimentos isolados não sejam alvo de medidas, uma 

vez que podem, não obstante, afetar um número elevado de titulares de dados. 

Consoante as circunstâncias do caso, a relevância desse número estará relacionada, 

e.g., com o número de inscritos na base de dados em questão, o número de 

                                                           
848 Ibidem, pág. 10. 
849 Ibidem, pág. 11. 
850 Parecer n.º 3/2013, WP 203. Adotado em 2 de abril de 2013. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2PhrAbm.  
851 De acordo com o Parecer n.º 06/2014, sobre o conceito de interesses legítimos do responsável pelo tratamento dos dados 
na aceção do art. 7.º da Diretiva 95/46/CE, do Grupo de Trabalho do art. 29.º da Diretiva 95/46/CE para a Proteção de Dados, 
844/14/PT, WP 217. Adotado em 9 de abril de 2014. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2IHsUD5. Pág. 38, que questiona, no que se refere à questão: “[o] que torna um interesse «legítimo» ou 
«ilegítimo»?” 
852 Cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação 
e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 11. 
853 Ibidem, pág. 11. 
854 Ibidem, pág. 10. 
855 Ibidem, pág. 10. 

https://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/2017/0127/20170127113320522.pdf
https://www.gpdp.gov.mo/uploadfile/2015/0803/20150803050042662.pdf
http://bit.ly/2VRYiCx
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utilizadores de um serviço, o número de clientes ou a população do país, conforme 

o caso856. 

Se os titulares dos dados tiverem sofrido danos, também o nível dos danos 

tem de ser tomado em consideração857. O tratamento de dados pessoais pode gerar 

riscos para os direitos e liberdades das pessoas, segundo o considerando n.º 75 do 

R.G.P.D.858, que prevê o seguinte: “[o] risco para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares, cuja probabilidade e gravidade podem ser variáveis, poderá resultar de 

operações de tratamento de dados pessoais suscetíveis de causar danos físicos, 

materiais ou imateriais, em especial quando o tratamento possa dar origem à 

discriminação, à usurpação ou roubo da identidade, a perdas financeiras, prejuízos 

para a reputação, perdas de confidencialidade de dados pessoais protegidos por 

sigilo profissional, à inversão não autorizada da pseudonimização, ou a quaisquer 

outros prejuízos importantes de natureza económica ou social; quando os titulares 

dos dados possam ficar privados dos seus direitos e liberdades ou impedidos do 

exercício do controlo sobre os respetivos dados pessoais; quando forem tratados 

dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as 

convicções religiosas ou filosóficas e a filiação sindical, bem como dados genéticos 

ou dados relativos à saúde ou à vida sexual ou a condenações penais e infrações ou 

medidas de segurança conexas; quando forem avaliados aspetos de natureza 

pessoal, em particular análises ou previsões de aspetos que digam respeito ao 

desempenho no trabalho, à situação económica, à saúde, às preferências ou 

interesses pessoais, à fiabilidade ou comportamento e à localização ou às 

deslocações das pessoas, a fim de definir ou fazer uso de perfis; quando forem 

tratados dados relativos a pessoas singulares vulneráveis, em particular crianças; 

ou quando o tratamento incidir sobre uma grande quantidade de dados pessoais e 

afetar um grande número de titulares de dados”. Assim, se devido à infração ao 

Regulamento tiverem sido, ou seja expectável que venham a ser, sofridos danos, a 

autoridade de controlo deve ter esse elemento em consideração ao escolher a coima, 

embora a autoridade não seja competente para atribuir a indemnização pelos danos 

sofridos859. A imposição de uma coima não depende, então, da capacidade da 

                                                           
856 Ibidem, pág. 10. 
857 Ibidem, pág. 11. 
858 Ibidem, pág. 11. 
859 Ibidem, pág. 11. 
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autoridade de controlo para estabelecer um nexo de causalidade entre a violação e 

o prejuízo material, cfr., e.g., o art. 83.º, n.º 6, do R.G.P.D.860. 

Finalmente, cumpre referir que também a duração da infração tem de ser 

computada, uma vez que pode indicar, e.g., a conduta deliberada por parte do 

responsável pelo tratamento de dados pessoais ou do seu subcontratante, a ausência 

de medidas preventivas adequadas ou a incapacidade de adotar as medidas técnicas 

e organizativas necessárias861. 

 

9.1.2. O caráter doloso ou negligente da infração 

Geralmente, a «intenção» inclui tanto o conhecimento como a vontade, no 

que se refere às características da violação, ao passo que a «negligência» significa 

que não houve intenção de provocar a infração, embora o responsável pelo 

tratamento de dados ou o seu subcontratante tenha violado o dever de diligência 

exigido por lei862. É usualmente reconhecido que as violações intencionais, que 

revelam incumprimento da lei, são mais graves do que as negligentes, sendo, por 

conseguinte, mais expectável que justifiquem a aplicação de uma coima863. 

As conclusões relativas à intenção ou à negligência resultarão dos 

elementos de conduta objetivos determinados a partir dos factos do caso 

concreto864. Para o efeito, a jurisprudência e a prática emergentes no domínio da 

proteção de dados, no âmbito da aplicação do Regulamento, fornecerão exemplos de 

circunstâncias que indicam limiares mais claros para apreciar a intencionalidade da 

violação865. Não obstante, entendemos que circunstâncias reveladoras de violações 

intencionais podem ser o tratamento ilícito explicitamente autorizado pelos 

quadros superiores do responsável pelo tratamento de dados pessoais, ou o 

tratamento que ignore o aconselhamento do encarregado da proteção de dados ou 

as políticas existentes, como, e.g., a obtenção e o tratamento de dados pessoais sobre 

funcionários de um concorrente, com a intenção de desacreditar esse concorrente 

no mercado866. Outros exemplos são: a alteração de dados pessoais para fazer passar 

                                                           
860 Ibidem, pág. 11. 
861 Ibidem, pág. 11. 
862 Ibidem, págs. 11-12. 
863 Ibidem, pág. 12. 
864 Ibidem, pág. 12. 
865 Ibidem, pág. 12. 
866 Ibidem, pág. 12. 
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uma impressão enganadora (positiva) relativamente à consecução de metas – o que 

já sucedeu no contexto de metas relativas aos tempos de espera hospitalares –; a 

venda de dados pessoais para fins de comercialização, ou seja, a sua venda como se 

o titular dos dados pessoais tivesse dado o seu consentimento, sem verificar ou 

simplesmente desrespeitando a opinião dos mesmos quanto à forma como os seus 

dados devem ser utilizados867. Outras circunstâncias, como, e.g., a ausência de 

leitura e o desrespeito por políticas em vigor, o erro humano, a ausência de 

verificação da existência de dados pessoais em informações publicadas, a ausência 

de aplicação tempestiva de atualizações técnicas, a ausência de adoção de políticas 

(mais do que a mera ausência de aplicação das mesmas) podem ser reveladoras de 

negligência868. 

As rotinas e a documentação de atividades de tratamento de dados pessoais 

seguem uma abordagem baseada nos riscos, em conformidade com o 

Regulamento869 e, por isso, as empresas devem ser responsáveis pela criação de 

estruturas e recursos adequados à natureza e complexidade das suas atividades. 

Como tal, os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais e os seus 

subcontratantes não podem invocar a falta de recursos para legitimar violações da 

legislação de proteção de dados870. 

Existem zonas cinzentas que incidirão sobre a tomada de decisões quanto à 

eventual imposição de coimas, podendo a autoridade de controlo necessitar de 

realizar uma investigação mais aprofundada para apurar os factos do caso concreto 

e garantir que todas as circunstâncias específicas foram suficientemente tomadas 

em consideração871. 

 

9.1.3. As categorias específicas de dados pessoais afetadas pela 

infração 

Neste contexto, referimos apenas alguns exemplos de perguntas-chave às 

quais a autoridade de controlo pode, neste contexto, e se pertinente para o caso, 

                                                           
867 Ibidem, pág. 12. 
868 Ibidem, pág. 12. 
869 Ibidem, pág. 12. 
870 Ibidem, pág. 12. 
871 Ibidem, pág. 12. 
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considerar necessário responder872: a infração diz respeito ao tratamento das 

categorias especiais de dados previstas nos arts. 9.º e 10.º do Regulamento? Os 

dados são diretamente ou indiretamente identificáveis? O tratamento dos dados 

envolve dados cuja divulgação poderia causar danos ou inconvenientes imediatos à 

pessoa titular dos dados em causa (dados não abrangidos pelas categorias dos arts. 

9.º ou 10.º do R.G.P.D.)? Os dados estão diretamente acessíveis, sem proteções 

técnicas, ou estão cifrados873? 

 

9.2. Quanto ao infrator 

9.2.1. O grau de responsabilidade do responsável pelo tratamento ou 

do subcontratante tendo em conta as medidas de natureza técnica e 

organizativa, processual ou procedimental por eles implementadas 

O R.G.P.D. introduziu um nível bastante mais elevado de responsabilidade 

do responsável pelo tratamento de dados, em comparação com a Diretiva 95/46/CE, 

de 24 de outubro de 1995874, como já vimos. Assim, o grau de responsabilidade do 

responsável pelo tratamento de dados ou do seu subcontratante, avaliado com vista 

à aplicação de uma coima adequada, impõe conhecer os seguintes aspetos: se o 

responsável pelo tratamento aplicou medidas técnicas que respeitam os princípios 

da proteção de dados desde a conceção e por defeito, nos termos do disposto no art. 

25.º do R.G.P.D.; se o responsável pelo tratamento de dados aplicou medidas 

organizativas que dão cumprimento aos princípios da proteção de dados desde a 

conceção e por defeito, ainda nos termos do disposto no art. 25.º do R.G.P.D., a todos 

os níveis da organização; se o responsável pelo tratamento de dados ou o seu 

subcontratante aplicaram um nível adequado de segurança, de acordo com o art. 

32.º do R.G.P.D.; e se as rotinas ou políticas pertinentes de proteção de dados são 

conhecidas e aplicadas no nível adequado de gestão da organização, cfr. o art. 24.º 

do R.G.P.D.875. 

                                                           
872 Ibidem, pág. 15. 
873 Não se deve considerar um fator atenuante «extra» o facto de a violação só dizer respeito a dados indiretamente 
identificáveis ou a dados pseudonimizados ou cifrados. No que se refere a tais violações, uma avaliação global dos restantes 
critérios pode fornecer uma indicação moderada ou forte de que deve ser imposta uma coima. Ibidem, pág. 15, nota 13. 
874 Ibidem, pág. 13. 
875 Ibidem, pág. 13. 
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Os arts. 25.º e 32.º do R.G.P.D. exigem que os responsáveis pelo tratamento 

de dados tenham em conta “[…] as técnicas mais avançadas, os custos da sua 

aplicação, e a natureza, o âmbito, o contexto e as finalidades do tratamento dos 

dados, bem como os riscos […]”, no art. 25.º, “[…] decorrentes do tratamento para os 

direitos e liberdades das pessoas singulares […]” e, no art. 32.º, “[…] de 

probabilidade e gravidade variável, para os direitos e liberdades das pessoas 

singulares […]”. Mais do que representarem uma obrigação em termos de metas, 

estas disposições preveem obrigações relativas a meios, ou seja, o responsável pelo 

tratamento de dados tem de realizar as avaliações necessárias e extrair as 

conclusões adequadas876. 

A questão à qual a autoridade de controlo deve dar resposta é a de saber em 

que medida é que o responsável pelo tratamento de dados “fez aquilo que era 

expectável que fizesse”, atendendo à natureza, às finalidades ou à dimensão do 

tratamento, à luz das obrigações que lhe incumbem por força do Regulamento877. 

Nesta avaliação, devem ser tidos em devida conta, sempre que existam e sejam 

aplicáveis, quaisquer procedimentos ou métodos que constituam «boas práticas». É 

importante ter em conta as normas do setor, bem como códigos de conduta da área 

de atividade ou profissão em causa. Para além disso, os códigos deontológicos 

podem incluir indicações sobre práticas correntes na área de atividade e o nível de 

conhecimentos acerca de diferentes meios para resolver questões de segurança 

normalmente associadas ao tratamento de dados pessoais878. 

Embora, no geral, a «boa prática» represente o ideal a atingir, na avaliação 

do grau de responsabilidade devem ser tidas em conta as circunstâncias especiais 

de cada caso879. 

 

9.2.2. Quaisquer infrações pertinentes anteriormente cometidas pelo 

responsável pelo tratamento ou pelo subcontratante 

Este critério destina-se a avaliar o histórico da entidade no que se refere à 

ocorrência da infração880. Neste contexto, as autoridades de controlo devem ter em 

                                                           
876 Ibidem, pág. 13. 
877 Ibidem, pág. 13. 
878 Ibidem, pág. 14. 
879 Ibidem, pág. 14. 
880 Ibidem, pág. 14. 
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conta que o âmbito da avaliação pode ser bastante alargado, pois qualquer tipo de 

violação do Regulamento, ainda que de natureza distinta daquela que está a ser 

investigada pela autoridade de controlo, pode ser «pertinente» para essa avaliação, 

uma vez que pode ser reveladora de um nível geral de conhecimentos insuficientes 

ou de desrespeito pelas normas de proteção de dados pessoais881. Assim, as 

autoridades de controlo devem avaliar o seguinte882: se o responsável pelo 

tratamento de dados ou o seu subcontratante cometeram a mesma infração 

anteriormente, e se o responsável pelo tratamento de dados ou o seu subcontratante 

cometeram uma infração ao Regulamento nas mesmas condições883. 

 

9.2.3. A forma como a autoridade de controlo tomou conhecimento da 

infração, em especial se o responsável pelo tratamento ou o subcontratante a 

notificaram, e, em caso afirmativo, a medida em que o fizeram 

A autoridade de controlo pode tomar conhecimento da infração na 

sequência de uma investigação, de reclamações, de artigos de imprensa, de 

denúncias anónimas ou de uma notificação por parte do responsável pelo 

tratamento de dados pessoais884. Nos termos do art. 40.º, n.º 2, al. i), do R.G.P.D., o 

responsável pelo tratamento de dados pessoais tem a obrigação de comunicar as 

violações de dados pessoais à autoridade de controlo885. 

No nosso entendimento, nos casos em que o responsável pelo tratamento 

de dados se limita a cumprir a sua obrigação, tal cumprimento não pode ser 

interpretado como fator atenuante886. Do mesmo modo, se o responsável pelo 

tratamento de dados ou o seu subcontratante tiver agido com negligência, não 

procedendo à notificação, ou, pelo menos, não notificando todos os detalhes da 

infração, por não ter avaliado adequadamente a dimensão da infração, pode merecer 

sanção mais grave por parte da autoridade de controlo, na nossa opinião. Deste 

                                                           
881 Ibidem, pág. 14. 
882 Ibidem, pág. 14. 
883 E.g., em resultado de conhecimentos insuficientes sobre as rotinas em vigor na organização, de uma avaliação dos riscos 
inadequada, de não responder atempadamente a pedidos do titular dos dados, de atrasos injustificados na resposta a pedidos, 
e assim por diante. Ibidem, pág. 14. 
884 Ibidem, pág. 15. 
885 Ibidem, pág. 15. 
886 Ibidem, pág. 15. 
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ponto de vista, é improvável que a infração seja considerada menor887. Assim, a 

previsão deste critério parece-nos inútil. 

 

9.2.4. O cumprimento das medidas a que se refere o art. 58.º, n.º 2, do 

R.G.P.D., caso as mesmas tenham sido previamente impostas ao responsável 

pelo tratamento ou ao subcontratante em causa relativamente à mesma 

matéria 

A autoridade de controlo poderá já ter assinalado um responsável pelo 

tratamento de dados ou um seu subcontratante, para efeitos de supervisão da 

respetiva conformidade, na sequência de uma infração anterior, e, quando é 

presumível que, se for caso disso, os contactos com o encarregado da proteção de 

dados foram significativos, por conseguinte, a autoridade de controlo terá em devida 

consideração os contactos anteriores888. 

Contrariamente ao critério constante do art. 83.º, n.º 2, al. e), do R.G.P.D. 

(“quaisquer infrações pertinentes anteriormente cometidas pelo responsável pelo 

tratamento ou pelo subcontratante”), este critério de avaliação destina-se somente 

a remeter as autoridades de controlo para as medidas que elas próprias já tiverem 

aplicado previamente ao mesmo responsável pelo tratamento de dados ou ao seu 

subcontratante “relativamente à mesma matéria”889. 

 

9.2.5. O cumprimento de códigos de conduta aprovados, nos termos do 

art. 40.º do R.G.P.D., ou de procedimentos de certificação aprovados, nos 

termos do art. 42.º do R.G.P.D. 

As autoridades de controlo têm a atribuição de “[controlar] e [executar] a 

aplicação do presente regulamento”, cfr. o art. 57.º, n.º 1, al. a), do R.G.P.D.890. A 

observância de códigos de conduta aprovados pode ser utilizada pelo responsável 

pelo tratamento de dados ou pelo seu subcontratante como forma de demonstrar a 

                                                           
887 Ibidem, pág. 15. 
888 Ibidem, pág. 15. 
889 Ibidem, pág. 15. 
890 Ibidem, pág. 15. 
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conformidade com o estipulado no Regulamento, de acordo com os arts. 24.º, n.º 3, 

28.º, n.º 5, ou 32.º, n.º 3, do R.G.P.D.891. 

Em caso de violação de uma das disposições do Regulamento, a observância 

de um código de conduta aprovado pode igualmente ser reveladora de quão 

profunda é a necessidade de a autoridade de controlo intervir através de uma coima, 

nos termos do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., que seja efetiva, proporcionada e 

dissuasiva, ou através de uma medida corretiva, de acordo com o art. 58.º, n.º 2, do 

R.G.P.D. 

Os códigos de conduta aprovados devem, de acordo com o art. 40.º, n.º 4, do 

R.G.P.D., prever “[…] procedimentos que permitam ao organismo [de supervisão] [...] 

efetuar a supervisão obrigatória do cumprimento das suas disposições por parte dos 

responsáveis pelo tratamento ou subcontratantes que se comprometam a aplicá-lo 

[…]”892. 

Nos casos em que o responsável pelo tratamento de dados ou o seu 

subcontratante observem um código de conduta aprovado, a autoridade de controlo 

pode considerar suficiente que a comunidade do código, encarregada da sua 

aplicação, imponha, ela mesma, as medidas adequadas ao membro, e.g., através de 

mecanismos de supervisão e execução do próprio código de conduta. Por 

conseguinte, a autoridade de controlo pode considerar que, nesse caso específico, 

tais medidas são suficientemente efetivas, proporcionadas ou dissuasivas, sem que 

haja necessidade de a autoridade de controlo impor medidas adicionais893. 

Certas sanções por comportamentos não conformes podem ser aplicadas 

através do mecanismo de supervisão, incluindo a suspensão ou a exclusão do 

responsável pelo tratamento de dados ou do seu subcontratante em causa da 

comunidade do código, em conformidade com o art. 41.º, n.º 2, al. c), e n.º 4, do 

                                                           
891 Ibidem, pág. 15. 
892 Ibidem, págs. 15-16. 
893 Ibidem, pág. 16. 
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R.G.P.D.894/895. Contudo, as competências do organismo de supervisão não 

prejudicam as “[…] funções e competências da autoridade de controlo competente 

[…]”, de acordo com o art. 41.º, n.º 1, do R.G.P.D., o que significa que a autoridade de 

controlo não é obrigada a ter em conta as sanções previamente impostas através do 

mecanismo de autorregulação896. 

A este respeito e no que aqui nos interessa, é de notar que o incumprimento 

de medidas de autorregulação também pode revelar comportamento 

intencionalmente desconforme ou negligência por parte do responsável pelo 

tratamento de dados ou do seu subcontratante897. 

 

9.3. Quanto às circunstâncias posteriores à infração 

9.3.1. As medidas tomadas pelo responsável pelo tratamento ou pelo 

subcontratante para atenuar os danos sofridos pelos titulares 

Os responsáveis pelo tratamento de dados pessoais e os seus 

subcontratantes têm a obrigação de aplicar medidas técnicas e organizativas que 

garantam um nível de segurança adequado ao risco, de acordo com o art. 29.º, n.º 1, 

do R.G.P.D., assim como de realizar avaliações do impacto em matéria de proteção 

de dados, nos termos do art. 35.º do R.G.P.D., e atenuar os riscos para os direitos e 

liberdades das pessoas decorrentes do tratamento de dados pessoais, cfr. o art. 36.º, 

n.º 1, do R.G.P.D.898. Contudo, sempre que ocorrer uma violação e o titular dos dados 

pessoais sofrer danos, a parte responsável deve envidar todos os esforços para 

limitar as consequências da violação para as pessoas em causa899. Esse 

comportamento responsável (ou a ausência do mesmo) será tido em conta pela 

                                                           
894 O art. 41.º, n.º 2, al. c), e n.º 4, do R.G.P.D. prevê que “[o] organismo a que se refere o n.º 1 pode ser acreditado para 
supervisão de conformidade com um código de conduta, se: […] c) Tiver estabelecido procedimentos e estruturas para tratar 
reclamações relativas a violações do código ou à forma como o código tenha sido ou esteja a ser aplicado pelo responsável 
pelo tratamento ou subcontratante, e para tornar estes procedimentos e estruturas transparentes para os titulares dos dados 
e o público” e o art. 41.º, n.º 4, do R.G.P.D. consagra que “[s]em prejuízo das funções e competências da autoridade de controlo 
competente e do disposto no capítulo VIII, o organismo a que se refere o n.º 1 do presente artigo toma, sob reserva das 
garantias adequadas, as medidas que forem adequadas em caso de violações do código por um responsável pelo tratamento 
ou por um subcontratante, incluindo a suspensão ou exclusão desse responsável ou subcontratante do código. O referido 
organismo informa a autoridade de controlo competente dessas medidas e dos motivos que levaram à sua tomada”. 
895 Cfr. o GRUPO DE TRABALHO DO ART. 29.º DA DIRETIVA 95/46/CE PARA A PROTEÇÃO DE DADOS – Diretrizes de aplicação 
e fixação de coimas para efeitos do Regulamento 2016/679, 17/PT, WP 253, adotadas em 3 de outubro de 2017. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VRYiCx. Pág. 16. 
896 Ibidem, pág. 16. 
897 Ibidem, pág. 16. 
898 Ibidem, pág. 12. 
899 Ibidem, pág. 12. 

http://bit.ly/2VRYiCx
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autoridade de controlo na escolha das coimas, bem como no cálculo da sanção a 

impor no caso específico900. 

Embora os fatores agravantes ou atenuantes sejam particularmente 

adequados para ajustar o montante de uma coima às circunstâncias específicas do 

caso, o papel que desempenham na escolha da coima adequada não deve ser 

subestimado901. Nos casos em que uma avaliação baseada noutros critérios deixar a 

autoridade de controlo com dúvidas em relação à adequação de uma coima, quer 

aplicada isoladamente, de acordo com o art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., quer em 

combinação com as medidas corretivas previstas no art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., tais 

circunstâncias agravantes ou atenuantes podem ajudar a escolher as sanções 

apropriadas, fazendo a balança pender a favor da sanção que se afigurar mais 

efetiva, proporcionada e dissuasiva no caso em apreço902. 

Esta disposição funciona como uma avaliação do grau de responsabilidade 

do responsável pelo tratamento de dados pessoais após a ocorrência da infração903 

e pode abranger casos em que o responsável pelo tratamento de dados ou o seu 

subcontratante não tenha manifestamente dado provas de uma abordagem 

imprudente ou negligente, mas sim feito tudo ao seu alcance para emendar as suas 

ações quando tomou conhecimento da infração904. 

A experiência reguladora das autoridades de controlo, no âmbito da 

aplicação da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, já revelou que pode ser 

adequado conceder um certo grau de flexibilidade aos responsáveis pelo tratamento 

de dados pessoais ou aos seus subcontratantes que admitirem a infração e 

assumirem responsabilidade pela correção ou limitação dos efeitos dos seus atos. 

Embora nem sempre tal conduza a uma abordagem mais flexível, exemplos disso 

são: o contacto com outros responsáveis pelo tratamento de dados ou seus 

subcontratantes que possam ter estado envolvidos numa parte do tratamento, e.g., 

se tiverem sido indevidamente partilhados dados com terceiros; ou a tomada de 

medidas atempada por parte do responsável pelo tratamento de dados ou por parte 

                                                           
900 Ibidem, pág. 12. 
901 Ibidem, págs. 12-13. 
902 Ibidem, pág. 13. 
903 Ibidem, pág. 13. 
904 Ibidem, pág. 13. 
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do seu subcontratante para pôr cobro à infração ou impedir que esta evolua para 

um nível ou fase que teria efeitos bem mais graves905. 

 

9.3.2. O grau de cooperação com a autoridade de controlo, a fim de 

sanar a infração e atenuar os seus eventuais efeitos negativos 

O art. 83.º, n.º 2, al. f), do R.G.P.D., estabelece que o grau de cooperação com 

a autoridade de controlo pode ser tido em “devida consideração” ao decidir impor 

uma coima e determinar o seu montante. O Regulamento não prevê expressamente 

a forma como devem ser tidos em conta os esforços dos responsáveis pelo 

tratamento de dados ou dos seus subcontratantes para sanar uma infração já 

estabelecida pela autoridade de controlo906. Apenas deixa claro que este critério 

deve ser habitualmente aplicado para a tomada da decisão sobre a aplicação de uma 

coima e para o cálculo do montante da coima a impor. Contudo, nos casos em que a 

intervenção do responsável pelo tratamento de dados tiver levado a que as 

consequências negativas para os direitos das pessoas não se materializassem ou 

tivessem um impacto mais limitado do que teriam tido de outra forma, essa 

intervenção também pode ser tida em conta na escolha de uma coima 

proporcionada ao caso concreto907. Um exemplo de um caso no qual pode ser 

pertinente ter em consideração a cooperação com a autoridade de controlo é o 

seguinte: no que se refere, nesse caso específico, aos pedidos da autoridade de 

controlo durante a fase de investigação, a entidade respondeu de uma forma que 

limitou significativamente o impacto para os direitos das pessoas908. 

Posto isto, cumpre referir, a este respeito, que, no nosso entendimento, não 

seria adequado atribuir uma importância adicional à cooperação que já é exigida por 

lei, como, e.g., se já for exigido à entidade que permita que a autoridade de controlo 

aceda às suas instalações para a realização de auditorias ou inspeções909. 

 

                                                           
905 Ibidem, pág. 13. 
906 Ibidem, pág. 14. 
907 Ibidem, pág. 14. 
908 Ibidem, pág. 14. 
909 Ibidem, pág. 14. 



 

195 

 

9.3.3. Qualquer outro fator agravante ou atenuante aplicável às 

circunstâncias do caso, como os benefícios financeiros obtidos ou as perdas 

evitadas, direta ou indiretamente, por intermédio da infração 

A própria disposição, do art. 83.º, n.º 2, al. k), do R.G.P.D., fornece exemplos 

de quais os outros elementos que podem ser tidos em conta na decisão sobre a 

adequação de uma coima relativamente a uma infração ao art. 83.º, n.os 4 a 6, do 

R.G.P.D.910. As informações acerca de lucros obtidos em resultado de uma violação 

podem revestir-se de especial importância para as autoridades de controlo, uma vez 

que um ganho económico decorrente da infração não pode ser compensado através 

de sanções que não incluam uma componente pecuniária. Como tal, o facto de o 

responsável pelo tratamento de dados ter lucrado com a infração ao Regulamento 

pode constituir um forte indício de que deve ser aplicada uma coima911. 

Em jeito de conclusão, todas as reflexões sobre as questões referidas 

ajudarão as autoridades de controlo a identificar, a partir dos factos pertinentes do 

caso, os critérios mais úteis para tomarem uma decisão relativa à eventual 

imposição de uma coima adequada, nos termos do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., 

que complemente ou substitua as medidas corretivas, previstas no art. 58.º, n.º 2, do 

R.G.P.D.912. Tendo em conta o contexto fornecido por essa avaliação, a autoridade de 

controlo identificará a sanção mais efetiva, proporcionada e dissuasiva para dar 

resposta à violação913. 

O art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. faculta algumas orientações quanto às medidas 

que as autoridades de controlo podem escolher, uma vez que as medidas corretivas 

são, em si mesmas, de diferentes naturezas e primariamente indicadas para alcançar 

fins distintos914. 

Algumas das medidas previstas no art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D. podem até ser 

cumuladas com coimas, obtendo-se, desse modo, uma ação reguladora composta 

por mais do que uma sanção915. Porém, nem sempre é necessário complementar 

uma medida corretiva recorrendo a outra sanção. E.g., a efetividade e o caráter 

dissuasivo da intervenção da autoridade de controlo, com a devida consideração 

                                                           
910 Ibidem, pág. 16. 
911 Ibidem, pág. 16. 
912 Ibidem, pág. 16. 
913 Ibidem, pág. 16. 
914 Ibidem, pág. 16. 
915 Ibidem, pág. 16. 
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daquilo que é proporcionado nesse caso específico, podem ser alcançados através 

da mera aplicação de uma coima916. 

Em suma, as autoridades de controlo têm de restabelecer a conformidade 

com o Regulamento por meio de todas as sanções à sua disposição e deverão 

escolher a via mais adequada para a prossecução da ação reguladora917. A prática de 

aplicar sanções de forma coerente em toda a União Europeia é uma arte em 

desenvolvimento e as autoridades de controlo devem colaborar no sentido de 

aumentar continuamente a coerência das sanções. Tal pode ser alcançado através 

de intercâmbios regulares, seminários de tratamento de casos ou outros eventos 

que permitam a comparação de casos a nível regional, nacional e transnacional. 

Recomenda-se a criação de um subgrupo permanente ligado aos elementos do 

C.E.P.D., responsáveis por esta matéria, a fim de apoiar esta atividade contínua918. 

Segundo a C.N.P.D.919, uma vez que o legislador europeu não parece deixar 

espaço para que os Estados-Membros venham definir outros critérios de 

ponderação em relação às infrações previstas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., na 

aplicação em concreto do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., a autoridade de controlo 

só pode (e deve) lançar mão dos critérios definidos no art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do 

R.G.P.D., para determinar o montante concreto da coima a aplicar, sem, portanto, 

parecer que possa atender a outros critérios que a lei nacional fixe. 

Todavia, para além dos critérios previstos para a determinação em concreto 

da medida da coima, no art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D, a Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais assume, no seu art. 39.º, mais três critérios: a situação 

económica do agente, no caso de pessoa singular, ou o volume de negócios e o 

balanço anual, no caso de pessoa coletiva; o caráter continuado da infração920; e a 

dimensão da entidade, tendo em conta o número de trabalhadores e a natureza dos 

serviços prestados. Parece-nos que, apenas ao abrigo do art. 84.º, n.º 1, do R.G.P.D. – 

portanto, para as infrações não sancionadas no art. 83.º do R.G.P.D. –, será possível 

ao legislador nacional adicionar critérios, desde que garantam sanções que sejam 

                                                           
916 Ibidem, págs. 16-17. 
917 Ibidem, pág. 17. 
918 Ibidem, pág. 17. 
919 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 47. 
920 É de notar que o R.G.P.D. se refere à «reincidência», no seu art. 83.º, n.º 2, al. e). 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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efetivas, proporcionadas e dissuasivas921. É certo que o art. 83.º, n.º 2, al. k), do 

R.G.P.D. admite a ponderação de outros fatores agravantes ou atenuantes aplicáveis 

às circunstâncias de facto, como os benefícios económicos obtidos ou as perdas 

evitadas por via da infração. A dúvida que prevalece, porém, é se a escolha dos 

fatores não deve ser feita apenas no caso concreto, pela entidade (administrativa ou 

judicial) que aplicar a norma em concreto, e já não pelo legislador nacional de cada 

Estado-Membro. Afigura-se, portanto, que o disposto no art. 39.º da Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais ou os critérios do R.G.C.O. não poderão relevar no 

âmbito das infrações elencadas no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D.922. 

De todo o modo, e para a hipótese de o legislador nacional pretender manter 

o disposto no art. 39.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, para 

eventuais novas sanções923, sempre se assinalam algumas críticas aos critérios nele 

previstos. 

O critério previsto no art. 39.º, n.º 1, al. a), da Proposta de Lei, parece 

confundir dois aspetos distintos, um pertinente, outro irrelevante924. Na verdade, 

impõe a consideração da situação económica do agente, no caso de pessoa singular, 

ou o volume de negócios e o balanço anual, no caso de pessoa coletiva925. A 

consideração da situação económica do infrator, também prevista no art. 18.º, n.º 1 

do R.G.C.O., vem especificada no considerando n.º 150 do R.G.P.D.926, embora 

somente para as pessoas que não tenham natureza empresarial. Importa, contudo, 

notar aqui que o volume de negócios e o balanço anual de uma pessoa coletiva não 

retrata necessariamente a situação económica da empresa, pelo que se estaria, por 

esta via, a definir um regime diferente para as pessoas singulares e para as pessoas 

coletivas, em prejuízo das segundas, num aspeto de regime que não parece justificar 

especial diferenciação à luz dos princípios da igualdade e da justiça927. 

Para além disso, a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais parece 

querer limitar-se, no seu art. 39.º, n.º 1, al. a), às pessoas coletivas de natureza 

                                                           
921 Segundo o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 48. 
922 Ibidem, pág. 48. 
923 Ibidem, pág. 48. 
924 Ibidem, pág. 48. 
925 Ibidem, pág. 48. 
926 De acordo com o qual, “[…] [s]empre que forem impostas coimas a pessoas que não sejam empresas, a autoridade de 
supervisão deverá ter em conta o nível geral de rendimentos no Estado-Membro, bem como a situação económica da pessoa 
em questão, no momento de estabelecer o montante adequado da coima […]”. 
927 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 48-49. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
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empresarial (ao reportar-se ao “volume de negócios”), o que se estranha, por deixar 

de fora do critério da situação económica as pessoas coletivas privadas de fins não 

lucrativos. Ora, não se vê motivo pertinente para não se ponderar a situação 

económica de tais organizações quando se esteja a fixar o montante da coima a 

aplicar, concluindo-se também aqui pela violação dos princípios da igualdade e da 

justiça928. 

Cabe também assinalar que o critério definido no art. 39.º, n.º 1, al. b), da 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais está já abrangido pelo critério 

estabelecido no art. 83.º, n.º 2, al. a), do R.G.P.D., quando manda tomar em conta a 

duração da infração, pelo que a sua autonomização neste art. 39.º da Proposta de 

Lei, como se correspondesse a um critério distinto, constitui uma repetição 

desnecessária e que só gera confusão929. 

Ademais, inadmissível, em face do R.G.P.D., é a referência, no art. 39.º, n.º 1, 

al. c), da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, à dimensão da entidade, 

tendo em conta o número de trabalhadores e a natureza dos serviços prestados. Este 

é, como se disse supra, um critério que não pode ser aceite no âmbito do R.G.P.D., 

pela irrelevância da dimensão da empresa quando é certo que uma empresa com um 

ou dois trabalhadores pode afetar de modo particularmente intenso as dimensões 

fundamentais das pessoas – e.g., uma empresa que disponibilize uma aplicação 

informática («app»), através da qual sejam recolhidos dados sensíveis, partilhados 

com terceiros e até transferidos para território exterior ao da União Europeia. Sendo 

certo que, no âmbito do respetivo procedimento legislativo europeu, este critério foi 

inicialmente equacionado, para a final não ser acolhido no texto do articulado do 

R.G.P.D., conclui-se que a imposição da sua ponderação contradiz o R.G.P.D. e deve, 

por isso, ser eliminada. Como já se referiu, o único número a que a autoridade de 

controlo deve dar particular atenção é, no caso concreto, ao dos titulares de dados 

pessoais afetados pela violação, esse sim, previsto no art. 83.º, n.º 2, al. a), do 

R.G.P.D.930. 

 

                                                           
928 Ibidem, pág. 49. 
929 Ibidem, pág. 49. 
930 Ibidem, pág. 49. 
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10. O modelo de determinação (alternativa) das coimas concretas 

Como vimos até agora, grandes dúvidas suscita o regime estabelecido 

relativamente às coimas931. Para finalizar, merece destaque a dúvida hoc sensu 

fundamental, que respeita ao modelo de base adotado quanto à determinação das 

coimas concretas932. 

O R.G.C.O. assume, à semelhança do que sucede com o C.P., um modelo de 

determinação da coima que engloba um duplo passo: a determinação legal (em 

sentido material, uma vez que as contraordenações podem ser previstas em 

regulamento) de uma medida abstrata da coima, variável entre um limite máximo e 

um limite mínimo, cfr. o art. 17.º do R.G.C.O.933; e a determinação concreta da coima, 

que é monofásica, porque corresponde à ponderação simultânea de determinados 

fatores, cfr. o art. 18.º do R.G.C.O.934/935. 

No entanto, mal ou bem – e, antecipamos já, constitucional ou 

inconstitucionalmente –, não é esse o único modelo estabelecido na legislação 

portuguesa especial. Na verdade, nas contraordenações da concorrência, tanto a 

nível europeu936 como entre nós937, é diferente o modelo estabelecido (em parte na 

legislação e em parte em orientações estabelecidas pela autoridade administrativa). 

Estamos aqui perante um sistema de determinação direta e bifásica da coima, que, 

em rigor, prescinde de uma medida legal da coima. A determinação da coima tem, 

como primeiro passo, a determinação de um (determinado) «montante de base», 

determinado à partida (que, entre nós, corresponde a uma percentagem entre 0 % 

                                                           
931 Cfr. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 53. 
932 Ibidem, pág. 53. 
933 Segundo o qual: “1 – Se o contrário não resultar de lei, o montante mínimo da coima aplicável às pessoas singulares é de 
(euro) 3,74 e o máximo de (euro) 3740,98. 2 – Se o contrário não resultar de lei, o montante máximo da coima aplicável às 
pessoas colectivas é de (euro) 44891,81. 3 – Em caso de negligência, se o contrário não resultar de lei, os montantes máximos 
previstos nos números anteriores são, respectivamente, de (euro) 1870,49 e de (euro) 22445,91. 4 – Em qualquer caso, se a 
lei, relativamente ao montante máximo, não distinguir o comportamento doloso do negligente, este só pode ser sancionado 
até metade daquele montante”. 
934 A saber: “1 – A determinação da medida da coima faz-se em função da gravidade da contra-ordenação, da culpa, da situação 
económica do agente e do benefício económico que este retirou da prática da contra-ordenação. 2 – Se o agente retirou da 
infracção um benefício económico calculável superior ao limite máximo da coima, e não existirem outros meios de o eliminar, 
pode este elevar-se até ao montante do benefício, não devendo todavia a elevação exceder um terço do limite máximo 
legalmente estabelecido. 3 – Quando houver lugar à atenuação especial da punição por contra-ordenação, os limites máximo 
e mínimo da coima são reduzidos para metade”. 
935 De acordo com o MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 54. 
936 A nível europeu, cfr. o art. 23.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003, do Conselho da Europa, de 16 de dezembro de 2002, 
relativo à execução das regras de concorrência estabelecidas nos artigos 81.º e 82.º do Tratado. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2ZuKU8H, e a Comissão Europeia – Orientações para o cálculo das coimas 
aplicadas por força do n.º 2, alínea a), do artigo 23.º do Regulamento (CE) n.º 1/2003 (2006/C 210/02). Jornal Oficial da União 
Europeia. C-210/2. 1 de setembro de 2006. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2vbAQo5. 
937 Entre nós, cfr. o art. 69.º do R.J.C., e a Autoridade da Concorrência – Linhas de orientação sobre a metodologia a utilizar na 
aplicação de coimas no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio. 20 de dezembro de 2012. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2IPRn8W.  

https://bit.ly/2ZuKU8H
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:210:0002:0005:PT:PDF
https://bit.ly/2IPRn8W
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e 10 % do volume de negócios relacionado com a infração)938, como segundo passo, 

um ajustamento desse montante, em função das circunstâncias relevantes, 

atenuantes e agravantes, e finalmente, como terceiro passo, o aumento ou a redução 

do montante que resulte desse ajustamento, em função dos factos no seu 

conjunto939. E a lei marca um limite que a coima não pode exceder (que é, consoante 

os casos, de 10 % ou 1 % do volume de negócios da empresa no ano anterior), mas 

que não é, na verdade, um limite máximo de uma medida legal da sanção, mas 

apenas um limiar inultrapassável numa operação de determinação da sanção que 

não se orienta por ele940. 

As infrações ao R.G.P.D., nele diretamente previstas, dividem-se em três 

grupos a que correspondem duas medidas legais de coimas de diferente gravidade. 

Um grupo de violações, previsto no art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D., está sujeito “[…] em 

conformidade com o n.º 2, a coimas até 10 000 000 EUR ou, no caso de uma empresa, 

até 2 % do seu volume de negócios anual a nível mundial correspondente ao 

exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais elevado”, e os 

outros dois grupos de violações, consagrados no art. 83.º, n.os 5 e 6, do R.G.P.D., estão 

sujeitos “[…] em conformidade com o n.º 2 […], a coimas até 20 000 000 EUR ou, no 

caso de uma empresa, até 4 % do seu volume de negócios anual a nível mundial 

correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que for mais 

elevado”941. 

Olhando agora para o R.G.P.D., vemos que vários sinais vão neste segundo 

sentido de determinação direta e bifásica da coima 942. 

Em primeiro lugar, antes de mais, tal como sucede na legislação da 

concorrência, o Regulamento antepõe a questão dos fatores relevantes, tendo em 

consideração as especificidades da situação concreta, para a determinação da coima 

– no art. 83.º, n.os 1 e 2, do R.G.P.D. – e para a determinação dos respetivos limites – 

no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D. –, determinação esta que se dá sempre com a 

ressalva expressa de que é feita “[…] em conformidade com o n.º 2 […]”943. 

                                                           
938 Cfr. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 54. 
939 Neste sentido, vide Autoridade da Concorrência – Linhas de orientação sobre a metodologia a utilizar na aplicação de coimas 
no âmbito do artigo 69.º, n.º 8, da Lei n.º 19/2012, de 8 de Maio. 20 de dezembro de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2IPRn8W. Ponto III, págs. 4 e seguintes. 
940 Nestes termos, veja-se MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 54. 
941 Ibidem, pág. 56. 
942 Ibidem, pág. 54. 
943 Ibidem, pág. 54. 

https://bit.ly/2IPRn8W
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Em segundo lugar, na passagem da Proposta de Regulamento para o 

Regulamento, a medida abstrata das coimas foi brutalmente agravada944. Na 

Proposta de Regulamento, as coimas eram de 250.000,00 €, 500.000,00 € ou 

1.000.000,00 €, consoante os casos, estando em causa pessoa singular, ou de 0,5 %, 

1 % ou 2 % do volume de negócios anual, a nível mundial, consoante os casos, 

estando em causa pessoa coletiva945. No Regulamento, as coimas variam. Para 

contraordenações menos graves – as quais sancionam, no nosso entendimento, 

«infrações menores», em que pode não ter chegado a haver dano efetivo –, em caso 

de violação das obrigações do responsável pelo tratamento de dados e do seu 

subcontratante, tais como: o consentimento de menores (art. 8.º do R.G.P.D.), o 

tratamento que não exige identificação (art. 11.º do R.G.P.D.), as regras sobre 

registos e segurança dos dados, avaliação de impacto e encarregado de proteção de 

dados (arts. 25.º a 39.º do R.G.P.D.), a certificação (art. 42.º do R.G.P.D.) e os 

organismos de certificação (art. 43.º do R.G.P.D.), as coimas são até 10.000.000,00 €, 

estando em causa pessoa singular, ou até 2 % do volume de negócios anual, a nível 

mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, estando em causa pessoa 

coletiva, nos termos do art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D. Para contraordenações mais 

graves, em caso de violações dos princípios básicos do tratamento, nos termos dos 

art. 5.º do R.G.P.D. (princípios gerais), art. 6.º do R.G.P.D. (pressupostos de licitude 

do tratamento), art. 7.º do R.G.P.D. (requisitos do consentimento) e art. 9.º do 

R.G.P.D. (tratamentos de categorias especiais de dados pessoais); violações dos 

direitos dos titulares dos dados, previstos nos arts. 12.º a 22.º do R.G.P.D. (direito à 

informação, de acesso, de retificação, de apagamento, de portabilidade, de oposição, 

e de não sujeição a decisões individuais automatizadas); violação das regras sobre 

transferências de dados pessoais para um destinatário num país terceiro ou uma 

organização internacional, previstas nos arts. 44.º a 50.º do R.G.P.D.; violações do 

direito do Estado-Membro, adotado ao abrigo do Capítulo IX (arts. 85.º a 91.º do 

R.G.P.D.); incumprimento de uma ordem de limitação, temporária ou definitiva, 

relativa ao tratamento ou à suspensão de fluxos de dados, emitida pela C.N.P.D., nos 

termos do art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., ou o facto de não facultar acesso às instalações 

e equipamentos e meios de tratamento de dados, em violação do art. 58.º, n.º 1, do 

                                                           
944 Ibidem, pág. 54. 
945 Ibidem, pág. 54. 
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R.G.P.D.; e incumprimento de uma ordem emitida pela autoridade de controlo a que 

se refere o art. 58.º, n.º 2, do R.G.P.D., as coimas são até 20.000.000,00 €, estando em 

causa pessoa singular, ou até 4 % do volume de negócios anual, a nível mundial, 

correspondente ao exercício financeiro anterior, estando em causa pessoa coletiva, 

de acordo com o art. 83.º, n.os 5 e 6, do R.G.P.D. Para além disso, é possível verificar 

que a moldura abstrata das coimas aplicáveis com o novo Regulamento é 

estrondosamente superior à que se encontra atualmente em vigor na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais946 e, por isso, pelo menos neste aspeto, esta lei encontra-

se tacitamente revogada pelo R.G.P.D. (apesar de, no nosso entendimento, 

anteriormente explanado, esta lei se encontrar completamente revogada) e 

encontrar-se-á expressamente revogada aquando da publicação da Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, ainda em discussão em Assembleia da República. 

Em terceiro lugar, o Regulamento não determina quaisquer limites 

mínimos, mas apenas limites máximos das coimas aplicáveis a cada uma das 

espécies de infração947, e que são bastante elevados, o que gera uma amplitude 

enorme entre o «oito» (representando este a não aplicação de uma coima) e o 

«oitenta» (representando este a aplicação de uma coima até 10.000.000,00 € ou até 

20.000.000,00 €, em caso de pessoa singular, consoante os casos, ou até 2 % ou até 

4 % do volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício 

financeiro anterior, em caso de pessoa coletiva, consoante os casos). 

Em quarto lugar, nos termos do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., caso o 

infrator seja uma pessoa coletiva, e não uma pessoa singular, há lugar à 

determinação alternativa das coimas concretas. 

De acordo com o art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., a violação das disposições 

aí enumeradas está sujeita a coimas até 10.000.000,00 € ou até 20.000.000,00 €, no 

caso de uma pessoa singular, ou até 2 % ou 4 % do seu volume de negócios anual, a 

nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, no caso de uma 

pessoa coletiva, “consoante o montante que for mais elevado”. Assim, as coimas 

aplicáveis às pessoas coletivas são determinadas em função de dois critérios 

completamente diferentes: um critério tradicional, de medida abstrata da coima, e 

                                                           
946 O limite máximo de uma coima aplicar a uma pessoa singular é de 1.000.000,00 $ (aproximadamente, 4.987,98 €), nos 
termos do art. 38.º, n.º 1, da Lei de Proteção de Dados Pessoais, e a uma pessoa coletiva é de 3.000.000,00 $ (aproximadamente, 
14.963,95 €), nos termos do art. 37.º, n.º 1, al. b), da Lei de Proteção de Dados Pessoais, podendo os limites máximos ser 
agravados para o dobro, de acordo com o disposto nos arts. 37.º, n.º 2, e 38.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais. 
947 De acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 54. 



 

203 

 

um critério não tradicional, de valoração económica, de modo a averiguar qual o 

montante mais elevado, para que este seja aplicado como coima. Segundo o critério 

de medida abstrata da coima, a coima é prevista até 10.000.000,00 € ou até 

20.000.000,00 €, consoante os casos, e o aplicador do direito fixa a coima em valor 

que não exceda esse limite máximo, em função dos critérios previstos no art. 83.º, 

n.os 1 e 2, do R.G.P.D. Ao mesmo tempo, com base no critério de valoração económica, 

o aplicador do direito calcula o «montante de base», determinado à partida, até 2 % 

ou até 4 % do seu volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao 

exercício financeiro anterior, consoante os casos, e fixa a coima em valor que não 

exceda esse «montante de base», também em função dos critérios previstos no art. 

83.º, n.os 1 e 2, do R.G.P.D. De seguida, o aplicador do direito opta pela aplicação da 

coima cujo montante seja o mais elevado. Portanto, o Regulamento introduz aqui até 

mais complexidade do que a lei da concorrência, uma vez que exige uma 

determinação alternativa da coima, com base no critério tradicional e no critério não 

tradicional, que só é aplicável e operativo a posteriori, e não a priori. 

É, pois, perfeitamente visível que nos encaminhamos para uma solução 

deste tipo também no domínio da proteção de dados948. 

Estando perante mais uma indefinição num momento absolutamente 

central do regime sancionatório, tem aqui pleno cabimento quanto se deixou atrás 

dito relativamente ao sistema sancionatório949. No entanto, neste ponto, importa ir 

mais longe950. A verdade é que a segunda solução de determinação da coima a 

aplicar, na nossa opinião, afigura-se-nos patentemente inadmissível perante alguns 

princípios constitucionais, tais como, o princípio da legalidade, o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da igualdade. 

Em primeiro lugar, merece especial destaque o princípio da legalidade das 

sanções contraordenacionais951. Tal como defendemos anteriormente no âmbito da 

análise da Proposta de Regulamento, este regime suscita um patente problema de 

legalidade952, que é, na sua génese, um princípio sobre a previsibilidade do exercício 

do poder punitivo em determinado caso. Na verdade, a experiência constitucional 

portuguesa em matéria de contraordenações ensina que o princípio da 

                                                           
948 Ibidem, pág. 55. 
949 Ibidem, pág. 55. 
950 Ibidem, pág. 55. 
951 Ibidem, pág. 55. 
952 Ibidem, pág. 56. 
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determinação das sanções, como momento do princípio da legalidade, estabelecido 

no art. 29.º da C.R.P., não é aplicável apenas no direito penal, mas ainda noutros 

direitos sancionatórios, como momento fundamental de tutela da pessoa perante o 

Estado (mormente, o Estado-Administração) no exercício do seu temível poder de 

punir e que, nessa vertente, se enquadra logo a proscrição de sanções com limites 

tão distantes entre si que traduziriam a transferência da função legislativa (ou 

normativa) para o aplicador da sanção e, portanto, a ausência de qualquer garantia 

contra o arbítrio953. 

Foi exatamente isso que o Supremo Tribunal Federal alemão954 já declarou 

em relação à regulamentação da concorrência, tendo procedido à interpretação 

conforme à Constituição da mesma legislação, considerando que o limite máximo 

estabelecido na lei não seria um simples limiar máximo, um mero topo 

(«Kappungsgrenze»), mas um verdadeiro máximo legal de uma medida legal da 

sanção, com uma função orientadora (de ponto de partida) na operação de 

determinação concreta da coima955. 

Resta saber, porém, até que ponto essa interpretação, não só é admissível, 

como sobretudo se resolve o problema de legalidade em presença956. Para tanto, é 

necessário que o limite possa cumprir e cumpra efetivamente a função de limite 

máximo da coima que lhe está assinalada957. Neste sentido, a metodologia de 

determinação da coima para que apontam as linhas orientadoras no âmbito da 

concorrência torna-se inadmissível. Assim, para que o limite possa funcionar como 

limite máximo, haverá sempre que seguir a metodologia tradicional de determinar 

um ponto entre o limite máximo e o limite mínimo, a partir desse limite máximo e 

desse limite mínimo. Sem isso, falar em interpretação dos limites como limites 

máximos da coima é uma pura ilusão958. 

                                                           
953 Ibidem, pág. 56. 
954 Na decisão, do Bundesgerichtshof, de 26 de fevereiro de 2013, KRB 20/12. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: https://bit.ly/2ZTCCYa. Sobre essa decisão, veja-se ACHENBACH, Hans – Grauzement, Bewertungseinheit 
und Bußgeldobergrenze. Bemerkungen zu BGH, Beschl. v. 26.2.2013, KRB 20/12 – Grauzementkartell. Wirtschaft und 
Wettbewerb. Universität Osnabrück. Heft 07, 02/08/2013, WUW0599287. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: https://bit.ly/2X8i5xw. Págs. 688-705; e AA. VV. – Frankfurter Kommentar zum Kartellrecht. Köln: Otto 
Schmidt, 2016. § 81, H, d), n.os 531 e seguintes. 
955 De acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 55. 
956 Ibidem, pág. 55. 
957 Ibidem, pág. 55. 
958 Ibidem, pág. 55. 

https://bit.ly/2ZTCCYa
https://bit.ly/2X8i5xw
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A este propósito, tem de se acrescentar que, se é certo que a jurisprudência 

do T.C. mostra divergências a respeito da concretização dessa exigência959, tem-se 

caracterizado, de uma forma geral, por uma generosa tolerância relativamente a 

coimas de enorme amplitude e com máximos extremamente elevados960. Assim 

sucedeu com o Acórdão do T.C. n.º 85/2012, de 15 de fevereiro de 2012, Processo 

n.º 367/11961, em que estava em causa a moldura abstrata da coima de 25.000,00 € 

a 2.500.000,00 €, cominada pelo art. 389.º, n.º 1, al. a), do Código dos Valores 

Mobiliários, e com os Acórdãos do T.C. n.º 78/2013, de 31 de janeiro de 2013, 

Processo n.º 624/12962, e n.º 612/2014, de 30 de setembro de 2014, Processo n.º 

227/14963, em que estava em causa a moldura abstrata da coima de 5.000,00 € a 

5.000.000,00 €, prevista no art. 113.º da Lei das Comunicações Eletrónicas, até 

2011964. Porém, apesar de tudo – e porque tudo tem limites –, não parece ser de 

prever que essa postura se possa manter quando em causa estão limites máximos 

de coimas até 10.000.000,00 € ou até 20.000.000,00 €965. Esse será um incentivo 

para que, na legislação nacional, se preveja um regime que, respeitando embora o 

topo estabelecido no Regulamento, possa, na medida do possível, respeitar antes 

dele os princípios constitucionais da proporcionalidade e da legalidade966. Não pode 

esquecer-se a fundamental advertência que EDUARDO CORREIA, enquanto Ministro 

da Justiça, deixou exarada no preâmbulo do diploma que introduziu as 

contraordenações no ordenamento jurídico português967: “[p]ara obviar […] a 

perigos e abusos, submete-se a aplicação da coima a um estrito princípio de 

legalidade […]”968. 

Ademais, o problema da legalidade reside, ainda, no facto de, no critério 

tradicional, ser possível determinar, a priori, a medida abstrata da coima (até 

10.000.000,00 € ou até 20.000.000,00 €) – ainda que com alguns esforços 

                                                           
959 Cfr. o Acórdão do T.C. n.º 574/95, de 18 de outubro de 1995, Processo n.º 357/94. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zmx2y3; o Acórdão do T.C. n.º 547/01, de 7 de dezembro de 2001, Processo n.º 
481/00. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2v8dAr6; e o Acórdão do T.C. n.º 
41/04, de 14 de janeiro de 2004, Processo n.º 375/03. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2GthP6V. 
960 Segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 56. 
961 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2Lp6nfA.  
962 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2RCtGUr.  
963 [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: https://bit.ly/2X67vqD.   
964 Neste sentido, cf. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 56. 
965 Ibidem, pág. 57. 
966 Ibidem, pág. 57. 
967 Veja-se o Preâmbulo do Decreto-Lei n.º 232/79, de 24 de julho, publicado no D.R. n.º 169/1979, Série I, de 24 de julho de 
1979. 
968 Segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 57. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19950574.html
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2001&numero_actc=547/01
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20040041.html
https://bit.ly/2Lp6nfA
https://bit.ly/2RCtGUr
https://bit.ly/2X67vqD
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interpretativos – e, no critério não tradicional, de valoração económica, claramente 

não ser possível, visto que a coima se baseia no cálculo de um «montante de base», 

determinado à partida (até 2 % ou até 4 % do seu volume de negócios anual, a nível 

mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior), sujeito a um ajustamento 

e a posterior aumento ou redução do montante que resulte desse ajustamento. 

Todavia, de acordo com a C.N.P.D.969, para obviar a eventuais juízos de 

inconstitucionalidade decorrentes da violação do princípio da determinação legal 

da coima (por caber à autoridade administrativa de controlo um muito amplo poder 

discricionário na definição concreta da coima), admite-se reconhecer no limite 

máximo fixado pelo R.G.P.D. um verdadeiro limite máximo de uma medida legal de 

sanção, com efetiva função orientadora no processo de determinação concreta da 

coima, a que se juntam os critérios do art. 83.º, n.º 2, 2.ª parte, do R.G.P.D., 

depreendendo-se, da interpretação do art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., que o limite 

mínimo é 0. Segundo a C.N.P.D.970, esta solução permitiria ao aplicador da norma 

(autoridade de controlo ou tribunal) determinar um valor entre o limite máximo e 

o limite mínimo, como ponto de partida para a determinação da coima a aplicar. 

Na hipótese de aceitarmos a posição da C.N.P.D. quanto ao limite máximo 

fixado pelo R.G.P.D., por força do princípio do primado do direito da União Europeia, 

consagrado no art. 288.º, § 2, do T.F.U.E, já não podemos tão facilmente aceitar a 

fixação do limite mínimo, por parte da C.N.P.D., em 0, uma vez que a atribuição deste 

limite nos parece algo arbitrária. JOSÉ LOBO MOUTINHO971, defende que o limite 

mínimo só poderá ser aquele que se encontra previsto no art. 17.º, n.º 1, do R.G.C.O., 

de 3,74 €, entendimento que acompanhamos, em virtude da aplicação subsidiária 

do R.G.C.O. “[e]m tudo o que não esteja previsto no Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e na presente lei em matéria contraordenacional […]”, redação 

que sugerimos anteriormente para o art. 45.º da Proposta de Lei de Proteção de 

Dados Pessoais. Mais defende o Autor que, ainda que se entenda que o limite mínimo 

é de 3,74 €, a enorme elevação dos limites máximos estabelecidos no art. 83.º, n.os 4, 

5 e 6, do R.G.P.D. perante o limite mínimo não lhe permite, ainda assim, exercer a 

                                                           
969 No seu Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 47-48. 
970 Ibidem, pág. 48. 
971 In Legislador português..., op. cit., pág. 55. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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função orientadora da determinação da coima em função da gravidade do ilícito e 

da culpa, que é suposto exercer972, opinião que partilhamos. 

Em segundo lugar, como defendemos anteriormente, no âmbito da análise 

da Proposta de Regulamento, cumpre abordar os problemas decorrentes do 

princípio da proporcionalidade, sobretudo em função da criação de quatro limites 

máximos sancionatórios abstratamente aplicáveis até 10.000.000,00 € ou até 

20.000.000,00 €, no caso de pessoa singular, ou até 2 % ou até 4 % do seu volume 

de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, 

no caso de pessoa coletiva, com uma ausência de limites mínimos às sanções 

abstratamente aplicáveis que prevê, o que pode levar a que a infrações de ínfima 

gravidade possam fazer-se seguir sanções de gravidade inversamente severa (o que 

depende de uma análise das contraordenações na especialidade que ainda está por 

fazer)973. No nosso entendimento e como já referimos, a enorme elevação dos limites 

máximos estabelecidos no art. 83.º, n.os 4, 5 e 6, do R.G.P.D., perante a ausência de 

limites mínimos974, não lhe permite exercer a função orientadora da determinação 

da coima em função da gravidade do ilícito e da culpa, que é suposto exercer975. 

Para além disso, o “volume de negócios anual”, que contribui para a 

determinação da coima a aplicar, com base no critério de valoração económica, 

reporta-se ao “exercício financeiro anterior”, i.e., não se reporta ao momento da 

prática do facto punível no âmbito do Regulamento, mas ao ano anterior, perdendo-

se, na nossa opinião, a relação entre o facto, o dano e a sanção nesse período 

temporal. Neste seguimento, verificamos claros problemas de proporcionalidade, 

visto que a coima que resultar do cálculo contabilístico não tem uma relação de 

proporcionalidade direta para com o facto praticado e punível. 

Finalmente e em terceiro lugar, a aplicação do critério de valoração 

económica para determinação da coima a aplicar pode gerar, ainda, uma violação do 

princípio de igualdade, em termos comparativos, entre as pessoas coletivas ao qual 

é aplicável, uma vez que representa um tratamento desigual na determinação da 

coima a aplicar a infrações que podem ser materialmente idênticas. 

                                                           
972 Ibidem, págs. 55-56. 
973 Ibidem, pág. 56. 
974 Limite mínimo esse que, a existir, só poderá ser aquele que se encontra previsto no art. 17.º, n.º 1, do R.G.C.O., de 3,74 €, de 
acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 55, ou aquele que vem indicado pela C.N.P.D., no seu 
Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 47-48, de 0 €. 
975 Nestes termos, cf. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., págs. 55-56. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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Assim, parece não se conseguir superar as dificuldades que a 

regulamentação suscita976. Porém, para todos os efeitos, como já se referiu a outro 

propósito, entre as atribuições do C.E.P.D. conta-se a de “[e]labora[r] diretrizes 

dirigidas às autoridades de controlo [...] de fixação de coimas nos termos do artigo 

83.º”, de acordo com o art. 70.º, n.º 1, al. k), do R.G.P.D.977, pelo que remetemos para 

este órgão o esclarecimento destas questões. 

 

  

                                                           
976 Ibidem, pág. 55. 
977 Ibidem, pág. 55. 
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CAPÍTULO III – A atual crise contemporânea e a mutação do 

direito penal clássico 

A sociedade atual caracteriza-se pelo desenvolvimento da «sociedade da 

informação», da «sociedade globalizada» e «de risco», pelo impacto dos avanços dos 

meios tecnológicos digitais e por uma vertiginosa generalização da utilização das 

comunicações eletrónicas e de comunicação global em rede e todos os demais 

recursos que as T.I.C. nos disponibilizam978. As atividades criminosas não são 

exceção, transferindo-se para o ambiente digital e eletrónico não só os atos 

criminalmente puníveis mas também a maioria dos atos instrumentais da prática do 

crime, de que são exemplo a aquisição de instrumentos utilizados na prática do 

crime, as conversas preparatórias, a pesquisa de informações do alvo, entre 

outros979, verificando-se hodiernamente uma expansão da atividade criminógena, 

em relação à qual o poder punitivo tem de reagir. 

 

1. A tensão gerada pela «sociedade de risco» e pela exigência de 

segurança no modelo de intervenção penal garantista 

Para nós, para além das possíveis implicações da aprovação da Proposta de 

Lei de Proteção de Dados Pessoais, ainda em discussão parlamentar, no direito 

penal, é importante salientar que o direito penal tem vindo a assumir uma natureza 

cada vez mais relacionada com a segurança. De facto, como bem refere FLÁVIA 

NOVERSA LOUREIRO980, embora possa parecer hoje uma tendência falar das 

relações que se estabelecem entre segurança e direito penal, a verdade é que as duas 

realidades são interdependentes e apresentam uma conexão tão estreita que pode 

afirmar-se mesmo ser indissociável981. 

Há algumas décadas, sob a égide de uma suposta, não cientificamente 

comprovada, mas altamente mediatizada, insegurança – muitas vezes assente em 

leituras enviesadas de alguns factos criminosos que deveriam ser tratados 

                                                           
978 Cfr. VENÂNCIO, Pedro Dias – As medidas de prova digital da Lei do Cibercrime – regra ou exceção. Boletim da Ordem dos 
Advogados. Portugal. N.º 123, fevereiro de 2015, pág. 40. 
979 Ibidem, pág. 40. 
980 Em “A segurança e o direito penal: os modelos de intervenção penal entre a mudança e a rutura”. In AA. VV. – Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Heinrich Ewald Hörster. Coimbra, Portugal: Almedina, dezembro de 2012. Pág. 1241. 
981 Ibidem, pág. 1241. 
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exatamente como aquilo que são – vem-se instalando um discurso pró-securitário, 

de premente necessidade de endurecimento da reação penal e, o que é 

particularmente grave, de radicalização do direito penal982. Um pouco por todo o 

mundo, como bem se sabe, foram aprofundados os mecanismos legais de prevenção 

e repressão da criminalidade e diminuídas as garantias dos cidadãos face à 

intervenção pública, a patamares nunca vistos (nem, até aí, aceitáveis)983. Constata-

se uma evolução do direito penal que, segundo WINFRIED HASSEMER984, se 

carateriza por três vetores essenciais – a diminuição das garantias, a ampliação do 

direito penal e o aumento do poder do Estado – e que se alicerçam em duas razões 

principais: por um lado, a erosão de normas; e, por outro lado, a «sociedade do risco» 

(com repercussões claras, ao nível do direito penal, quer na agravação dos meios 

repressivos, quer na antecipação do controlo)985. 

Ora, a verdade é que os desafios que o direito penal tem vindo a enfrentar 

nos dias de hoje podem ser reconduzidos, de uma forma geral, ao problema mais 

amplo da expansão do direito penal para lidar com as novas ameaças decorrentes 

da denominada «sociedade de risco» («Risikogesellschaft»)986/987. 

                                                           
982 Como defende LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A Pós-Verdade e a Reconfiguração da Tensão Dialética do Direito Processual 
Penal”. In ROCHA, Maria Elizabeth; COSTA, Marli M. Moraes da; HERMANY, Ricardo (org.) – O alcance dos direitos humanos nos 
Estados Lusófonos. IV Congresso Internacional de Direito da Lusofonia. 1.ª Edição. Santa Cruz do Sul, Brasil: Universidade de 
Santa Cruz do Sul, 2017. Pág. 217. 
983 Ibidem, pág. 208. 
984 Em “Processo Penal e Direitos Fundamentais”. In PALMA, Maria Fernanda (coord.) – Jornadas de Direito Processual Penal e 
Direitos Fundamentais. Almedina, 2004. Págs. 19-23. 
985 Entre as posições mais radicais, que passam, desde logo, pela própria negação da figura do bem jurídico como instituto 
vetor do direito penal, torna-se já quase desnecessária a referência a GÜNTHER JAKOBS, para citar apenas o nome mais 
significativo da atualidade, para quem as normas penais se legitimam na necessidade de manutenção de uma determinada 
forma de sociedade ou de Estado, de acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A (i)mutabilidade do paradigma processual 
penal respeitante aos direitos fundamentais em pleno século XXI”. In Que Futuro para o Direito Processual Penal? Simpósio em 
Homenagem a Jorge de Figueiredo Dias, por ocasião dos 20 anos do Código de Processo Penal Português. Coimbra: Coimbra 
Editora, 2009. Pág. 274, nota 10 –, Autor este cujos ensinamentos analisaremos adiante com mais detalhe. 
986 Os riscos inerentes ao conceito de «sociedade de risco» são os problemas de risco típicos da civilização tecnológica e as 
questões jurídicas a eles associadas, tais como a definição de novos bens jurídicos e a criação de uma nova dogmática da 
ilicitude, da culpa e do nexo de causalidade, como defende CANOTILHO, J. J. Gomes – Estudos sobre Direitos Fundamentais. 2.ª 
Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2008. Págs. 240-241. 
987 Como é sabido, não têm faltado propostas para tentar racionalizar esta expansão no campo dogmático. De um lado, 
colocam-se Autores que rejeitam liminarmente a utilização do direito penal para lidar com os problemas decorrentes da 
«sociedade de risco», sendo disto exemplo paradigmático a posição de HASSEMER, Winfried – Crítica al derecho penal de hoy. 
Tradução de Patricia S. Ziffer. 1.ª Edição. Bogotá, Colômbia: Universidad Externado de Colombia, 1998. Págs. 45 e seguintes, 
que, duvidando da legitimidade e da eficácia da intervenção do direito penal na matéria, sugere a criação de um novo ramo do 
direito para a sociedade de risco – o «direito de intervenção» –, o qual, sendo situado entre o direito administrativo e o direito 
penal, deveria ser dotado de mecanismos próprios para se adaptar a estes novos problemas. De outro lado, colocam-se Autores 
que optam por formular elaboradas propostas de transformação do direito penal atual para o adaptar a esta nova realidade, 
sendo emblemática a este respeito a posição de SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María – La Expansión del Derecho Penal: Aspectos de la 
política-criminal en las sociedades postindustriales. 2.ª Edição. Madrid, Espanha: S.L. Civitas Ediciones, 2001. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2KNQjWb. Págs. 159 e seguintes, que propõe a criação de 
um «direito penal de duas velocidades», em que a primeira ficaria ainda ligada ao seu sentido clássico e a segunda, mais 
próxima do direito administrativo, tutelaria bens jurídicos coletivos, ou a orientação de GÜNTHER JAKOBS, o qual propõe a 
famosa bipartição entre «direito penal do cidadão» e o «direito penal do inimigo», in JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel 
– Derecho Penal del Enemigo. 2.ª Edição. Cuadernos Civitas. Madrid, Espanha: Editorial Civitas, 2006. 

http://www.derechopenalenlared.com/libros/silva_sanchez_la_expansion_del_derecho_penal.pdf
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Dentro deste quadro circunstancial, tem-se imposto progressivamente um 

discurso alicerçado no risco da atual vida comunitária988, na necessidade de 

proteção dos cidadãos de cada país, na ampliação da possibilidade de ocorrência 

quotidiana de atentados e ataques terroristas, na importância de controlarmos a 

entrada de pessoas «indesejáveis» em determinadas fronteiras, na exigência de um 

«combate» mais apertado contra o crime989. Tudo, portanto, afirmações que vêm 

sendo apresentadas como factos verdadeiros, mesmo quando não acompanhadas de 

dados científicos que as corroborem, a legitimar, afinal, uma intervenção mais ampla 

do legislador e do aplicador, no sentido, num e noutro caso, de estreitar os direitos 

fundamentais dos cidadãos e alargar, por oposição, o âmbito e a profundidade da 

intervenção estatal990. 

De acordo com FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO991, “[…] a denominada 

sociedade de risco […], hoje quase cliché de todas as bocas, para defender, para 

criticar, ou simplesmente para constatar, veio impor uma outra reflexão, não só a 

nível sociológico, como também, para o que aqui nos interessa, dentro do campo das 

ciências criminais, chamando a atenção sobre um [sic] nova panóplia de problemas 

[alguns dos quais talvez já não tão novos] […] que, relacionados com fenómenos tão 

vastos e complexos como a globalização, vêm preocupar os cidadãos e fazer com que 

estes exijam ao Estado um outro nível de intervenção”. 

A conceção de intervenção penal vigente, que denominamos «modelo 

garantista», assenta no pressuposto de que o direito penal é apenas uma parte do 

controlo social geral992, tendo por isso uma estrutura de atuação autolimitada993. 

                                                           
988 De acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, alertava já para este problema em “A (i)mutabilidade do paradigma…”, op. cit., 
págs. 269-289. 
989 Idem, em “A Pós-Verdade…”, op. cit., págs. 208-209. 
990 Ibidem, pág. 209. 
991 Em “A (i)mutabilidade do paradigma…”, op. cit., pág. 274. “Muita tinta tem corrido a propósito da sociedade do risco e das 
exigências que ela trará, ou não, para o direito penal. O aumento dos riscos a que a comunidade está, se não efectivamente 
pelo menos potencialmente, submetida tem gerado um discurso de necessidade de hiperprotecção dos cidadãos, onde o 
direito penal tem de intervir não só em mais áreas como mais cedo. Neste sentido, o alargamento da intervenção penal, sempre 
trazido à colação na discussão acerca da [sociedade do risco] […], é duplo: num primeiro aspecto, manifesta-se na selecção de 
bens jurídicos a proteger; [e, num segundo aspeto] […], no tipo de protecção a conceder a esses interesses. Apontam-se, por 
isso, como suas caraterísticas intrínsecas quer a proliferação de novos bens jurídicos coletivos, quer o predomínio das 
estruturas típicas de simples atividade, quer a antecipação do instante da intervenção penal”. Ibidem, págs. 274-275, nota 12. 
Itálico do original ocultado. Entre outras referências, veja-se DIAS, Jorge de Figueiredo – “Algumas reflexões sobre o direito 
penal na “sociedade de risco””. In AA. VV. – Problemas Fundamentais de Direito Penal – Homenagem a Claus Roxin. Universidade 
Lusíada Editora, 2002. Págs. 209-224; e MENDOZA BUERGO, Blanca – El Derecho Penal en la Sociedad del Riesgo. Madrid, 
Espanha: Civitas, 2001. Págs. 44 e seguintes. 
992 O controlo social é composto por múltiplas vertentes, sendo o direito penal apenas uma delas – e não a mais significativa. 
A seu lado, a família, a opinião pública, a escola, as relações sociais ou laborais, por exemplo, desempenham um papel tão ou 
mais importante. A respeito das caraterísticas do modelo penal garantista, que o Autor entende estar em crise, cf. DÍEZ 
RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 
N.º 06-03, 2004. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2WxT4wl. Págs. 1 e 
seguintes. 
993 De acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., págs. 1242-1243. 

http://bit.ly/2WxT4wl
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Assim, enquanto outros segmentos do ordenamento jurídico enfrentam uma 

tendência de franca expansão, o direito penal garantista assume-se como um direito 

penal deliberadamente reduzido – para alguns, necessariamente mínimo. Sendo da 

sua natureza a aplicação de sanções particularmente graves, as mais restritivas dos 

direitos, liberdades e garantias, o direito penal garantista só intervém para defesa 

dos mais essenciais pressupostos da vida comunitária994. 

É já comum, todavia, falar-se hoje de uma crise deste modelo de intervenção 

penal e parece inegável que a conceção de direito penal garantista está, de facto, em 

perigo995. São múltiplos os fatores que podem ser elencados para a sua explicação, 

mas quase todos eles têm como denominador comum o crescente sentimento de 

insegurança do ser humano996 no âmbito de uma «sociedade de risco». 

Os riscos gerados pelo desenvolvimento tecnológico conexo com as 

operações de tratamento de dados pessoais colocaram o decisor público diante das 

dificuldades típicas da «sociedade de risco global» e do seu contexto social de 

incerteza e insegurança, com destaque para a necessidade de confrontar “a utilidade 

social de inúmeras atividades arriscadas e perigosas” com as “probabilidades de 

danos jusfundamentais de muito difícil mensuração e valoração”997. O R.G.P.D. é um 

reflexo desta abordagem em detrimento de raciocínios baseados na ideia de 

causalidade: o tratamento de dados pessoais é regulado enquanto atividade 

causadora de «riscos» ou «perigos» e, por isso, convoca uma tutela antecipada, 

apesar da incerteza quanto à consumação de danos e à verificação de uma lesão 

efetiva no titular dos dados. 

De facto, no R.G.P.D., a palavra «risco» aparece muitas vezes mencionada. 

Destaca-se um esforço de concretização do mesmo no seu considerando n.º 75, que 

estipula que “[o] risco para os direitos e liberdades das pessoas singulares, cuja 

probabilidade e gravidade podem ser variáveis, poderá resultar de operações de 

tratamento de dados pessoais suscetíveis de causar danos físicos, materiais ou 

imateriais, em especial quando o tratamento possa dar origem à discriminação, à 

                                                           
994 Ibidem, pág. 1243. 
995 Ibidem, págs. 1243-1244. 
996 Ibidem, pág. 1244. Sobre o sentimento de insegurança na denominada sociedade de risco, acerca do qual tanto se tem dito, 
cf., especificamente a respeito do direito penal, DIAS, Jorge de Figueiredo – “Algumas reflexões sobre…”, op. cit., págs. 209-224; 
e MENDES, Paulo Sousa – Vale a Pena o Direito Penal do Ambiente?. Lisboa, Portugal: AAFDL, 2001. Págs. 39 e seguintes, com 
análise dos vários modelos de sociedades de risco. 
997 Cfr. SILVA, Jorge Pereira da – Deveres do Estado de Proteção de Direitos Fundamentais. Lisboa, Portugal: Universidade 
Católica Editora, 2015. Pág. 17. 
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usurpação ou roubo da identidade, a perdas financeiras, prejuízos para a reputação, 

perdas de confidencialidade de dados pessoais protegidos por sigilo profissional, à 

inversão não autorizada da pseudonimização, ou a quaisquer outros prejuízos 

importantes de natureza económica ou social; quando os titulares dos dados possam 

ficar privados dos seus direitos e liberdades ou impedidos do exercício do controlo 

sobre os respetivos dados pessoais; quando forem tratados dados pessoais que 

revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou 

filosóficas e a filiação sindical, bem como dados genéticos ou dados relativos à saúde 

ou à vida sexual ou a condenações penais e infrações ou medidas de segurança 

conexas; quando forem avaliados aspetos de natureza pessoal, em particular 

análises ou previsões de aspetos que digam respeito ao desempenho no trabalho, à 

situação económica, à saúde, às preferências ou interesses pessoais, à fiabilidade ou 

comportamento e à localização ou às deslocações das pessoas, a fim de definir ou 

fazer uso de perfis; quando forem tratados dados relativos a pessoas singulares 

vulneráveis, em particular crianças; ou quando o tratamento incidir sobre uma 

grande quantidade de dados pessoais e afetar um grande número de titulares de 

dados”. 

Efetivamente, a partir das últimas décadas do século XX temos vindo a 

assistir à difusão de um «discurso do risco» que vem avolumando grandemente um 

receio generalizado contra certo tipo de criminalidade e justificando 

legislativamente um desvio no percurso que o direito penal até aí vinha trilhando. 

Esta sensação difusa de receio, sobretudo face a uma sociedade tendencialmente 

globalizada, resulta na imposição por parte dos cidadãos ao Estado de uma 

intervenção que, até aqui, não só não era requerida como era mesmo repelida com 

toda a veemência998 e tem vindo a gerar uma mudança de paradigma no modo como 

se encara a criminalidade e a reação que tal criminalidade deve despoletar no 

âmbito do direito penal999. 

O início do corrente século foi, neste capítulo, essencialmente fecundo. Os 

atentados terroristas, primeiro nos E.U.A. e depois na Europa, multiplicaram quer o 

sentimento de insegurança das populações quer os ecos das palavras daqueles que, 

caraterizando a sociedade atual como de risco particularmente grave, apelaram a 

                                                           
998 Como defende LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A (i)mutabilidade do paradigma…”, op. cit., págs. 270-271. 
999 Idem, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1244. 
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um combate feroz contra esta criminalidade que chegava agora onde até há bem 

pouco tempo ninguém acreditava ser possível1000. 

“A segurança transformou-se velozmente numa das preocupações centrais 

das comunidades, que passaram a exigir dos Estados uma atuação penal cada vez 

mais extensa e eficiente e as garantias penais que o modelo de intervenção penal 

vigente, garantista, tão cuidadosamente acautelava passaram a ser vistas como 

empecilhos a uma eficaz perseguição do crime e, portanto, como fatores que 

aumentavam a insegurança dos cidadãos”1001. 

Assim, as relações que se estabelecem entre a segurança e o direito penal 

são extremamente complexas e mesmo contraditórias1002, assumindo a segurança, 

pois, o centro da discussão penal e a sua procura parece justificar mesmo a 

superação do modelo garantista1003. 

Um pouco por todo o mundo, sobretudo o ocidental, sucederam-se reformas 

legislativas normalmente produzidas com pouca ponderação e sem perspetiva 

sistemática, assentes numa política criminal pouco clara e desestruturada1004, que 

começaram a introduzir elementos dissonantes nos quadros normativos 

estabelecidos1005. 

Os direitos, liberdades e garantias, que desde sempre constituíram a matriz 

do direito penal democrático, começam a ser progressivamente restringidos em 

nome da perseguição criminal, com o argumento de que novos tipos de 

criminalidade, especialmente grave e organizada, necessitam de uma atuação mais 

vigorosa dos poderes públicos, com diminuição das garantias dos particulares e 

endurecimento das sanções1006, colocando mesmo em causa o reduto último, a 

esfera nuclear, dos direitos dos indivíduos, até há bem pouco tempo considerada 

pacificamente como intangível1007. Enquanto, em sentido inverso, é cada vez maior 

a margem que se concede ao poder público e à sua atividade de prevenção e 

repressão, que se dilata de um modo sem precedentes, sendo difícil indagar as suas 

                                                           
1000 Sublinhando o papel que os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, nos E.U.A., desempenharam na afirmação de uma 
nova reação penal, a nível mundial, DELMAS-MARTY, Mireille – Libertés et Surêté dans un Monde Dangereux. Éditions du Seuil, 
2010. Págs. 10 e seguintes. 
1001 Segundo LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1244. 
1002 Ibidem, pág. 1245. 
1003 Ibidem, pág. 1245. 
1004 DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana…, op. cit., pág. 1, chama a atenção para aquilo 
que a doutrina espanhola chama de «política criminal oportunista», salientando a dificuldade que os penalistas enfrentam na 
interpretação da recente evolução da política criminal espanhola. 
1005 Como defende LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., págs. 1244-1245. 
1006 Ibidem, pág. 1245. 
1007 Idem, em “A Pós-Verdade…”, op. cit., pág. 217. 
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fronteiras, na medida em que vai alastrando para áreas de dúbia e quase irregulada 

atuação, antecipando o seu tempo de intervenção, centrando-se hoje, sobretudo, em 

atividades de recolha e troca de informações, que cada vez mais independem de 

qualquer suspeita e se impõem a todos os cidadãos nas suas vidas quotidianas1008. 

 

2. A segurança como direito fundamental ou como limite aos 

direitos, liberdades e garantias: a tensão e as tendências atuais 

De acordo com FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO1009, o homem aceitou 

restringir voluntariamente a sua liberdade para poder garantir, através do Estado e 

do seu poder punitivo, a segurança necessária à sã convivência de cidadãos que 

exercem aquela mesma liberdade. Neste primeiro sentido, a segurança é ela própria 

razão de ser e fundamento do direito penal. Todavia, ao mesmo tempo, a segurança 

é um direito dos cidadãos que baliza a intervenção do poder estatal, que os defende 

contra os abusos autoritários e os excessos praticados, nomeadamente, em nome da 

perseguição penal. A segurança é, nesta compreensão, um direito dos cidadãos e um 

limite à intervenção do Estado1010. Neste segundo sentido, cumpre referir que o 

equilíbrio necessário entre a segurança e o direito penal está em constante mutação 

e adquire, em cada momento e espaço, uma específica determinação e contornos 

concretos. Qualquer que seja essa conformação, todavia, tem sido permanente a 

tensão entre a liberdade de que tem de se abdicar e a segurança que através desse 

ato se pretende obter1011, tensão que, de resto, é imanente ao sistema penal e que 

hoje só é mais visível dado o «clima» securitário relacionado com a atual sociedade 

«globalizada» e «de risco»1012, afirmando-se, pois, a dicotomia 

«liberdade/segurança», para a qual se procura uma solução adequada e equilibrada.  

A este respeito, cumpre referir que assistimos, hodiernamente, a uma 

reconfiguração da tensão entre a liberdade e a segurança, que matricialmente 

carateriza o direito penal1013, a qual tem vindo a ser feita no sentido de privilegiar a 

segurança, pondo necessariamente em causa fatias cada vez mais substanciais das 

                                                           
1008 Ibidem, pág. 217. 
1009 Em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1242. 
1010 Ibidem, pág. 1242. 
1011 Ibidem, pág. 1242. 
1012 Neste sentido, cf. RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 227. 
1013 De acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A Pós-Verdade…”, op. cit., pág. 217. 
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liberdades individuais e coletivas que durante séculos tentamos adquirir e 

estabilizar1014. Uma tal opção – poderia dizer-se – é legítima, sendo que cada Estado 

pode e deve alinhar o seu direito penal pelo meridiano que entenda corresponder 

às aspirações da sua comunidade no que respeita a esta tensão entre a liberdade e a 

segurança, entre a descoberta da verdade material e a proteção de direitos 

fundamentais1015. 

Sendo, pois, a segurança, a par da liberdade, a chave de toda a compreensão 

penal, convém irmos mais longe na explicitação dos sentidos ou aceções que esta 

pode conter1016. Assim, poderemos começar por distinguir a «segurança em sentido 

negativo» da «segurança em sentido positivo»1017. 

A «segurança em sentido negativo», de caráter marcadamente público, 

apresenta-nos a segurança como um fim que justificaria limitações aos direitos e 

liberdades individuais. A autopreservação do Estado atinge-se não só através da 

proibição de comportamentos lesivos como igualmente com base na colocação de 

limites às liberdades fundamentais1018. É esta a aceção que hoje tende a impor-se 

tanto na sensibilidade comunitária como no raciocínio jurídico-legal, encarando a 

segurança não como um direito do indivíduo ou bem merecedor de tutela, mas como 

um objetivo do Estado, que se concretizará, desde logo, através da restrição de 

direitos e liberdades individuais1019. Fala-se, então, de «segurança pública, 

comunitária ou cidadã»1020. 

Entre nós, a C.R.P. prevê expressamente o direito à segurança, afirmando, 

no seu art. 27.º, n.º 1, que “[t]odos têm direito à liberdade e à segurança”. Não é fruto 

do acaso a opção sistemática do legislador constituinte, que iguala a liberdade e a 

segurança, dedicando-se em seguida às situações em que os indivíduos podem ser 

privados de liberdade1021. Significativo também é o facto de não se encontrar na 

nossa Constituição o mesmo raciocínio de outras Constituições europeias, bem 

                                                           
1014 Ibidem, págs. 217-218. 
1015 Ibidem, pág. 218. 
1016 Idem, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1245. 
1017 Ibidem, pág. 1246. FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO utiliza a premissa de BERNARDI, Alessandro – Seguridad y Derecho Penal 
en Italia y en la Unión Europea. Política Criminal. Volume 5, n.º 9, artigo 2, julho de 2010. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/303Qxfw. Págs. 68-113. 
1018 Cfr. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1245. 
1019 Ibidem, Págs. 1245-1246. 
1020 Sob diversas designações, muitos têm sido os Autores que vêm chamando a atenção para as questões suscitadas pela 
colocação do problema da segurança no centro da discussão penal. Veja-se, e.g., com uma abordagem profundamente crítica e 
uma análise que percorre a criminologia, a política criminal e o direito penal, DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo penal 
de la seguridad ciudadana…, op. cit. 
1021 Nestes termos, veja-se LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1246. 

http://bit.ly/303Qxfw
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como de diversas fontes internacionais1022: i.e., a segurança concebida como limite 

expresso às liberdades e direitos fundamentais aí reconhecidos1023. É certo, todavia, 

que se a segurança não está – como nestes instrumentos legais – diretamente 

prevista na C.R.P. como um limite a direitos e liberdades fundamentais, não deixa de 

o ser em casos específicos1024.  

A «segurança em sentido positivo» é, porventura, mais harmonizável com o 

que vai expresso na nossa Constituição quanto à segurança, concretamente, no seu 

art. 27.º1025, sendo a perspetiva que encara a segurança como um direito ou, pelo 

menos, como um bem merecedor de tutela. Neste sentido, a segurança constitui um 

instrumento idóneo para assegurar os direitos, liberdades e garantias dos 

indivíduos ou consubstancia-se, ela própria, num bem juridicamente tutelável, se 

não mesmo num direito fundamental1026. 

Entre nós, é esta dimensão que melhor se coaduna com a consagração 

constitucional da segurança. Nada que se afigure inovador, uma vez que a D.U.D.H. 

                                                           
1022 É este, e.g., o caso do P.I.D.C.P., ao prever que, por razões de segurança, podem restringir-se a liberdade de movimento e 
de residência (art. 12.º), a liberdade de pensamento, de consciência e de religião (art. 18.º), a liberdade de opinião e de 
expressão (art. 19.º), o direito de reunião pacífica (art. 21.º) e a liberdade de associação (art. 22.º). Como sucede igualmente, 
aliás, na C.E.D.H., onde vários direitos e liberdades podem ser limitados por motivos de segurança nacional e/ou de ordem 
pública, como, e.g.: o direito ao respeito pela vida privada e familiar (art. 8.º), a liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião (art. 9.º), a liberdade de expressão (art. 10.º) ou a liberdade de reunião e de associação (art. 11.º). Muito embora, neste 
caso, a Convenção não deixe a concretização deste direito de restrição inteiramente nas mãos dos legisladores dos países 
membros, estabelecendo uma «cláusula de democracia», segundo a qual a limitação só será consentida se constituir uma 
medida necessária numa sociedade democrática. Ibidem, pág. 1246. De acordo com o texto, e.g., do art. 11.º da C.E.D.H. – que 
se assemelha aos demais –, o exercício deste direito só pode ser objeto de restrições que, sendo previstas na lei, constituírem 
disposições necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa da ordem e a 
prevenção do crime, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiros. Ibidem, págs. 
1246-1247, nota 12. 
1023 Ibidem, pág. 1246. 
1024 É o que sucede no estado de sítio ou de emergência, de acordo com o art. 19.º da C.R.P., e é igualmente aquilo que deriva 
do preceito contido no art. 18.º, n.º 2, da C.R.P., que prevê que “[a] lei só pode restringir direitos, liberdades e garantias nos 
casos expressamente previstos na Constituição [é o caso da hipótese prevista no art. 27.º da C.R.P., quanto à limitação do 
direito à liberdade], […] devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses 
constitucionalmente protegidos”. Ibidem, pág. 1247. O que equivale a dizer que, para garantia do direito constitucional à 
segurança, podem ser limitados outros direitos, liberdades e garantias, desde que a C.R.P. o permita e as leis restritivas tenham 
caráter geral e abstrato, não possuam efeito retroativo e não diminuam a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos 
preceitos constitucionais. Ibidem, pág. 1247, nota 13. 
1025 A saber: “1. Todos têm direito à liberdade e à segurança. 2. Ninguém pode ser total ou parcialmente privado da liberdade, 
a não ser em consequência de sentença judicial condenatória pela prática de acto punido por lei com pena de prisão ou de 
aplicação judicial de medida de segurança. 3. Exceptua-se deste princípio a privação da liberdade, pelo tempo e nas condições 
que a lei determinar, nos casos seguintes: a) Detenção em flagrante delito; b) Detenção ou prisão preventiva por fortes indícios 
de prática de crime doloso a que corresponda pena de prisão cujo limite máximo seja superior a três anos; c) Prisão, detenção 
ou outra medida coactiva sujeita a controlo judicial, de pessoa que tenha penetrado ou permaneça irregularmente no território 
nacional ou contra a qual esteja em curso processo de extradição ou de expulsão; d) Prisão disciplinar imposta a militares, 
com garantia de recurso para o tribunal competente; e) Sujeição de um menor a medidas de protecção, assistência ou educação 
em estabelecimento adequado, decretadas pelo tribunal judicial competente; f) Detenção por decisão judicial em virtude de 
desobediência a decisão tomada por um tribunal ou para assegurar a comparência perante autoridade judiciária competente; 
g) Detenção de suspeitos, para efeitos de identificação, nos casos e pelo tempo estritamente necessários; h) Internamento de 
portador de anomalia psíquica em estabelecimento terapêutico adequado, decretado ou confirmado por autoridade judicial 
competente. 4. Toda a pessoa privada da liberdade deve ser informada imediatamente e de forma compreensível das razões 
da sua prisão ou detenção e dos seus direitos. 5. A privação da liberdade contra o disposto na Constituição e na lei constitui o 
Estado no dever de indemnizar o lesado nos termos que a lei estabelecer”. 
1026 Cfr. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1247. 
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faz semelhante afirmação, no seu art. 3.º1027, a C.E.D.H. segue-a de perto, no seu art. 

5.º, n.º 11028, e o mesmo consta do art. 6.º da C.D.F.U.E. 1029/1030. 

Este direito fundamental à segurança é, pois, o direito de cada ser humano 

a desenvolver a sua personalidade em condições de estabilidade, afastando-se, tanto 

quanto possível, os riscos e os perigos que o possam pôr em causa. Naturalmente, 

esta segurança não se efetiva apenas contra o Estado, mas exerce-se, igualmente, 

contra todos os outros cidadãos1031. É aquilo que podemos chamar de «segurança 

particular ou individual»1032, por contraposição à segurança pública, constituindo 

um direito dos sujeitos a serem tutelados e defendidos, quer face ao Estado, quer 

face a todos os demais1033. 

Esta perspetiva poderá englobar, por isso, ao menos em certa medida, um 

direito à «segurança face à criminalidade»1034, segundo o qual todo o cidadão terá o 

direito a exigir do Estado o estabelecimento de uma política criminal coerente e a 

eficaz perseguição penal, através de instrumentos de efetivo combate ao crime1035. 

Nesta medida, a segurança assim entendida poderia caminhar na mesma direção 

apontada pela «segurança pública» ou «de sentido negativo», uma vez que também 

aqui, para que se atinja a persecução penal, poderá ser necessária a restrição de 

direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos1036. 

Contudo, não nos parece ser esse o conteúdo essencial de um tal direito. A 

consagração de direitos fundamentais, como bem sabemos, está historicamente 

relacionada com a proteção do indivíduo face à intromissão dos poderes públicos. 

Na nossa Constituição, bem como nos textos internacionais já referidos, a segurança 

não é primariamente entendida como direito a proteger o indivíduo dos ataques da 

criminalidade, mas antes a defendê-lo das ingerências arbitrárias da autoridade 

pública1037. Direito fundamental do homem era ter por garantido um espaço em que 

o Estado não poderia penetrar, sob qualquer motivação ou justificação; era 

assegurar a realização de cada um praeter Estado, nessa esfera onde o interesse 

                                                           
1027 O art. 3.º da D.U.D.H. estipula que “[t]odo o indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”. 
1028 De acordo com o qual “[t]oda a pessoa tem direito à liberdade e segurança […]”. 
1029 Segundo o qual “[t]odas as pessoas têm direito à liberdade e à segurança”. 
1030 Neste sentido, veja-se LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1247. 
1031 Ibidem, pág. 1247. 
1032 Ibidem, pág. 1247. FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO acompanha, portanto, mais uma vez, a lição de BERNARDI, Alessandro – 
Seguridad y Derecho Penal…, op. cit., págs. 76 e seguintes. 
1033 Segundo LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1247. 
1034 Ibidem, pág. 1247. 
1035 Ibidem, págs. 1247-1248. 
1036 Ibidem, pág. 1248. 
1037 Ibidem, pág. 1248. 
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individual não teria nunca de ceder, nem face a ponderáveis necessidades 

comunitárias1038. Estamos, por isso, aqui, perante uma perspetiva que talvez 

possamos apelidar de clássica, em que a segurança é vista enquanto proteção dos 

cidadãos contra as intromissões abusivas ou desproporcionadas do Estado1039. 

A este propósito, é de notar que o direito penal surgiu enraizado nesta 

conceção liberal que ainda hoje lhe reconhecemos, própria da conjuntura histórico-

cultural que o viu nascer e o marcou indelevelmente. Enquanto instrumento de 

poder para a perseguição e punição dos criminosos, o direito criminal é igualmente 

a última linha de defesa contra o poder arbitrário. A particular gravidade das 

sanções penais, aliada à importância dos bens em causa no direito penal, fez com 

que as sociedades entendessem necessário refletir cuidadosamente e regular em 

detalhe a atividade suscetível de gerar a aplicação de uma pena a um indivíduo, 

garantindo a segurança daqueles que, de um momento para o outro, se poderiam 

ver perante o avassalador poder punitivo do Estado1040. 

Ao arrepio do que vai dito, mesmo nos Estados em que, como no nosso, a 

segurança está concebida – até no texto constitucional – como um direito 

fundamental, primacialmente previsto contra ingerências abusivas dos poderes 

públicos, a aceção de segurança que tem vindo a obter crescente acolhimento, quer 

junto dos órgãos formais de controlo, quer junto das populações, é a de «segurança 

pública» ou «de sentido negativo». Mas, muito em particular, tem-se afirmado a 

«segurança face à criminalidade», numa perspetiva que mescla aspetos das duas 

compreensões: «segurança pública» e «segurança individual»1041. 

Depressa se compreendeu que o afastamento do Estado não assegurava, 

sem mais, que as intromissões suscetíveis de abalar a segurança não 

sucedessem1042. Assim, o Estado é chamado a zonas donde tinha sido expulso a todo 

o custo e vê-se, paradoxalmente, conformado a duas linhas excêntricas: por um lado, 

a sua atuação é exigida, e com graus de celeridade e eficiência até aí não pensáveis 

sequer, em campos para os quais, na grande maioria das vezes, não está preparado 

para agir, nem é fácil fazê-lo sem interferir na esfera de liberdade de cada um; e, por 

                                                           
1038 Idem, em “A (i)mutabilidade do paradigma…”, op. cit., pág. 271. 
1039 Idem, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1248. 
1040 Ibidem, pág. 1248. 
1041 Ibidem, pág. 1248. 
1042 Nestes termos, vide LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A (i)mutabilidade do paradigma…”, op. cit., pág. 272. Sobretudo porque 
a perceção do cidadão quanto à ameaça de que pode ser alvo se desloca do Estado para o indivíduo, especialmente quando 
este age em grupo, numa organização dotada de estrutura e poder. Ibidem, pág. 272, nota 7. 
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outro lado, é chamado a consegui-lo, ainda assim, com respeito por um núcleo 

intangível de direitos e liberdades que não pode suportar-se ver afetado, sob pena 

de se descaraterizar o próprio Estado de Direito1043. 

 

3. A legitimidade, a necessidade e a eficácia da intervenção do 

direito penal em matéria de proteção de dados pessoais 

Face à aludida reconfiguração da tensão entre a liberdade e a segurança, 

que tem vindo a ser feita no sentido de privilegiar esta última, particularmente face 

à criminalidade, e antes de discutirmos a extensão da vertente penal a novos 

domínios e os contornos que esta deverá assumir em cada caso, parece-nos ser 

fundamental partirmos de uma macro perspetiva, de uma visão sistemática de todo 

o ordenamento jurídico e das opções jurídico-constitucionais que o caraterizam, 

mais profundas e anteriores a esta análise. No nosso entendimento, só partindo daí 

pode compreender-se devidamente quer a legitimidade, necessidade e eficácia da 

intervenção estatal nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quer o seu 

âmbito, condições e limites. 

Nessa medida, se é certo que o legislador constitucional reconhece que, num 

Estado de Direito democrático, o respeito e a garantia de efetivação dos direitos e 

liberdades fundamentais é pilar essencial de todo o ordenamento jurídico, de acordo 

com o art. 2.º da C.R.P., já não entende tais direitos e liberdades como absolutos e 

admite a possibilidade da sua limitação, se e na medida em que isso seja necessário 

para proteger outros direitos ou interesses legalmente protegidos. 

Assim, uma vez postulado no âmbito dos «direitos, liberdades e garantias», 

entendemos, pois, que o direito à proteção de dados pessoais não é absoluto, mas 

relativo, não gozando os cidadãos de uma proteção sem limites, de um domínio 

ilimitado, sobre os dados de natureza pessoal que lhes digam respeito1044. A própria 

C.R.P., prevê expressamente algumas restrições a este direito, no seu art. 35.º, n.os 1, 

                                                           
1043 Ibidem, pág. 272. A este respeito, recentemente, RODRIGUES, Anabela Miranda – A defesa do arguido: uma garantia 
constitucional em perigo no “admirável mundo novo”. Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra, Portugal: Coimbra 
Editora. Ano 12, n.º 4, outubro-dezembro de 2002, pág. 550, que defende o seguinte: “[p]erante os novos e grandes riscos da 
pós-modernidade, de que hoje a criminalidade organizada é um exemplo paradigmático, pede-se (hoje) ao direito penal que 
não seja só um ‘ordenamento de liberdade’. Limitativo, portanto dos poderes do Estado, na intervenção junto dos cidadãos, 
porque esta é a melhor protecção dos seus direitos. Pede-se-lhe que seja também um ‘ordenamento de segurança’. Que 
satisfaça, ‘paradoxalmente’, duas ambições: que limite os poderes do Estado, em nome da protecção dos direitos dos cidadãos; 
e que amplie os poderes do Estado, também em nome da protecção dos cidadãos”. 
1044 Em “A protecção constitucional da recolha…”, op. cit., pág. 292. 
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3 e 4, e o considerando n.º 4 do R.G.P.D. estipula que “[…] [o] direito à proteção de 

dados pessoais não é absoluto; deve ser considerado em relação à sua função na 

sociedade e ser equilibrado com outros direitos fundamentais, em conformidade 

com o princípio da proporcionalidade […]”1045. Assim, não pode negar-se a 

admissibilidade expressa de restrições a este direito. 

A estas restrições é aplicado o regime das restrições aos direitos, liberdades 

e garantias, previsto no art. 18.º da C.R.P., pelo que só podem ter lugar quando 

exigidas pela necessidade de defesa de outros direitos ou bens constitucionalmente 

protegidos – como, e.g., segundo CRISTINA QUEIROZ1046, a defesa da existência do 

Estado, o combate à criminalidade, a proteção dos direitos fundamentais de outrem, 

entre outros – e em respeito pelo princípio da proporcionalidade. 

Porém, fundamental, na verdade, para que se possa aferir da possibilidade 

de restrição de um qualquer direito, liberdade e garantia é o juízo de ponderação 

entre o bem que se pretende proteger (a segurança) e o bem que se pretende 

sacrificar (a autodeterminação informacional ou informativa)1047. 

Para o efeito, parece-nos essencial invocar aqui a questão central da 

fronteira entre o direito penal e o direito de mera ordenação social, no caso, na sua 

vertente de proteção de dados pessoais.  O que importa definir, portanto, é que bens 

jurídicos estão em causa quando falamos da tutela de dados pessoais: será a 

autodeterminação informacional ou informativa um bem jurídico fundamental da 

comunidade? Só se assim for – como nós defendemos – pode equacionar-se a sua 

previsão no âmbito do direito penal e a sua restrição em face a outros bens jurídicos 

fundamentais, no respeito pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, 

constitucionalmente consagrados no art. 18.º da C.R.P. E, sendo assim, a pergunta 

que deverá fazer-se em seguida é a de saber se deve ser o direito penal a tutelar estes 

bens (porque fundamentais) ou se pode ser outro direito sancionatório, mormente 

o direito de mera ordenação social. 

                                                           
1045 Por isso, a própria intenção do Regulamento não será de considerar os direitos de personalidade, e mais concretamente o 
direito à proteção de dados, como direitos absolutos, uma vez que tal situação chocaria com outros princípios, mas sim o 
encontro de um equilíbrio com outros direitos fundamentais, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, 
previsto no art. 18.º, n.º 2, da C.R.P., de acordo com MARQUES, Tiago Marcelino – O impacto do RGPD nos direitos de 
personalidade nas relações laborais. Vida Judiciária. Porto, Portugal: Vida Económica. N.º 207, maio-junho de 2018, pág. 43. 
1046 Neste sentido, veja-se CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital – Constituição da República Portuguesa Anotada. 4.ª 
Edição…, op. cit., pág. 555. 
1047 Contudo, na nossa opinião, a autodeterminação informacional ou informativa é um dos mais importantes bens jurídicos 
de uma comunidade, responsável, como vimos, pela tutela da plena disponibilidade dos dados de carácter pessoal em favor 
do seu titular. 
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Com efeito, ou defendemos – como é o nosso caso e de acordo com o 

entendimento de FLÁVIA NOVERSA LOUREIRO1048 – que o direito de mera 

ordenação social não deve proteger bens essenciais da comunidade, estando 

reservado para a proteção de regras de vivência comunitária axiologicamente 

neutras e sem ressonância ética, segundo o critério de natureza material – e, nesse 

caso, não podemos sustentar que passe o crivo do art. 18.º da C.R.P. a atribuição de 

poderes desta natureza à autoridade de controlo –, ou partilhamos a posição 

daqueles que consideram não fazer sentido um tal critério material, apontando para 

a distinção entre o direito penal e o direito de mera ordenação social um critério 

formal de natureza infraconstitucional, aceitando caber ao legislador ordinário a 

possibilidade de, face à necessidade de proteção de bens jurídicos, escolher o meio 

(penal e contraordenacional) que considere mais adequado. Contudo, parece-nos 

que, ainda que admitindo que tais poderes pudessem existir, uma tal conclusão não 

merece acolhimento. Ainda que se aceite que a C.R.P. não estabelece um critério 

material prévio de distinção entre ilícito penal e ilícito contraordenacional que se 

imponha ao legislador ordinário e que cabe a este uma escolha livre, de acordo 

apenas com o seu juízo de adequação e oportunidade, entre uma solução penal e 

uma alternativa contraordenacional para tutela de um determinado bem jurídico 

fundamental, essa opção terá consequências, uma vez que ele próprio estará, ao 

selecionar qual dos caminhos a seguir, a determinar um específico instrumentário 

que pode ser utilizado. Ora, se assim não for, na verdade, nenhuma diferença existe 

entre direito penal e direito de mera ordenação social, nem a montante (na sua 

natureza) nem a jusante (na sua capacidade de ação), estando a afirmar-se, no fundo, 

que os dois ramos do direito sancionatório são uma e a mesma coisa. A menos que 

se pretenda sustentar que, não havendo diferença material entre os bens que os dois 

ramos do direito tutelam, a única verdadeira distinção é aquela que diz respeito às 

garantias de defesa dos cidadãos1049. 

Equacionada a sua previsão no âmbito do direito penal e a sua restrição em 

face a outros bens jurídicos fundamentais, é certo que, do ponto de vista penal, a 

proteção de dados pessoais requer uma certa abstração do perigo concreto e uma 

noção mais difusa do dano associada a bens jurídicos individuais. Porém, a 

                                                           
1048 Em Os poderes de investigação…, op. cit., pág. 241. 
1049 Ibidem, pág. 242. 
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motivação e a graduação do ilícito devem sempre considerar os fins últimos de 

proteção1050. 

Assim, a intervenção do direito penal justifica-se pela proteção do direito à 

não automatização ou «robotização» dos indivíduos e à preservação de um controlo 

de cada pessoa sobre a sua vida, as suas decisões privadas e com repercussões 

públicas, a partir da informação que dá e recebe. Se a construção da personalidade 

não é uma obra única da autonomia e um espaço individual puro, todavia, a 

possibilidade de cada pessoa ser agente consciente e ativo nessa construção social é 

essencial para uma sociedade de sujeitos e não de meros «destinatários de 

normas»1051. 

As infrações penais em redor da proteção deste valor não estão ligadas à 

proteção meramente organizativa (i.e., de deveres de tipo procedimental), mas à 

proibição de comportamentos que visem diretamente ou potenciem altamente uma 

violação da autodeterminação informacional, individual ou coletiva, procurando 

mesmo, ou aceitando seriamente, o risco desse resultado no plano subjetivo1052. 

Assim, a partir das diversas dimensões da autodeterminação informacional ou 

informativa, os comportamentos dignos de punição à luz de um conceito material de 

crime seriam aqueles em que os direitos que a compõem fossem diretamente 

visados pelo acesso, recolha, tratamento ou utilização indevidos de dados 

pessoais1053. 

Mas também a esta dignidade punitiva individual dos bens jurídicos acresce 

a de comportamentos que, orientados para o desvio massivo de dados pessoais, 

colidem com a própria organização da economia ou da política dos Estados1054. 

Assim, entende-se bem que a legislação alemã tenha previsto especificamente um 

crime de transferência de dados de um grande número de pessoas que não sejam 

publicamente acessíveis para uma outra parte ou tornando-os acessíveis para fins 

comerciais (secção 42 (1)), para além de ações de desrespeito da autorização ou de 

                                                           
1050 Já afirmava PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. 
1051 Nestes termos, vide PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 11. É muito pertinente a este propósito a 
referência de ROUVROY, Antoinette; POULLET, Yvres, em “Le droit à l'autodétermination…”, op. cit., pág. 160, à substituição 
da sociedade disciplinadora, conceptualizada, de MICHEL FOUCAULT, pela sociedade de controlo, a que aludia DELEUZE, 
Gilles, em “Post-scriptum sur les sociétés de contrôle". In DELEUZE, Gilles – Pourparlers. 1.ª Edição. Paris: Les Éditions de 
Minuit, 1990, pág. 242. Sobre a questão, é interessante ver ainda ABSIL, Marie – Société disciplinaire et société de contrôle. 1.ª 
Edição. Liège, Bélgica: Centre Franco Basaglia, agosto de 2012. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2GkV1oX. 
1052 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., págs. 11-12. 
1053 Ibidem, pág. 12. 
1054 Ibidem, pág. 12. 

http://www.antoniocasella.eu/nume/Absil_Soci%C3%A9t%C3%A9_disciplinaire_2012.pdf
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aquisição fraudulenta para enriquecimento ou de lesão de outrem (secção 42 

(2))1055/1056. Na primeira infração, exprime-se incisivamente a componente massiva 

e tecnológica que exprime esta dimensão do direito à proteção de dados pessoais, 

componente associada à geração de perfis e possibilidades de controlo dos 

indivíduos, bem como à geração a partir dos «big data»1057 de uma automatização 

dos critérios de decisão1058. 

Em suma, a dignidade punitiva afere-se pela direção dos comportamentos 

para a criação de graves manipulações de dados pessoais com interferência na 

autodeterminação informacional ou informativa, revela-se no perigo para esta 

autodeterminação e no valor instrumental da proteção de dados pessoais, e não 

assenta apenas numa perspetiva de incumprimento de deveres procedimentais e de 

puras regras preventivas1059. 

 

4. A alusão do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados à 

intervenção do direito penal 

Analisadas as questões de legitimidade, necessidade e eficácia da 

intervenção do direito penal em matéria de proteção de dados pessoais, cumpre 

expor que o próprio R.G.P.D., que entrou em vigor a 25 de maio de 2016, sem 

necessidade de transposição para a lei interna, de acordo com o art. 288.º, § 2, do 

T.F.U.E., coloca a essencial questão de saber se ou até que ponto não deverão as 

próprias infrações diretamente previstas no Regulamento ser punidas com outras 

sanções1060. Em causa estará, antes de mais – e, perante a aterrorizadora gravidade 

dos limites máximos das coimas previstas no Regulamento, pode dizer-se mesmo 

exclusivamente –, a previsão de sanções penais (se previstas a nível nacional)1061. 

Assim, embora o R.G.P.D. não inclua diretamente normas penais, admite-as através 

                                                           
1055 Cfr. Gesetz zur Anpassung des Datenschutzrechts na die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzungs der Richtlinie (EU) 
2016/680 (Datenschutz- Anpassung und- Umsetzungsgesetz EU-DsAnpUG-EU), vom 30 Juni 2017 (Lei sobre a Adaptação da Lei 
de Proteção de Dados, em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679 e a Implementação da Diretiva (UE) 2016/680 
(Lei de Proteção e Implementação da Proteção de Dados UE-DsAnpUG-EU), de 30 de junho de 2017). Bonn, Alemanha: Boletim 
da Lei Federal de 2017, 5 de julho de 2017. Parte I, n.º 44. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2UKFhpg. 
1056 Nesta esteira, ver PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 12. 
1057 De acordo com DELTORN, Jean-Marc – La protection des données personnelles face aux algorithms prédictifs. Revue des 
Droits et Libertés Fondamentaux. Chron. n.º 12, 2017. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2Xqvp0v. 
1058 Como defende PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 12. 
1059 Ibidem, pág. 12. 
1060 Segundo MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 44. 
1061 Ibidem., pág. 44. 

https://www.alstonprivacy.com/wp-content/uploads/2018/01/2017-07-05-DSAnpUG_BGBl-Version.pdf
http://www.revuedlf.com/droit-ue/la-protection-des-donnees-personnelles-face-aux-algorithmes-predictifs/
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de criação pelos direitos nacionais, questão que considera explicitamente tanto no 

seu articulado como nos seus considerandos1062. 

De acordo com o art. 84.º, n.º 1, do R.G.P.D., “[o]s Estados-Membros 

estabelecem as regras relativas às outras sanções aplicáveis em caso de violação do 

disposto no presente regulamento, nomeadamente às violações que não são sujeitas 

a coimas […]”, cfr. o art. 83.º do R.G.P.D. Para além disso, nos termos do considerando 

n.º 149 do R.G.P.D., “[o]s Estados-Membros deverão poder definir as normas 

relativas às sanções penais aplicáveis por violação do presente regulamento, 

inclusive por violação das normas nacionais adotadas em conformidade com o 

presente regulamento, e dentro dos seus limites. Essas sanções penais podem 

igualmente prever a privação dos lucros auferidos em virtude da violação do 

presente regulamento. Contudo, a imposição de sanções penais por infração às 

referidas normas nacionais, bem como de sanções administrativas, não deverá 

implicar a violação do princípio ne bis in idem, conforme é interpretado pelo 

Tribunal de Justiça”1063. Nestes termos, cabe a cada um dos Estados-Membros 

decidir se, para além do quadro sancionatório existente em matéria de proteção de 

dados pessoais, i.e., para além das sanções administrativas previstas no R.G.P.D., 

deverá ou não haver lugar a sanções penais. 

A este propósito, cumpre referir que também para essa potencial previsão 

de sanções penais e determinação dos termos do sancionamento das infrações ao 

Regulamento não previstas no art. 83.º, n.os 4 a 6, do R.G.P.D., valem os enunciados 

genéricos, de índole principiológica ou programática, e a exigência de comunicação, 

deixados pelo R.G.P.D. no seu art. 84.º, n.os 1 e 2, que atrás foram referidos no âmbito 

dos princípios gerais em matéria de aplicação das medidas corretivas1064. 

A criação pelos direitos nacionais de sanções penais interfere, porém, com 

o direito penal de proteção de dados pessoais, já em vigor desde 1998, na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais (se considerarmos que esta lei se mantém em vigor 

quanto aos crimes, uma vez que a matéria relativa às contraordenações se encontra 

claramente revogada, porque o art. 83.º do R.G.P.D. vem regular esta matéria com 

bastante detalhe, como já vimos), e condiciona futuras inovações em matéria 

                                                           
1062 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 12. 
1063 Tem de se ter cautela ao estipular as sanções penais, uma vez que certas condutas infratoras podem já estar consagradas 
como contraordenações, sob pena de violação do princípio ne bis in idem. 
1064 Cfr. MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., pág. 45. 
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penal1065. Para além disso, as novas obrigações decorrentes do R.G.P.D., bem como a 

formulação do âmbito do direito à proteção de dados pessoais, têm necessariamente 

implicações nas normas incriminadoras constantes da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais (mais uma vez, se considerarmos que esta lei se mantém em vigor quanto 

aos crimes)1066.  

No caso do crime de acesso indevido, previsto no art. 44.º da Lei de Proteção 

de Dados Pessoais, ou do crime de viciação ou destruição de dados pessoais, 

consagrado no art. 45.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais, o conceito de «devida 

autorização» passa a requerer exigências mais estritas, que resultam do R.G.P.D., 

quanto ao consentimento verdadeiramente informado (arts. 7.º e 8.º do R.G.P.D.) e 

do respeito em geral por obrigações de informação, adequação aos fins e demais 

direitos do titular dos dados pessoais (arts. 12.º a 22.º do R.G.P.D.)1067. 

Na verdade, trata-se de aberturas das normas penais que, sendo normas 

penais em branco – e já o eram –, se tornam agora mais imprevisíveis e menos 

controladas no seu conteúdo prescritivo, pois requerem uma autorização prestada 

segundo uma outra lógica1068. Com efeito, a referência a devida autorização remete 

agora, necessariamente, para uma legislação europeia, diretamente vinculante, que 

não pode ser diretamente fonte de direito penal, à luz da reserva de lei, consagrada 

no art. 165.º da C.R.P.1069. Na verdade, o R.G.P.D., não sendo fonte direta de direito 

penal, altera uma referência anterior a uma autorização nos termos gerais do direito 

interno previamente vigente1070. Assim, será aconselhável uma referência expressa 

ao R.G.P.D., na adaptação legislativa que está em curso de aprovação – Proposta de 

Lei de Proteção de Dados Pessoais –, para evitar esta abertura ou baixa densidade 

normativa, não sendo, no entanto, claro que, por via remissiva, o Regulamento não 

configure já o conteúdo das próprias normas penais1071. E tanto mais urgente é essa 

                                                           
1065 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 12. 
1066 Ibidem, pág. 13. 
1067 Ibidem, pág. 13. Assim, a recolha e o processamento de dados só são legítimos quando todas as obrigações, nomeadamente 
materiais, forem respeitadas, havendo uma posição ativa relativamente ao acesso, à recolha e ao processamento de dados 
pessoais, alterando-se o direito penal neste contexto. A questão que subsiste é a de saber se este novo conteúdo relevante em 
matéria criminal, retirado das obrigações decorrentes do R.G.P.D., que vigora na nossa ordem jurídica, em face do princípio da 
precisão e clareza das leis penais, implicará uma redefinição do conteúdo dos ilícitos criminais. Ibidem, pág. 13. I.e., saber se o 
conteúdo retirado do R.G.P.D. é relevante, em termos de direito penal, em face dos deveres já presentes no direito interno 
português e, em caso afirmativo, se coloca em causa os princípios da tipicidade, da segurança e certeza jurídicas, e da precisão 
e clareza das leis penais. Adiantamos, desde já, que dizer que o Regulamento não tem interferência no direito penal, do ponto 
de vista lógico e remissivo, é um argumento que, no nosso entendimento, não colhe. 
1068 Ibidem, pág. 13. 
1069 Ibidem, pág. 13. 
1070 Ibidem, pág. 13. 
1071 Ibidem, pág. 13. 
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adaptação legislativa nacional quanto é indiscutível que já estão em vigor 

contraordenações muito gravemente punidas, relativamente a comportamentos 

necessariamente menos graves do que aqueles que têm natureza penal1072. A 

situação legislativa, neste momento, é confusa, pois, por um lado, o Regulamento é 

aplicável quanto aos deveres e às respetivas infrações e coimas e, por outro lado, 

permanece obscuro se existirá algum choque com a C.R.P. no que se refere à reserva 

de lei1073 tanto em matéria contraordenacional como em matéria penal1074. 

 

5. A fragmentariedade da intervenção do direito penal em matéria 

de proteção de dados pessoais e a adequação da Proposta de Lei de Proteção 

de Dados Pessoais para execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de 

Dados 

Tendo em consideração o que fomos expondo, quer a respeito da 

configuração do bem jurídico protegido, quer da sua tutela jurídica atual no 

ordenamento jurídico português, impõe-se agora uma reflexão que nos permita 

aferir da intensidade e da extensão da intervenção penal no âmbito desta tutela1075. 

Na verdade, a afirmação de que a autodeterminação informacional ou 

informativa merece proteção penal não significa, sem mais, que toda a lesão ou 

colocação em perigo daquele bem jurídico seja suscetível de justificar a ingerência 

criminal, antes sendo necessário definir quais os mais graves e perigosos 

comportamentos ofensivos para a autodeterminação informacional ou informativa 

que legitimarão o recurso ao direito penal enquanto ultima ratio. 

Este fenómeno é particularmente relevante no direito penal em matéria de 

proteção de dados pessoais, uma vez que este apresenta zonas de descontinuidade 

da tutela penal, porque há comportamentos que, mesmo considerados ilícitos, não 

justificam a intervenção penal, porque já se encontram devidamente tutelados pelos 

demais ramos do direito, ficando, pois, na maior parte das vezes, dentro do âmbito 

do direito de mera ordenação social. 

                                                           
1072 Ibidem, pág. 13. 
1073 No que respeita a esta questão, veja-se MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., págs. 46-47. 
1074 Cfr. PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 13. 
1075 Referimo-nos àquilo que COSTA, José de Faria – O Perigo em Direito Penal (contributo para a sua fundamentação e 
compreensão dogmáticas). Reimpressão. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2000. Págs. 252 e seguintes, denominou 
«fragmentariedade penal». 
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Assim, uma vez que a Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais se 

destina a assegurar a execução do R.G.P.D. em Portugal, cumpre analisar algumas 

questionáveis disposições nela previstas em matéria penal, de modo a averiguar a 

adequação da atual redação da mesma para execução do R.G.P.D. no ordenamento 

jurídico português. 

O art. 52.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, consagra 

o seguinte: “[q]uem não cumprir as obrigações previstas no RGPD e na presente lei, 

depois de ultrapassado o prazo que tiver sido fixado pela CNPD para o respetivo 

cumprimento, é punido com pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 

120 dias”. Na nossa opinião, por um lado, este artigo consagra uma cláusula 

excessivamente vaga sobre o crime de desobediência, com pura remissão para o não 

cumprimento de obrigações resultantes do Regulamento, o que é questionável, na 

medida em que a violação de certas obrigações constitui contraordenação (como, 

e.g., de acordo com o art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D.). Desta forma, converter-se-ia um 

ilícito contraordenacional num ilícito penal pelo mero incumprimento da injunção 

da autoridade administrativa, independentemente da gravidade substancial da 

infração, nomeadamente a afetação grave de direitos e bens jurídicos1076. Deste 

modo, critérios adicionais devem ser previstos para a transformação de uma 

contraordenação em crime. Por outro lado, há contraordenações consistentes na 

pura desobediência (como, e.g., no art. 83.º, n.os 5 e 6, do R.G.P.D.), o que torna ainda 

mais flagrante este problema1077. Assim, se a mera desobediência a certas injunções 

for considerada contraordenação, o crime de desobediência só se justifica nas 

mesmas situações em que exista, como já referimos, uma forte censurabilidade ética, 

no que se refere a comportamentos reiterados, intensamente dolosos1078, e com 

algum efeito danoso associado, para que o direito penal não perca a sua vertente de 

ultima ratio e para proteção do princípio ne bis in idem. Nestes casos, colocam-se 

algumas questões: mantém-se o crime de desobediência no art. 52.º, n.º 1, da 

                                                           
1076 De acordo com PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 14. 
1077 Ibidem, pág. 14. 
1078 Ibidem, pág. 14. 
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Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais? E com o mesmo conteúdo? Ou tem 

de se aplicar a lei anterior, que é, supostamente1079, a mais favorável?1080 

No nosso entendimento, o núcleo das questões de legitimidade, 

necessidade, eficácia e fragmentariedade da intervenção penal não pode ser 

avaliado no âmbito do crime de desobediência, uma vez que as condutas infratoras 

já se encontram previstas, no R.G.P.D., no âmbito das contraordenações1081, em 

respeito pelo direito da União Europeia e pelo princípio do primado. 

Resta-nos, neste contexto, saber então quais as condutas ofensivas do bem 

jurídico em causa que relevarão em termos jurídico-penais. Sobre este aspeto, já 

fomos deixando várias pistas ao longo deste estudo, sinalizando as ações que 

consideramos mais graves de entre todas aquelas que constituem o campo de 

atuação da proteção de dados pessoais. Estarão em causa as seguintes: a utilização 

de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, o acesso indevido, o 

desvio de dados, a viciação ou destruição de dados, a inserção de dados falsos e a 

violação do dever de sigilo. A este propósito, parece-nos importante salientar que, 

dada a previsão de determinadas condutas infratoras (nomeadamente, a 

desobediência) no R.G.P.D., no âmbito do direito de mera ordenação social, não 

                                                           
1079 O facto de a desobediência ser punida como contraordenação não significa que esta punição seja mais favorável do que a 
sua punição como crime. A desobediência é punida, enquanto crime, no âmbito da legislação nacional, com uma pena de multa 
até 120 dias, no caso de desobediência simples, nos termos do art. 348.º, n.º 1, do C.P., por força da aplicação subsidiária do 
C.P., em tudo o que não esteja previsto na Lei de Proteção de Dados Pessoais, ou com uma pena de multa até 240 dias, no caso 
de desobediência qualificada, por força da conjugação do art. 46.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais e do art. 348.º, n.º 2, 
do C.P. Por sua vez, a desobediência é punida, no âmbito do R.G.P.D., enquanto contraordenação grave, no caso de violações de 
certas obrigações, já por nós qualificadas como «infrações menores» – uma vez que está sujeita a coimas até 10.000.000,00 €, 
em caso de pessoa singular, ou até 2 % do volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro 
anterior, em caso de pessoa coletiva, nos termos do art. 83.º, n.º 4, do R.G.P.D. – ou enquanto contraordenação muito grave, no 
caso de pura desobediência – uma vez que está sujeita a coimas até 20.000.000,00 €, em caso de pessoa singular, ou até 4 % 
do volume de negócios anual, a nível mundial, correspondente ao exercício financeiro anterior, em caso de pessoa coletiva, 
nos termos do art. 83.º, n.os 5 e 6, do R.G.P.D. –, apesar de o R.G.P.D. não qualificar as contraordenações enquanto tal. Estas 
considerações remetem-nos para a tão discutida problemática da relação (e até da própria dificuldade de compatibilização) 
do direito penal com o direito de mera ordenação social, a qual não abordaremos detalhadamente. De acordo com o nosso 
sistema jurídico, principalmente na esteira dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, as coimas aplicadas às 
contraordenações são, por regra, menos graves do que as penas aplicadas aos crimes. Porém, há uma clara e absoluta 
desproporcionalidade entre as coimas previstas no R.G.P.D., para contraordenações, e as penas de multa previstas, quer na Lei 
de Proteção de Dados Pessoais, quer na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, para crimes, sendo os montantes 
previstos para as coimas muito mais elevados do que os montantes previstos para as penas de multas, dentro da mesma linha, 
digamos, de ilícito comportamental. Assim, entendemos que há uma torção completa das regras do direito interno português, 
uma vez que é inadmissível, à luz dos princípios enunciados, que para condutas ilícitas mais gravosas (crimes) estejam 
previstas sanções pecuniárias, com nomen iuris, consideravelmente mais leves do que as que estão previstas para condutas 
ilícitas menos gravosas (contraordenações), o que origina uma tensão latente entre o direito penal e o direito de mera 
ordenação social em matéria de proteção de dados. Desta forma, podemos concluir que o R.G.P.D. é desarmónico para com o 
nosso direito nacional, sendo um pouco excêntrico e fundamentalista, ainda que possamos admitir a sua boa intenção. 
1080 Ainda neste contexto, veja-se a questão suscitada nesta dissertação relativamente à sucessão de leis penais no tempo. 
1081 Parece-nos que o novo paradigma de autorregulação e fiscalização ex postem, que suprimiu a comunicação prévia e o 
controlo prévio, dispensa a previsão da desobediência como crime no art. 52.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais, visto que já se encontra prevista como contraordenação grave e muito grave no R.G.P.D., com montantes aplicáveis 
de coima muito onerosos, garantindo aos direitos dos titulares dos dados um elevado grau de proteção. Porém, como já 
expusemos antes, bem sabemos, que a incorporação da desobediência como crime se deve a razões de coerência legislativa, 
uma vez que praticamente todas as leis preveem o crime de desobediência. 
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devem estar sujeitas ao escrutínio do direito penal, por força do princípio do 

primado do direito da União Europeia sobre o direito nacional. 

Para além disso, ainda relativamente ao art. 52.º, n.º 1, da Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, de acordo com AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO1082, 

a lei que converte uma contraordenação em crime, i.e., a lei que passa a qualificar 

como infração penal uma hipótese legal que por lei anterior era qualificada como 

contraordenação é uma lei penalizadora, fundamentadora de responsabilidade 

penal, e, como tal, só pode aplicar-se às condutas praticadas depois da sua entrada 

em vigor, de acordo com os arts. 29.º, n.os 1 e 3, da C.R.P., e arts. 1.º, n.º 1, e 2.º, n.º 1, 

do C.P. 

Quanto às condutas anteriormente praticadas, i.e., praticadas na vigência da 

lei que as qualificava como contraordenação, o problema tem de ser resolvido de 

acordo com os princípios que regem a vigência temporal da lei contraordenacional, 

nos termos do R.G.C.O.1083. Assim, esta não se trata de uma verdadeira sucessão de 

leis penais, logo, não funciona o princípio da aplicação da lei mais favorável e, 

portanto, não há que fazer a ponderação da gravidade objetiva das sanções. Pela 

conduta anterior à vigência da lei que qualifica, ex novo, a conduta como infração 

penal, jamais o infrator pode ser responsabilizado penalmente1084. Então, seguem-

se duas hipóteses: ou tais condutas perdem, com a entrada em vigor da lei, toda a 

relevância jurídica, extinguindo-se, se já iniciado, o processo contraordenacional e 

mantendo-se intocado o caso julgado quanto à coima1085, embora as sanções 

acessórias devam considerar-se extintas; ou tais condutas mantêm a sua relevância 

jurídica contraordenacional, aplicando-se ultraativamente a lei que, no momento da 

conduta, as qualificava como ilícito de mera ordenação social1086. 

É certo que poderá acolher-se o entendimento de que a lei que converte 

uma contraordenação numa infração penal é uma lei mais favorável relativamente 

aos factos praticados antes da sua entrada em vigor. Sendo uma tal lei, 

                                                           
1082 In Sucessão de Leis Penais. 3.ª Edição. Coimbra Editora, junho de 2008. Pág. 194. 
1083 Não se fará qualquer referência a nenhuma das várias disposições do art. 3.º, que respeita à «aplicação no tempo», porque 
esta hipótese de conversão de contraordenação em infração penal não é abrangida pelo referido artigo, uma vez que este 
apenas se refere às hipóteses em que uma lei qualifica ex novo o facto como contraordenação, de acordo com a conjugação dos 
arts. 2.º e 3.º, n.º 1, do R.G.C.O., e de sucessão de leis contraordenacionais, nos termos do art. 3.º, n.º 2, do R.G.C.O., aplicando-
se aqui a lei mais favorável, de acordo com CARVALHO, Américo Taipa de – Sucessão de Leis Penais…, op. cit., pág. 195. 
1084 Ibidem, pág. 194. 
1085 Pois a coima, como sanção pecuniária que o é, é de cumprimento instantâneo – tal como a pena de multa, mas 
diferentemente da pena de prisão –, devendo o momento do seu cumprimento considerar-se coincidente com o momento do 
trânsito em julgado da decisão condenatória. Ibidem, págs. 194-195. 
1086 Ibidem, págs. 194-195. 
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simultaneamente, penalizadora e descontra-ordenacio-nalizadora, não pode a 

responsabilização penal ser retroativa, mas já pode a sua eficácia extintiva da 

responsabilidade por ilícito de mera ordenação social ser retroativa. Assim, esta lei 

que retira a natureza de contraordenação ao facto pode considerar-se integrada no 

conceito de lei posterior mais favorável ao arguido de contraordenação, de acordo 

com o art. 3.º, n.º 2, do R.G.C.O.1087. 

No entendimento de AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO1088, a melhor e mais 

razoável solução está na concretização legislativa da seguinte proposta: quando uma 

lei converter um facto de contraordenação em crime, o facto praticado durante a 

vigência da lei contraordenacional continua a ser punível como contraordenação, 

seguindo-se as regras do processo das contraordenações, e continuando a caber às 

autoridades administrativas a competência para a decisão. Porém, ainda segundo 

este Autor, a sanção contraordenacional a aplicar nunca pode ser concretamente 

mais grave do que a que resultaria da aplicação da sanção penal1089. Assim, seguindo 

de perto o entendimento deste Autor, consideramos que, nos casos de 

desobediência em matéria de proteção de dados pessoais, deve ser aplicado a estas 

condutas infratoras o direito de mera ordenação social, mas limitando o limite 

máximo das coimas ao limite máximo das penas de multa, de forma a que o montante 

máximo de coima resultante da aplicação das normas contraordenacionais não seja 

superior ao montante máximo de pena de multa resultante da aplicação das normas 

penais propriamente ditas, para evitar resultados, digamos que, perversos. 

Uma outra questão associada a esta é a que se refere ao crime de 

desobediência qualificada, previsto e punido pelo art. 52.º, n.º 2, da Proposta de Lei 

                                                           
1087 Ibidem, pág. 195. 
1088 Ibidem, pág. 196. 
1089 De acordo com CARVALHO, Américo Taipa de – Sucessão de Leis Penais…, op. cit., pág. 196, uma disposição legal com este 
regime transitório deve ser incluída no R.G.C.O. Para o efeito, o Autor propõe, nas págs. 189-190, a inclusão, no R.G.C.O., de um 
art. 3.º-A, que estabelecesse o regime aplicável à conversão de um crime numa contraordenação e vice-versa, com o seguinte 
teor: “1. Quando uma lei converter um facto de crime em contra-ordenação, o facto praticado durante a vigência da lei penal é 
punível como contra-ordenação, desde que, no dia em que aquela lei entrou em vigor, ainda não tenha transitado em julgado 
a sentença penal; se já tiver transitado em julgado, o facto deixa de ter qualquer relevância jurídico-punitiva. 2. Quando uma 
lei converter um facto de contra-ordenação em crime, o facto praticado durante a vigência da lei contra-ordenacional continua 
a ser punível como contra-ordenação. 3. Na situação referida no n.º 1, aplicam-se as regras do processo penal, e a competência 
para o julgamento cabe ao tribunal, mesmo que, no dia em que entra em vigor a lei que operou a conversão, ainda não se tenha 
iniciado o processo. 4. Na situação referida no n.º 2, aplicam-se as regras do processo das contra-ordenações, e a competência 
para a decisão cabe às autoridades administrativas; a decisão é, nos termos gerais, suscetível de impugnação judicial. 5. Tanto 
na situação referida no n.º 1 como na referida no n.º 2, nunca a sanção contra-ordenacional a aplicar pode ser concretamente 
mais grave do que a que resultaria da aplicação da sanção penal”. Ainda segundo o Autor, na pág. 196, enquanto o legislador 
não criar esta norma geral, a conduta praticada durante a vigência da lei contraordenacional e cuja decisão ainda não tenha 
transitado em julgado quando entrou em vigor a lei que operou a referida conversão só não perderá toda a sua relevância 
jurídica – i.e., só poderá continuar a ser punida como contraordenação, pois que, em hipótese alguma, pode ser, 
retroativamente, punida como crime –, se a lei que operou a conversão contiver uma norma com o respetivo regime 
transitório. 
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de Proteção de Dados Pessoais, que remete obviamente para os poderes da 

autoridade competente para a notificação em conexão com as obrigações impostas 

no R.G.P.D. Esta norma parece-nos estar temporariamente paralisada enquanto não 

for adaptada ao Regulamento, nomeadamente enquanto não forem configurados 

legalmente os poderes da autoridade de controlo, que exercerá as atribuições 

previstas no Regulamento1090. 

Aspeto de menor acerto é o da moldura das penas previstas para os crimes 

constantes da Secção III da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. Com 

efeito, detetam-se situações pouco coadunáveis com os critérios de efetividade, 

proporcionalidade e dissuasão que o considerando n.º 152 do R.G.P.D.1091 postula e 

o art. 84.º do R.G.P.D. prescreve como norteadoras das restantes “regras relativas às 

outras sanções aplicáveis em caso de violação do disposto no […] regulamento”1092. 

Também aqui, apesar de o espaço de conformação ser bastante mais amplo para o 

legislador nacional, o Regulamento não deixou à sorte de cada Estado-Membro a 

determinação plena e livre de eventuais sanções adicionais às que se inscrevem no 

R.G.P.D. Não se disputa que o regime português assegure “[…] garantias processuais 

adequadas em conformidade com os princípios gerais do direito da União e a Carta, 

incluindo a proteção jurídica eficaz e um processo equitativo”, cfr. o considerando 

n.º 148 do R.G.P.D., mas já não se compreende como podem ter-se por efetivas, 

proporcionais e dissuasoras molduras penais que, inclusive, se reduzem 

relativamente ao que existia na Lei de Proteção de Dados Pessoais1093. 

Nota-se, positivamente, o facto de todos os crimes no elenco desta secção 

serem agora públicos, atendendo à eliminação do art. 44.º, n.º 3, da Lei de Proteção 

de Dados Pessoais1094 e do art. 47.º, n.º 4, da Lei de Proteção de Dados Pessoais1095, 

e às novas redações dos arts. 47.º e 51.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais1096. No art. 47.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais é 

também positivo o agravamento previsto no seu n.º 2 para o acesso indevido aos 

                                                           
1090 Cfr. PALMA, Maria Fernanda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 14. 
1091 Como já vimos, este considerando refere o seguinte: “[s]empre que o presente regulamento não harmonize sanções 
administrativas, ou se necessário noutros casos, por exemplo, em caso de infrações graves às disposições do presente 
regulamento, os Estados-Membros deverão criar um sistema que preveja sanções efetivas, proporcionadas e dissuasivas. A 
natureza das sanções, penal ou administrativa, deverá ser determinada pelo direito do Estado-Membro”. 
1092 De acordo com o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 54. 
1093 Ibidem, pág. 54. 
1094 A saber: “[n]o caso do n.º 1 o procedimento criminal depende de queixa”. 
1095 Segundo o qual “[f]ora dos casos previstos no n.º 2, o procedimento criminal depende de queixa”. 
1096 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 54-55. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
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dados pessoais previstos nos arts. 9.º e 10.º do R.G.P.D.1097. Igualmente positiva é a 

previsão autónoma do crime de desvio de dados, devidamente densificado no art. 

48.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais1098. 

Já quanto ao que vem previsto para o crime de violação do dever de sigilo, 

no art. 51.º da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em matéria de 

molduras penais, não se compreende a aparente regressão que se nota1099. No art. 

51.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, prevê-se uma moldura 

para a pena de prisão de até um ano e para a pena de multa de até 120 dias 

relativamente a “[q]uem, obrigado a sigilo profissional nos termos da lei, sem justa 

causa e sem o devido consentimento, revelar ou divulgar no todo ou em parte dados 

pessoais […]”. Comparando com idêntico preceito da Lei de Proteção de Dados 

Pessoais, observa-se que o agente responsável pela mesma conduta era punido com 

pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 dias. Admite-se que o 

legislador tenha querido graduar as violações do n.º 1 e do n.º 2 de forma diferente 

ao que acontecia na Lei de Proteção de Dados Pessoais. Contudo, face à gravidade da 

conduta que aqui está em causa e tendo em conta o bem jurídico em risco, 

dificilmente se pode admitir que a conduta do art. 51.º, n.º 1, da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, possa ser revista para limites inferiores, podendo e 

devendo o legislador, se é essa a sua intenção, agravar as demais hipóteses previstas 

no n.º 2 daquele inciso1100. 

Como nota genérica quanto às molduras previstas e atenta a 

complexificação conhecida e a que se espera ainda venha a ocorrer nos domínios da 

violação das normas, potenciada por meios tecnológicos cada vez mais intrusivos e 

capazes de ações disruptivas e atentatórias do direito à proteção de dados pessoais 

e, conexamente, do direito à reserva da intimidade da vida privada, ambos 

constitucionalmente previstos, propõe-se uma reponderação das mesmas por parte 

do legislador, no sentido de um eventual agravamento generalizado, ainda que 

limitado pelos critérios constitucionais e doutrinários relevantes. Tudo isto porque, 

de acordo com o art. 118.º, n.º 1, do C.P., “[o] procedimento criminal extingue-se, por 

efeito de prescrição, logo que sobre a prática do crime tiverem decorrido os 

                                                           
1097 Ibidem, pág. 55. 
1098 Ibidem, pág. 55. 
1099 Ibidem, pág. 55. 
1100 Ibidem, pág. 55. 
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seguintes prazos: […] c) Cinco anos, quando se tratar de crimes puníveis com pena 

de prisão cujo limite máximo for igual ou superior a um ano, mas inferior a cinco 

anos; d) Dois anos, nos casos restantes”1101. 

Ora, a crescente especialização que esta matéria reclama da investigação 

criminal, associada ao grau de sofisticação que se começa a observar nas práticas 

criminais ligadas à violação do direito à proteção de dados pessoais, reclamam 

crescentemente verificações forenses de grande magnitude, por vezes muitíssimo 

prolongadas, pela extensão das violações e pelo número de titulares de dados 

envolvidos, não raras vezes de âmbito transnacional1102. Se é certo que o critério da 

conveniência da investigação não pode ditar, sem mais, a proporcionalidade das 

molduras penais, é, por outro lado, imprescindível garantir que as ditas molduras, 

associadas aos prazos prescricionais existentes se compatibilizem por forma a 

assegurar que estas práticas criminais são efetivamente punidas1103. 

Percebe-se que o legislador tenha querido reservar para as violações 

ligadas aos dados previstos nos arts. 9.º e 10.º do R.G.P.D. molduras agravadas (cfr. 

os arts. 46.º, n.º 21104, 47.º, n.º 21105, e 48.º, n.º 21106, da Proposta de Lei de Proteção 

de Dados Pessoais), mas é fundamental perceber as alterações trazidas por este 

instrumento jurídico europeu, nomeadamente quanto ao catálogo de dados tidos 

por categorias especiais ou dados sensíveis, que é agora menor do que o que existia 

na Lei de Proteção de Dados Pessoais, fruto da extirpação do conceito de «vida 

privada» do conjunto dos dados pessoais especialmente protegidos1107. 

Finalmente, ainda quanto às molduras penais e à sua proporcionalidade, 

sobretudo em face do prescrito no art. 84.º, n.º 1, in fine, do R.G.P.D., é notório o 

desfasamento entre a capacidade dissuasora das coimas, com limites máximos que 

chegam, ou podem mesmo superar, os 10.000.000,00 € ou os 20.000.000,00 €, 

respetivamente, consoante se aplique o n.º 4 ou o n.º 5 do art. 83.º do R.G.P.D., e as 

sanções criminais, que têm como máximo pecuniário 180.000,00 € (correspondente 

                                                           
1101 Ibidem, pág. 55. 
1102 Ibidem, págs. 55-56. 
1103 Ibidem, pág. 56. 
1104 O art. 46.º, n.º 2, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais estabelece o seguinte: “[a] pena é agravada para o dobro 
nos seus limites quando se tratar dos dados pessoais a que se referem os artigos 9.º e 10.º do RGPD”. 
1105 Segundo o qual “[a] pena é agravada para o dobro nos seus limites quando se tratar dos dados pessoais a que se referem 
os artigos 9.º e 10.º do RGPD”. 
1106 De acordo com o qual “[a] pena é agravada para o dobro nos seus limites quando se tratar dos dados pessoais a que se 
referem os artigos 9.º e 10.º do RGPD”. 
1107 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 56. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
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a 360 dias de multa x 500,00 € de multa por dia), cfr. o art. 47.º, n.os 1 e 2, do C.P.1108. 

Sem prejuízo de se reconhecerem as diferenças estruturais que distinguem a lógica 

dogmática das contraordenações e aquela que orienta as sanções criminais, tal não 

desmerece o argumento que defendemos de uma revisão da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, à luz das ditas efetividade, proporcionalidade e 

dissuasão, das molduras mais baixas assinaladas1109. 

Relativamente às sanções acessórias consagradas no art. 56.º da Proposta 

de Lei de Proteção de Dados Pessoais, também estas são semelhantes às previstas 

no art. 49.º da Lei de Proteção de Dados Pessoais1110. A saber, de acordo com o art. 

56.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, conjuntamente com as 

coimas e as penas aplicadas “[…] pode, acessoriamente, ser ordenada a proibição 

temporária ou definitiva do tratamento, o bloqueio, o apagamento ou a destruição 

total ou parcial dos dados”. Tratando-se de crimes, ou de coimas de montante 

superior a 100.000,00 €, nos termos do art. 56.º, n.º 2, da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, “[…] pode acessoriamente ser determinada a 

publicidade da condenação na Internet, por meio de extrato contendo a identificação 

do agente, os elementos da infração e as sanções aplicadas, no Portal do Cidadão, 

por período não inferior a 90 dias”. 

Considerando que, quando o infrator seja pessoa singular,  pode estar em 

causa a publicitação de dados pessoais e que a publicação on-line implica a 

divulgação global da informação e a sua perpetuação, esta sanção tem um 

intolerável impacto condicionador da vida das pessoas, transformando a pena numa 

sanção perpétua, o que se afigura inadmissível no nosso quadro constitucional1111. 

Por isso, a C.N.P.D.1112 recomenda a eliminação do art. 56.º, n.º 2, da Proposta de Lei 

de Proteção de Dados Pessoais, recomendação com a qual concordamos. 

                                                           
1108 Problema que, bem sabemos, não é exclusivo do R.G.P.D. 
1109 Neste sentido, veja-se o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 
de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Pág. 56. 
1110 De acordo com o qual: “1 – Conjuntamente com as coimas e penas aplicadas pode, acessoriamente, ser ordenada: a) A 
proibição temporária ou definitiva do tratamento, o bloqueio, o apagamento ou a destruição total ou parcial dos dados; b) A 
publicidade da sentença condenatória; c) A advertência ou censura públicas do responsável pelo tratamento, nos termos do 
n.º 4 do artigo 22.º. 2 – A publicidade da decisão condenatória faz-se a expensas do condenado, na publicação periódica de 
maior expansão editada na área da comarca da prática da infracção ou, na sua falta, em publicação periódica da comarca mais 
próxima, bem como através da afixação de edital em suporte adequado, por período não inferior a 30 dias. 3 – A publicação é 
feita por extracto de que constem os elementos da infracção e as sanções aplicadas, bem como a identificação do agente”. 
1111 Cfr. o Parecer n.º 20/2018, de 2 de maio de 2018, Processo n.º 6275/2018, da C.N.P.D. [Consulta em 20 de fevereiro de 
2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2GrYSjQ. Págs. 56-57. 
1112 Ibidem, pág. 57. 

http://bit.ly/2GrYSjQ
http://bit.ly/2GrYSjQ
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Ainda relativamente ao crime de desobediência, previsto e punido pelo art. 

52.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, colocam-se duas outras 

questões especialmente pertinentes, em relação à interferência por parte das fontes 

legislativas europeias com a nossa ordem jurídica, a saber: por um lado, a 

persistência da punibilidade de comportamentos que, na prática, deixaram de ser 

punidos devido à alteração dos deveres que os consubstanciavam; e, por outro lado, 

a incorporação, nas atuais infrações, de critérios e deveres decorrentes do R.G.P.D. 

entrado em vigor em 20181113. Estamos perante um problema de aplicação da lei 

penal no tempo. 

Por um lado, relativamente à primeira questão, e.g., a evolução do modelo 

de controlo ex ante e das exigências de comunicação prévia à C.N.P.D. e de 

autorização prévia por parte da C.N.P.D. para um sistema de controlo a posteriori 

pela autoridade administrativa descriminalizará e impedirá a aplicação de coimas 

aos comportamentos praticados anteriormente à entrada em vigor do regime 

constante do R.G.P.D.?1114 Por outro lado, relativamente à segunda questão, e.g., o 

incumprimento de deveres, previstos no R.G.P.D., de maior proatividade e exigência, 

em matéria de consentimento, permitirá que se apliquem, sem mais, as 

incriminações previstas na Lei de Proteção de Dados Pessoais, mesmo antes da 

adaptação e aprovação de qualquer nova legislação penal que execute o R.G.P.D.?1115 

Quanto a ambas as questões, torna-se claro que nos confrontamos, desde 

logo, em face da natureza dos tipos incriminadores, com o problema de saber se o 

cerne do ilícito é a desobediência referida ao parâmetro em vigor no momento da 

infração, seja ele qual for, atribuindo-se ao sistema legal, para o qual se remete, uma 

natureza técnica, ou se houve uma efetiva modificação do conteúdo da matéria da 

proibição1116. 

A resposta a estas duas questões confronta-nos, desde logo, com o dilema 

interpretativo de reconhecimento de uma eventual coincidência entre a matéria da 

proibição antes e depois do R.G.P.D. entrar em vigor e, consequentemente, com a 

aceitação de uma verdadeira sucessão de leis no tempo, em que o R.G.P.D. alteraria 

direta ou indiretamente a lei penal em vigor (Lei de Proteção de Dados Pessoais) – 

                                                           
1113 Cfr. PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 15. 
1114 Ibidem, pág. 15. 
1115 Ibidem, pág. 15. 
1116 Ibidem, pág. 15. 
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se considerarmos que esta lei se mantém em vigor quanto aos crimes –, ou o 

reconhecimento de uma drástica revogação desta lei1117. 

Devendo ser indiscutido o princípio da aplicação retroativa da lei penal 

mais favorável, previsto no art. 29.º, n.º 4, da C.R.P., e no art. 2.º, n.º 4, do C.P., a 

questão prévia fulcral e decisiva passa a centrar-se na natureza e na autonomia das 

contraordenações face às infrações penais. Assim, coloca-se a questão: constitui o 

ilícito de mera ordenação social um ilícito essencialmente distinto do ilícito penal ou 

tratar-se-á apenas de uma distinção não essencial, não material, mas apenas de grau, 

sendo a infração penal e a infração contraordenacional espécies do mesmo género 

de infrações de direito público sancionatório?1118 

Se a resposta for no sentido de que a contraordenação é uma infração de 

natureza administrativa, distinta, na sua natureza essencial e nos fins do seu 

sancionamento (prevenção e repressão), da infração penal e, por isso, autónoma 

relativamente a esta1119 – cfr. o nosso entendimento – não pode existir a mínima 

dúvida quanto à eficácia temporal da lei penal e tem que se concluir que a conversão 

legislativa de uma infração penal numa contraordenação constitui uma 

despenalização da respetiva conduta e, necessariamente, nos termos dos arts. 29.º, 

n.º 4, 2.ª parte, da C.R.P., 2.º, n.º 2, e 6.º, n.º 1, do C.P., tem eficácia retroativa, 

extinguindo toda a responsabilidade penal (incluindo nela a pena principal, as penas 

acessórias e os efeitos penais de uma eventual condenação já transitada em julgado). 

Assim sendo, jamais, a partir da entrada em vigor da lei que alterou a qualificação – 

a lei nova (R.G.P.D.) – poderá aplicar-se a lei antiga (Lei de Proteção de Dados 

Pessoais)1120. Neste caso, em sentido rigoroso, não haverá um problema de sucessão 

de leis (da mesma natureza) e, portanto, não intervém o princípio da aplicação mais 

favorável1121. 

Porém, coloca-se a questão da eventual inconstitucionalidade da atribuição 

de eficácia retroativa, quando as sanções, apesar de não terem natureza penal 

(coimas e sanções acessórias), se traduzirem num prejuízo (sacrifício) para o 

infrator maior do que aquele que lhe adviria da aplicação (constitucionalmente 

                                                           
1117 Ibidem, pág. 15. 
1118 Cfr. CARVALHO, Américo Taipa de – Sucessão de Leis Penais…, op. cit., pág. 151. 
1119 No sentido de demonstrar a autonomia essencial entre crime e contraordenação, ver doutrina e jurisprudência vertidas in 
CARVALHO, Américo Taipa de – Sucessão de Leis Penais…, op. cit., págs. 160-175. 
1120 Ibidem, págs. 150-152, 159-160 e 183. 
1121 Ibidem, pág. 160. 
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impossível) da lei penal revogada por esta lei que ex novo criou a 

contraordenação1122. 

No mesmo entendimento de AMÉRICO TAIPA DE CARVALHO1123, não 

consideramos que haja absoluta retroatividade de uma lei que crie uma 

contraordenação. Há que distinguir entre uma lei que vem qualificar como 

contraordenação um facto que, antes da sua entrada em vigor, não era considerado 

infração penal, e uma lei que converte em contraordenação um facto que, antes, era 

considerado crime. No primeiro caso, a proibição de retroatividade é absoluta, 

mesmo no plano constitucional; e, no segundo caso, a proibição de aplicação 

retroativa não é absoluta. Nestas situações, de leis que convertem crimes em 

contraordenações, o que é constitucionalmente imposto, para que a lei possa ser 

retroativamente aplicada – i.e., possa ser aplicada aos factos que, no momento em 

que foram praticados, eram considerados crimes – é que, para além da indispensável 

norma transitória que o estabeleça1124, seja mantida a garantia processual e judicial, 

e que a sanção contraordenacional seja, em termos materiais, menos grave – ou, pelo 

menos, não mais grave – do que a sanção penal. 

Este dilema forte não se coloca do mesmo modo relativamente a todas as 

violações de deveres, mas somente relativamente àquelas cujos deveres exprimam 

a modificação do paradigma1125/1126. Quanto a estas, ter-se-á de aceitar, ainda assim, 

uma solução diferenciada: quando estiverem em causa alterações aos modelos 

procedimentais, o cerne do ilícito será o cumprimento dos deveres e a 

desobediência; quando as alterações apelarem para o conteúdo dos deveres, em 

relação com o que se considere a lesão dos bens jurídicos, as incriminações da atual 

lei em vigor quanto aos crimes (Lei de Proteção de Dados Pessoais), e enquanto esta 

estiver em vigor, mantêm-se, com o conteúdo menos gravoso anterior, não 

incorporando na área criminal os conteúdos do R.G.P.D., até à (urgente) alteração 

legislativa que se espera, através da Proposta de Lei de Proteção de Dados 

                                                           
1122 Ibidem, págs. 153-154. 
1123 Ibidem, págs. 181-182. 
1124 Na opinião deste Autor, se não existir uma norma geral que estabeleça o regime transitório das leis que «convertem» 
crimes em contraordenações – norma que ainda não existe e que o Autor entende que deve ser introduzida no R.G.C.O., nos 
termos que já referimos – ou uma norma, na própria lei que opere tal conversão, a estabelecer o seu regime transitório, a 
consequência não pode deixar de ser a impunidade das condutas anteriormente praticadas. Ibidem, pág. 183. No mesmo 
sentido, ver Acórdão do T.R.P., de 12 de dezembro de 2007, Processo n.º 0744681. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2ZIPjGd.  
1125 Cfr. PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 15. 
1126 Como é o caso do crime de desobediência, previsto e punido pelo art. 52.º, n.º 1, da Proposta de Lei de Proteção de Dados 
Pessoais. 

http://bit.ly/2ZIPjGd
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Pessoais1127. Haveria uma grande insegurança se, face à violação de deveres mais 

estritos relativamente à proteção de dados, os tribunais aplicassem a nova lei de 

proteção de dados (R.G.P.D.) em detrimento daquela que se entra em vigor quanto 

aos crimes e que é claramente mais favorável (Lei de Proteção de Dados Pessoais), 

de acordo com a aplicação retroativa da lei mais favorável, nos termos do disposto 

no art. 29.º, n.º 4, da C.R.P. e no art. 2.º, n.º 4 do C.P. 

Apesar de todas estas considerações, uma vez que entendemos encontrar-

se totalmente revogada a Lei de Proteção de Dados Pessoais, parece-nos que, a estes 

casos, deve aplicar-se o R.G.P.D., enquanto não for aprovada a Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais que o irá executar no ordenamento jurídico português. 

 

6. A emergência de um «novo» modelo de intervenção penal 

Ainda sobre o ponto de vista da «segurança face à criminalidade», esta tem 

vindo a converter-se, por toda a Europa, numa verdadeira argumentação de política 

criminal. O poder político, perante a cada vez mais mediatizada sensação de risco, 

pende para a tendência de procurar a aprovação popular através da criação de leis 

que visam a criação de uma sensação de segurança nos cidadãos no que ao crime 

respeita1128. 

Esta viragem para uma «política criminal de segurança», deve esclarecer-

se, corresponde a uma exigência crescente dos indivíduos e da própria comunidade. 

Na verdade, o argumento estatístico de muitas formas de criminalidade, mais e 

menos graves, a maior perceção do risco criminal, sobretudo devido à atenção 

reservada à criminalidade pelos meios de informação, a multiplicação dos fatores de 

perigo na sociedade moderna e a entrada em crise da sociedade de bem-estar, que 

se julgava definitivamente adquirida, produzem no cidadão um sentimento de 

incerteza e insegurança que o faz pretender do Estado uma atuação incisiva em sede 

de combate ao crime1129. 

A este propósito, crescentemente, se anuncia ou se constata o declínio do 

direito penal garantista, ora insistindo na necessidade de se manterem os seus 

pressupostos e instrumentos, ora sustentando a necessidade de o fazer substituir 

                                                           
1127 Segundo PALMA, Maria Fernanda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 15. 
1128 Cfr. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1249. 
1129 Ibidem, pág. 1249. 
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por outro, de contornos ainda pouco nítidos. JOSÉ LUIS DÍEZ RIPOLLÉS, e.g.1130, fala 

mesmo de um novo modelo de intervenção penal: o «modelo de segurança 

cidadã»1131. 

As sociedades atuais mudaram a sua forma de encarar e lidar com a 

criminalidade, mas a doutrina jurídico-penal clássica tem-se mostrado incapaz de 

compreender a necessidade de transformação e adaptação a esta nova realidade, 

pelo que o novo modelo penal que se vai delineando não corresponde a um sistema 

pensado e depurado pela doutrina – pelo menos, até agora –, mas tem-se 

efetivamente vindo a impor na maioria dos países europeus, através – desde logo – 

das alterações às leis penais levadas a cabo nos últimos anos1132, tendo algumas sido 

por nós já mencionadas no domínio da proteção de dados pessoais. 

Face a esta mutação profunda do direito penal, que para além de tudo 

levanta graves questões de ordem metodológica à dogmática penal, a identificação 

das características principais deste emergente modelo de intervenção penal1133 

poderá ajudar-nos a compreender o seu surgimento, a detetar as falhas ou 

limitações do modelo garantista e, naturalmente, a procurar soluções1134. 

Não cabendo aqui uma análise detalhada de cada uma destas 

características, a verdade é que têm de merecer-nos reflexão algumas que se 

afiguram por vezes contraditórias ou paradoxais1135. 

A primeira nota distintiva a salientar é o «protagonismo da delinquência 

clássica»1136. Ao contrário do que chegou a pensar-se nos últimos anos do século 

passado, a delinquência que gira em torno dos bens jurídicos individuais 

(especialmente, a vida, a integridade física, a liberdade e a propriedade) não cedeu 

                                                           
1130 Os Autores espanhóis têm-se mostrado especialmente preocupados com este problema. Se é certo que esta questão pode 
ter características e dimensões particulares em cada país, também é verdade que, enquanto pressuposto e mudança de 
paradigma, tem-se assistido a este fenómeno um pouco por toda a Europa, cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo 
penal de la seguridad ciudadana…, op. cit.; e cfr. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María – Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo. 
1.ª Edição. J. M. Bosch Editor. 2002. Págs. 13 e seguintes. 
1131 Neste sentido, cf. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1249. 
1132 Ibidem, pág. 1249. 
1133 A caraterização que aqui se apresenta baseia-se naquela que é defendida por DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo 
penal de la seguridad ciudadana…, op. cit. No trabalho em causa, o Autor faz uma exposição detalhada a respeito quer das 
causas que suscitaram o aparecimento de um novo modelo de intervenção penal, quer de suas caraterísticas, segundo 
LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., págs. 1249-1250, nota 17. 
1134 Ibidem, págs. 1249-1250. 
1135 Ibidem, pág. 1253. 
1136 Sucede que, ao contrário do que poderia pensar-se, a delinquência prevalecente continua a ser a delinquência clássica, 
aquela que afeta os bens jurídicos tradicionais e para a qual, afinal, os modelos penais e processuais penais foram gizados. 
Ainda assim, todavia, temos continuado a assistir a um frenesim legislativo que nem por isso deixa de repercutir-se na 
legislação respeitante a estas condutas. Ou seja, a sensação de insegurança dos cidadãos não diz respeito, essencialmente, ao 
terrorismo ou a outras formas de criminalidade organizada – que, em boa verdade, excecionando alguns casos específicos e 
conhecidos de todos, não preocupa seriamente a maioria dos indivíduos –, transferiu-se antes para a pequena criminalidade. 
É para esta delinquência menor que a sociedade tem cada vez menos tolerância, exigindo dos decisores políticos «uma mão 
pesada». Ibidem, pág. 1254. 
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o seu lugar, quer face à criminalidade dos poderosos, quer perante a criminalidade 

de ordem terrorista. De facto, muito embora tenha havido uma franca discussão 

teórica a respeito da denominada «expansão do direito penal», não deixa de ser 

significativo que ela se tenha alheado do movimento de endurecimento da reação 

criminal contra a delinquência clássica – que se fez sentir, de forma mais ou menos 

aguda, um pouco por toda a parte – para se centrar na análise da nova criminalidade 

e na necessidade de lhe encontrar respostas específicas dentro do direito penal. Esta 

opção enfrentou sempre grandes dificuldades de concretização, o que conduziu a 

que, gradualmente, fossem abandonadas as preocupações quanto a este tipo de 

criminalidade e se regressasse à delinquência de matriz clássica1137. 

Podemos salientar, depois, a «prevalência de um sentimento coletivo de 

insegurança comunitária». Como temos vindo a mencionar, uma das marcas mais 

fortes da sociedade atual é a disseminada sensação de perigo que, tendo por origem 

fatores diversos, tem feito aumentar a preocupação dos indivíduos com a 

criminalidade, tanto como problema comunitário geral como enquanto receio 

específico de poderem ser vítimas de um crime1138. Esta atitude generalizada acaba 

por gerar dois fenómenos distintos especialmente significativos: por um lado, um 

descrédito acentuado na capacidade dos poderes públicos para fazerem frente ao 

problema, vulgarizando-se a sensação de que é cada vez menor a prevenção da 

delinquência; e, por outro lado, a diluição da atitude de compreensão face à 

criminalidade tradicional, sobretudo quanto à pequena criminalidade, que era 

muito comum nas primeiras décadas da segunda metade do século XX e se fundava 

na perceção do delinquente como um ser socialmente desfavorecido e 

marginalizado, para com o qual a sociedade tinha um particular dever de 

cuidado1139. 

A caraterística seguinte resulta, de algum modo, daquilo que atrás dissemos 

relativamente às diversas conceções de segurança: verifica-se, atualmente, uma 

«ausência de receio face ao poder punitivo estatal». Se o direito penal moderno se 

construiu com base num equilíbrio sempre frágil entre o interesse comunitário na 

proteção de bens jurídicos fundamentais e a permanente preocupação em obstar a 

que tal objetivo fosse atingido com uma intromissão abusiva dos poderes públicos 

                                                           
1137 Ibidem, pág. 1250. 
1138 Ibidem, pág. 1250. 
1139 Ibidem, págs. 1250-1251. 
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nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, hoje essa tensão parece 

ultrapassada. A desconfiança cidadã em relação à capacidade das autoridades 

pública para fazerem um uso moderado dos instrumentos de perseguição penal 

sempre pautou e limitou a atuação do Estado, mas esta atitude está em franca 

transformação nas sociedades democráticas1140. 

Em estreita ligação com o ponto precedente, assinala-se também a este 

modelo uma propensão para a «hipertrofia do direito penal em geral», 

transformando-se este num «direito penal do inimigo», no domínio da criminalidade 

organizada, da cibercriminalidade e do terrorismo. 

Em terceiro lugar, esta nova realidade carateriza-se pelo «populismo» e 

pela «politização». De facto, os agentes sociais determinantes na adoção e no 

conteúdo das decisões legislativas penais sofreram grandes modificações. Enquanto 

os conhecimentos e opiniões dos peritos e especialistas desempenham um papel 

cada vez menos relevante1141, a experiência quotidiana da população na perceção e 

interpretação dos conflitos sociais passou a ser atendida sem intermediários, 

transmitida pelos meios de comunicação social, por grupos de vítimas ou outros 

grupos de pressão1142. 

Uma outra característica deste modelo em formação relaciona-se com uma 

«revalorização da componente punitiva das coimas e das penas». A ressocialização 

do delinquente é frequentemente criticada enquanto objetivo específico da 

aplicação da pena, tendendo a opinião pública a compreender as medidas que 

flexibilizam a execução penal com vista à reinserção social do delinquente como um 

conjunto de benesses imerecidas pelos delinquentes. Esta perceção da coletividade 

em relação à reintegração do agente traz ínsita uma outra consideração que já 

deixámos adivinhada: a sociedade deixou de reconhecer que, enquanto tal, tem um 

papel decisivo na explicação das causas da criminalidade e encara a delinquência 

como um ato premeditado e egoísta do agente, sempre com motivações fúteis e para 

o qual é preciso encontrar uma resposta energética1143/1144. 

                                                           
1140 Ibidem, pág. 1252. 
1141 Salientando o apagamento do papel dos especialistas, académicos e práticos, na produção da norma penal, ver DÍEZ 
RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana…, op. cit., págs. 10 e seguintes. 
1142 De acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1251. 
1143 Ibidem, pág. 1252. 
1144 O delinquente já não é encarado como um indivíduo socialmente desenquadrado, mas antes alguém que, tendo tido 
genericamente as mesmas possibilidades que os demais, optou deliberadamente pelo crime. Ibidem, pág. 1252, nota 24. 
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Para além disso, também se verifica uma «fluidez de fronteiras entre o 

direito penal e o direito de mera ordenação social» ou até uma certa «osmose entre 

o direito penal e o direito de mera ordenação social»1145, uma vez que este obedece 

subsidiariamente às suas regras e algumas infrações que eram consideradas crimes 

passam a ser consideradas contraordenações e vice-versa, com alguma frequência 

(como, e.g., no abate de animais, no uso de armas sem licença, no consumo de droga, 

na alcoolemia, na concorrência e agora também na proteção de dados pessoais). 

Temos ainda como vetor desta realidade a «implicação da sociedade na luta 

contra a delinquência»1146, i.e., o desempenho, pela própria comunidade, das 

funções específicas dos órgãos formais de controlo social1147. 

Por último ou como resultado de todas estas alterações, dá-se, nos nossos 

dias, uma profunda «transformação do pensamento criminológico». À análise 

etiológica do crime e do delinquente, própria dos anos 50, 60, e até mesmo 70 do 

século passado, sucedeu-se, a partir da década de 90, uma criminologia que explica 

a delinquência como um defeito, uma falha do controlo social. Assim, enquanto 

naquela perspetiva as propostas de diminuição da delinquência iam no sentido do 

reforço dos instrumentos de bem-estar e integração social, nesta perspetiva o 

acento tónico coloca-se no fortalecimento da segurança pública, na diminuição das 

falhas do sistema de controlo social e, consequentemente, na acentuação dos efeitos 

intimidatório e de reafirmação da vigência das normas e na deslocação do núcleo do 

problema do delinquente para o crime, de modo a reduzir as oportunidades de 

delinquir1148/1149. 

 

                                                           
1145 O direito de mera ordenação social tem vindo a subtrair aquilo que materialmente é direito penal às características do 
direito penal. Em alguns casos – como é o caso da proteção de dados pessoais – essa afirmação soa hoje com algum fundamento 
quando temos contraordenações que são passíveis de aplicação de montantes de coimas elevadíssimos e que superam em 
muito os montantes das penas de multa aplicáveis a comportamentos criminosos, até muito gravosos. 
1146 Cfr. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1252. 
1147 Ibidem, págs. 1252-1253. 
1148 “A criminologia administrativa ou atuante encara o delinquente como uma pessoa normal, aceitavelmente se não mesmo 
bem integrada socialmente, que atua de modo racional e se limita a aproveitar as oportunidades para delinquir que se lhe 
oferecem. Por isso mesmo, a redução da criminalidade há-de passar pelo agravamento das sanções penais, como forma de 
reforçar o papel de afirmação da vigência da norma e intimidatório. Operando o agente segundo um modelo de racionalidade, 
incorporará facilmente estes custos no seu processo motivacional e acabará por desistir da prática de atos criminosos”. Ibidem, 
pág. 1253, nota 26. 
1149 Ibidem, pág. 1253. 
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7. A nova realidade criminológica e os «novos» rumos do direito 

penal 

De facto, não é nova a chamada de atenção da doutrina a respeito de uma 

profunda mudança de conceção e de direção que se tem pressentido no direito penal 

moderno1150. As ameaças necessariamente generalizadas e sem fronteiras que a 

globalização trouxe consigo (e, neste aspeto, muito especialmente dentro do espaço 

europeu) geraram em muitos ordenamentos jurídicos uma viragem de sentido 

securitário, baseada na premência de transmitir aos cidadãos uma mensagem de 

segurança perante novos (ou não tão novos) fenómenos criminais1151. 

Face a uma criminalidade especialmente organizada e, em larga medida, à 

ameaça terrorista que assolou o mundo no início do milénio, tem-se assistido a um 

endurecimento das medidas penais e a uma diminuição das garantias 

processuais1152. 

As sociedades atuais – a grande sociedade moderna globalizada – são cada 

vez mais tolerantes com atuações agressivas e limitadoras de direitos, levadas a 

cabo, presumivelmente, para prevenir ou reprimir crimes1153. Efetivamente, nas 

modernas sociedades democráticas, onde é reconhecido e efetivamente exercido um 

amplo leque de direitos e liberdades individuais, assistimos, paradoxalmente, a uma 

generalização da ideia de que tem de renunciar-se às garantias estabelecidas para 

prevenir os abusos do poder político contra os direitos individuais em troca de uma 

maior efetividade na perseguição do crime1154. 

Mas, mais preocupante ainda, essa disponibilidade não se confina a âmbitos 

criminais bem delimitados, antes se estende ao controlo da delinquência na sua 

totalidade, sem ter em linha de conta que a grande fatia do fenómeno criminal 

continua a ser a delinquência clássica. Dito de outra forma, os cidadãos não 

delinquentes já não temem os poderes públicos no exercício das suas funções 

repressivas, não se sentem diretamente atingidos com os excessos que com essa 

finalidade podem verificar-se. Esta é a verdadeira novidade nas sociedades 

                                                           
1150 Ibidem, pág. 1253. 
1151 Ibidem, pág. 1253. 
1152 Ibidem, págs. 1253-1254. 
1153 Ibidem, pág. 1255. 
1154 Ibidem, pág. 1255. 
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democráticas1155/1156. E é esta constatação que, se bem vemos, não pode deixar de 

nos preocupar e obrigar a uma profunda reflexão sobre o caminho que pretendemos 

não só para o direito penal, mas para a própria organização comunitária. De facto, 

poderia eventualmente dizer-se que esta falta de receio dos cidadãos face ao poder 

punitivo do Estado decorre do amadurecimento das relações entre os indivíduos e 

as instâncias de controlo. Aqueles já não teriam suspeitas em relação a estas por se 

ter gerado um clima de confiança e compreensão entre uns e outros1157. Sem 

esquecer que felizmente estas relações melhoraram de facto, não nos parece, 

todavia, que essa seja a leitura correta a fazer: por um lado, não pode deixar de ver-

se nesta atitude um alheamento coletivo em relação a alguns dos princípios 

fundamentais de qualquer modelo democrático e, sobretudo, ao papel que os 

cidadãos nele desempenham e, por outro lado, é igualmente a tradução de um 

sentimento de reserva e desconfiança em relação à efetividade da justiça penal, pois 

que se entende que o Estado precisa de ir mais longe nos mecanismos de 

perseguição e nas penas a aplicar. Mas, sobretudo, corresponde a uma gravíssima 

desconsideração – diríamos mesmo indiferença – pela necessária 

proporcionalidade entre os meios e os fins e pela imprescindível condição de 

controlo e responsabilidade de todos aqueles que exercem qualquer poder público, 

quanto mais o repressivo1158. 

As sociedades hodiernas não podem esquecer os perigos do retrocesso 

autoritário que vão contidos na compreensão desta segurança pública como 

limitação de direitos, liberdades e garantias1159, nem podem permitir que, a pretexto 

de levar o direito penal mais longe e torná-lo mais forte, se caia numa total 

«desumanização do direito penal»1160. 

                                                           
1155 A este respeito, acompanhamos DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – El nuevo modelo penal de la seguridad ciudadana…, op. cit., pág. 
17, nas suas considerações. Para o Autor, a desconfiança face à atuação dos poderes públicos sempre caraterizou o direito 
penal moderno, sendo um elemento distintivo do modelo garantista e ressocializador. A crescente falta de receio dos cidadãos 
perante o poder punitivo do Estado tem promovido um modo de atuação por parte do mesmo em que o respeito pelos direitos 
e liberdades individuais é efetivamente desconsiderado, de acordo com LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito 
penal…”, op. cit., págs. 1255-1256, nota 29. 
1156 Cfr. LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1255. 
1157 Ibidem, pág. 1256. 
1158 Ibidem, pág. 1256. 
1159 BERNARDI, Alessandro, em Seguridad y Derecho Penal…, op. cit., págs. 75 e seguintes, chama igualmente atenção para os 
riscos de involução autoritária, implícitos na valorização da segurança pública como função limitadora de direitos 
fundamentais. 
1160 É DELMAS-MARTY, Mireille, em Libertés et Surêté…, op. cit., quem, a propósito das sucessivas cedências a um direito penal 
de exceção, sublinha este fenómeno de «desumanização do direito penal».  
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O direito penal não pode pretender ser o enforcement de toda a atuação 

estatal1161. Mas, igualmente, é preciso compreender que já não é possível mantê-lo 

como «mínimo» e muito menos que esse «mínimo» corresponda àquele círculo de 

bens jurídicos de recorte liberal, à volta dos quais o direito penal viu a luz do dia1162. 

A realidade é mutável, velozmente mutável, e o direito penal não pode ficar parado, 

sob pena de se divorciar completamente dela e dos seus destinatários1163. 

E, aqui, a doutrina jurídico-penal tem um papel fundamental a 

desempenhar. A insistência em afirmar um direito penal de cânone clássico, de 

acordo com a sua matriz liberal, recusando novos domínios onde, manifestamente, 

a criminalização faz falta, não só é irrazoável como afasta os cidadãos da 

compreensão penal1164. 

Não quer isto dizer, obviamente, que o direito penal deve responder a todas 

as solicitações que hoje lhe são dirigidas – porque não deve –, mas o que não pode 

fazer-se é negar qualquer flexibilidade às fronteiras criminais1165, uma vez que o 

direito penal existe para responder a problemas concretos de sociedades reais, em 

constante mutação.  

A sua indispensável adaptação a uma nova realidade não pode, todavia, 

conduzir à sua própria negação ou ao afastamento daqueles que são os seus 

fundamentos e os seus limites: os direitos humanos1166. 

No direito penal surge, então, na sequência destes vários aspetos, a 

necessidade de reajustar a concordância prática entre os seus dois pontos de tensão: 

por um lado, a eficácia no combate à criminalidade para defesa da comunidade; e, 

por outro lado, a proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos em geral, e dos 

arguidos em particular, em respeito, obrigatoriamente, pelas normas 

constitucionais, sobretudo pela que impõe o princípio da proporcionalidade nesta 

matéria, na tentativa de encontrar um novo equilíbrio no âmbito do direito penal.  

A este respeito muito se tem dito e propuseram-se mesmo sistemas 

mitigados ou de consensualidade, que permitem a coexistência de um sistema 

dúplice (ou mesmo tríplice): por um lado, a manutenção do modelo clássico, com 

                                                           
1161 Segundo defende LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A segurança e o direito penal…”, op. cit., pág. 1256. 
1162 Ibidem, págs. 1256-1257. 
1163 Ibidem, pág. 1257. 
1164 Ibidem, pág. 1257. 
1165 Ibidem, pág. 1257. 
1166 Ibidem, pág. 1257. 
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rígidas garantias processuais e regras de imputação estreitas, tendo como 

destinatário os fenómenos criminais suscetíveis de gerar a aplicação de medidas 

privativas de liberdade; e, por outro lado, a possibilidade de um paradigma 

desformalizado, simplificado e flexível, destinado a resolver rapidamente hipóteses 

limitadas de criminalidade a que não sejam aplicáveis penas privativas de liberdade, 

mas somente sanções pecuniárias ou de privação de direitos (eventualmente, um 

modelo especialmente gravoso, tanto do ponto de vista substantivo como adjetivo, 

que, muito embora estabeleça penas de prisão – até as mais graves – preveja uma 

relativização das garantias individuais e dos critérios processuais, de modo a 

permitir uma luta mais adequada contra esta criminalidade altamente 

organizada)1167. 

A este propósito, tem de dar-se a devida atenção ao sector da doutrina 

penalista que diagnostica, por um lado, a extensão da vertente penal a novos 

domínios e, por outro lado, a existência moderna de um direito penal composto por 

várias «velocidades»1168. 

Em primeiro lugar, relativamente à extensão da vertente penal a novos 

domínios, questiona-se o princípio da intervenção mínima1169, fazendo-se menção à 

criação de novos tipos criminais resultantes de bens jurídicos de recente criação ou 

de uma criminalidade mais especializada1170. Trata-se, e.g., da incriminação da 

lavagem do dinheiro provindo de atividades ilícitas, como o tráfico de droga, que 

impõe a criação de um novo complexo normativo de carácter criminal1171. Releva, 

igualmente, o aparecimento de novos riscos como a «ciberdelinquência» ou uma 

criminalidade cada vez mais organizada e sofisticada, carente, portanto, de 

diferentes tipos penais incriminadores1172. 

Em segundo lugar, no que respeita ao direito penal composto por várias 

«velocidades», JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ distingue: uma primeira velocidade, 

que qualifica como «derecho penal de la cárcel», de tipo clássico, com as regras de 

imputação tradicionais, para além da aplicação dos princípios processuais liberais 

                                                           
1167 Ibidem, pág. 1254. 
1168 Veja-se a teoria das três «velocidades», apresentada por SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, em La Expansión del Derecho 
Penal…, op. cit. 
1169 Ibidem, págs. 18-19.  
1170 Ibidem, pág. 20.  
1171 Ibidem, págs. 26.  
1172 Ibidem, págs. 27 e seguintes. 
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típicos (a qual denominamos «direito penal clássico ou de justiça»1173); uma 

segunda velocidade, que se refere a modelos sancionatórios de menor intensidade 

do que a pena de prisão, expressa, e.g., em penas de multas ou na privação de direitos 

a título acessório (o qual designamos «direito penal secundário»1174); e uma terceira 

velocidade – a mais recente –, que implica que a primeira velocidade seja 

acompanhada por uma ampla relativização das garantias político-criminais, regras 

processuais de imputação e critérios processuais1175. Aqui, entramos no território 

do «direito penal do inimigo»1176, que é o que aqui nos interessa. 

 

6.1. A influência do direito penal do inimigo na proteção de dados 

pessoais 

Para uma compreensão cabal da influência do «direito penal do inimigo» e 

das suas ramificações na privacidade e na proteção de dados pessoais, cumpre 

esclarecer a ontologia que subjaz a esta doutrina1177. 

Formalmente, o que designamos como «direito penal do inimigo», foi 

preconizado e começou a ser assim conceptualizado, em 1985, por GÜNTHER 

JAKOBS1178/1179, inspirado no sociólogo NIKLAS LUHMAN, tendo essa doutrina o seu 

cadinho nos riscos socialmente mais impressionáveis das sociedades 

contemporâneas, como sejam o terrorismo e a criminalidade organizada1180. Não 

surpreende que teses como a do «direito penal do inimigo» e as que apontam para 

uma «intervenção preventiva» do Estado tenham sido criadas ou desenvolvidas 

após os atentados do dia 11 de setembro de 2001, nos E.U.A.1181, e que as 

                                                           
1173 Categoria na qual se inserem os crimes de homicídio, ofensa corporal, sequestro, violação, furto, roubo, corrupção, entre 
outros. 
1174 Categoria que engloba os crimes da economia, da saúde pública e do ambiente. 
1175 Veja-se, neste sentido, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María, em La Expansión del Derecho Penal…, op. cit., pág. 163. 
1176 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 16, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., 
pág. 169. 
1177 Ibidem, pág. 9, e ibidem, pág. 158. Falamos aqui de forma propositadamente simplista, numa mera aproximação 
introdutória ao tema que concretamente nos ocupa. Como se sabe a discussão a propósito da existência e delimitação do 
«direito penal do inimigo» é, no direito penal, longa e conheceu já críticas muito diversas. 
1178 In Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. De Gruyter. 
Volume 97, Issue 4, janeiro de 1985. Págs. 751-785. Ainda sobre as influências de JAKOBS, ver ABANTO VÁSQUEZ, Manuel A. 
– “El Llamado Derecho Penal del Enemigo. Especial Referencia al Derecho Económico". In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); 
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 
2006. Volume I. Págs. 1-52. 
1179 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 155. 
1180 Idem, in O Direito Penal do Inimigo e a Protecção das Liberdades Individuais: O Caso Particular da Privacidade. Direito & 
Política. Lisboa, Portugal: Diário de Bordo. N.º 3, abril-junho de 2013, pág. 7, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. 
cit., pág. 155. Contudo, na nossa opinião, também a cibercriminalidade e a criminalidade contra à proteção de dados pessoais 
trilham um caminho para formas exacerbadas de tutela penal, caraterísticas do «direito penal do inimigo». 
1181 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal do Inimigo… op. cit., pág. 7, e in Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., pág. 155. 
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intervenções legislativas tenham aumentado, desde então, frequentemente para 

limitar outros direitos fundamentais, em favor do direito à «segurança física»1182. 

Apesar de, inevitavelmente, sofrer duras críticas de diversos sectores da 

doutrina, o «direito penal do inimigo» tem começado a afirmar-se novamente1183. 

Em especial, a partir dos mencionados atentados, “segurança passou a escrever-se 

com letra maiúscula e liberdade com minúscula”, evoluindo-se para uma sociedade 

de «risco difuso», que contribuiu para uma sociedade vivendo em «estado de 

emergência permanente»1184. 

A abordagem ao «direito penal do inimigo» pode fazer-se a partir da 

pergunta: “[o]s [c]riminosos são [p]essoas?”1185. A perplexidade e legitimidade da 

pergunta justifica-se, tomando em consideração alguns rumos recentes do direito 

penal encimados por GÜNTHER JAKOBS, sustentando a exclusão do Estado de 

Direito dos criminosos que assumissem a condição de inimigos; ou seja, não se 

aplicariam as regras, materiais e procedimentais, próprias de um Estado liberal a 

indivíduos considerados «não-pessoas», que rompessem as vinculações 

constitutivas de uma organização política dessa natureza1186. 

Assim, a teoria de GÜNTHER JAKOBS centra-se em conceitos como 

«inimigo», «pessoa», «despersonalização» e «não-pessoa»1187. Trata-se de uma 

construção essencialmente baseada no elemento jus-sistémico, que conduzirá à 

distinção entre «cidadão» e «inimigo»1188. 

Através do princípio da proteção dos bens jurídicos em si1189, o agente é 

definido apenas pela «possibilidade criminosa» de se transformar em «inimigo de 

bens jurídicos»1190. O agente torna-se, assim, um «inimigo do direito», não 

merecendo, numa primeira consideração, o «estatuto de cidadão»1191. Nesta 

situação, verifica-se não só uma privação do «estatuto de cidadão», mas também a 

                                                           
1182 Ibidem, pág. 7, e ibidem, pág. 155. 
1183 Como defende PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal do Inimigo… op. cit., pág. 7. 
1184 Ibidem, pág. 7, e idem, Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 155. 
1185 Segundo DIAS, Augusto Silva – “Os Criminosos são Pessoas? Eficácia e Garantia no Combate ao Crime Organizado”. In 
MIRANDA, Jorge (coord.); MARQUES DA SILVA, Marco António (coord.) – Tratado Luso-Brasileiro da Dignidade Humana. São 
Paulo, Brasil: Quartier Latin, 2008. Pág. 784. 
1186 Cfr. JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld..., op. cit., pág. 756. 
1187 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 9, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, 
op. cit., pág. 158. 
1188 Neste sentido, veja-se FEIJOO SÁNCHEZ, Bernardo José – “El Derecho Penal del Enemigo y el Estado Democrático de 
Derecho”. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso 
penal de la exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 799. 
1189 Segundo JAKOBS, Günther – Kriminalisierung im Vorfeld…, op. cit., pág. 752. 
1190 Ibidem, pág. 753. 
1191 Ibidem, pág. 754. 
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«despersonalização» do indivíduo1192. Assentando a sociedade num princípio de 

proteção de bens jurídicos, o inimigo não é despersonalizado pelo sistema jurídico 

pela prática de um crime grave (maxime, homicídio), mas antes pela prática de atos 

que põem em causa o próprio princípio enunciado1193. 

Nestas condições, e com repercussões na esfera privada e no problema geral 

da proteção de dados pessoais, o «ente despersonalizado» fica despido da sua esfera 

jurídica, e deixa de lhe ser aplicado o «direito penal do cidadão», passando ele a fazer 

parte da esfera de aplicação do «direito penal do inimigo». Este tem um efeito de 

subtração dos impedimentos legais de intervenção no círculo privado do inimigo, 

que se encontra sempre sob total suspeita, o que justifica a vigilância absoluta, algo 

que nunca ocorre no «direito penal do cidadão»1194. 

A avaliação desta doutrina do «direito penal do inimigo» tem pertinência 

quando se avalia a privacidade e a proteção de dados pessoais, na medida em que 

estes direitos são quase extintos pela finalidade preventiva fundamental de 

«conhecer o inimigo», uma vez que o «inimigo» pode ser qualquer “um de entre 

todos ou um de entre uma categoria de sujeitos”1195. 

Dotado de uma ontologia original e com fortes influências das teses de 

separação radical entre pessoas1196, com o «direito penal do inimigo» pretende-se a 

atuação a montante do crime, dada a amplitude deste e a (auto)exclusão dos 

criminosos da sociedade regida pelo «direito penal do cidadão»1197/1198. O «direito 

penal do inimigo» legitima um estado de emergência, que, por si só, impõe 

limitações a direitos fundamentais sem a utilização dos critérios habituais de 

ponderação, nem de recurso ao princípio da proporcionalidade1199. Parte-se do 

                                                           
1192 Assim, o conceito de «pessoa» adquire uma natureza eminentemente flexível e dependente do contexto, de acordo com 
SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ, José Ramón; DEMETRIO CRESPO, Eduardo – “Del Estado de Derecho al Estado 
Preventivo”. In SERRANO-PIEDECASAS, José Ramón (dir.); DEMETRIO CRESPO, Eduardo (dir.) – Terrorismo y Estado de 
Derecho. Madrid, Espanha: Iustel, 2010. Págs. 260-261. 
1193 Na doutrina portuguesa, apresentando uma interpretação idêntica, veja-se DIAS, Augusto Silva – “Os Criminosos são 
Pessoas?…”, op. cit., págs. 784 e seguintes. 
1194 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 13, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., 
pág. 163. 
1195 Ibidem, pág. 7, e ibidem, pág. 154. 
1196 Pense-se no binómio «amigo/inimigo» de CARL SCHMITT. 
1197 O indivíduo pode perder a condição de cidadão, através de comportamentos que lhe sejam imputáveis. Trata-se de um 
fenómeno de «exclusão» que numa sociedade liberal assume sempre a natureza de «auto-exclusão», de acordo com PAWLIK, 
Michael – Der Terrorist und sein Recht. Zur Rechtstheoretischen Einordung des modern Terrorismus. Munique: Beck C. H., 2008. 
Pág. 38. Essa exclusão leva à «despersonalização» e à qualificação do indivíduo em termos análogos aos que apreciámos em 
GÜNTHER JAKOBS. Ibidem, págs. 40-41. 
1198 Nestes termos, vide PINHEIRO, Alexandre Sousa in O Direito Penal do Inimigo… op. cit., pág. 7, e in Privacy e Protecção de 
Dados Pessoais…, op. cit., pág. 156. 
1199 Segundo DEMETRIO CRESPO, Eduardo – “El «Derecho Penal del Enemigo», Darf Nicht Sein! Sobre la ilegitimidad del 
llamado "derecho penal del enemigo" y la idea de seguridad". In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos 
(coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 481. O 
Autor acentua a natureza proactiva da ação contra o «inimigo». Ibidem, pág. 506. 
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princípio fáctico de que o Estado se encontra numa posição de «ignorância original» 

perante o «inimigo». Este revela-se indistinto, com fidelidades e propósitos, mas 

sem sinais evidentes de identificação externa, com ideias ou interesses, mas sem 

pátria física, sem rosto certo nem perfil exato, com uma permanente mutabilidade 

de atores, gerando um ambiente de medo disseminado perante a criminalidade 

«ubíqua»1200. 

Partindo da necessidade de garantir bens jurídicos essenciais como a 

proteção da paz jurídica, da segurança pública e de um «ambiente social 

juridicamente amigável», GÜNTHER JAKOBS1201 anuncia o propósito de legitimar a 

ação do direito penal numa fase anterior à comissão de certos crimes. Esta tendência 

insere-se numa mais vasta, que aponta para a «subjectivização do direito penal»1202, 

através da superação do «princípio do ato» – que exige a materialização fáctica de 

uma intenção criminosa para a intervenção das regras penais –, permitindo a 

atuação de investigação e também a atuação repressiva, de carácter penal, em fase 

anterior à prática do crime. Apesar de GÜNTHER JAKOBS não ser taxativo, fica clara 

a ideia de que a metodologia em causa só se justifica num núcleo restrito de crimes, 

entre os quais se insere, por natureza, e.g., o crime de terrorismo, a criminalidade 

organizada, ligada ao tráfico de estupefacientes e de pessoas, bem como os casos de 

criminalidade económica1203 – e onde começa, atualmente e no nosso entendimento, 

a inserir-se também a cibercriminalidade e a criminalidade contra a privacidade e 

contra a proteção de dados pessoais1204. Para GÜNTHER JAKOBS1205, a regra de que 

um sujeito só pode ser determinado com base em atos mostra-se bastante limitada 

para a garantia de segurança de um Estado liberal, democrático, havendo crimes, 

que constituem elemento de perturbação da paz pública, intervindo como ameaça 

latente ou ameaça em ato1206, justificando, só por si, a classificação dos seus 

membros como «inimigos»1207. 

                                                           
1200 Cfr. CORNACCHIA, Luigi – “La Moderna Hostis Iudicatio entre Norma e Estado de Excepción”. In CANCIO MELIÁ, Manuel 
(coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Madrid, Espanha: 
Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 415. 
1201 In Kriminalisierung im Vorfeld…, op. cit., pág. 751. 
1202 Que abordaremos adiante em pormenor. 
1203 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa in O Direito Penal do Inimigo… op. cit., págs. 8-9, e in Privacy e Protecção de 
Dados Pessoais…, op. cit., pág. 157. Para uma enumeração completa, ver CANCIO MELIÁ, Manuel – Los Delitos de Terrorismo: 
Estructura Típica e Injusto. 1.ª Edição. Madrid, Espanha: Editorial Reus, 2010. Pág. 30. 
1204 No mesmo sentido, defendendo que a privacidade e a proteção de dados pessoais são ramificações do «direito penal do 
inimigo», vide PINHEIRO, Alexandre Sousa in O Direito Penal do Inimigo… op. cit., pág. 9, e in Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., pág. 158. 
1205 In Kriminalisierung im Vorfeld…, op. cit., pág. 773. 
1206 Ibidem, pág. 778. 
1207 Ibidem, pág. 779. 
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Neste contexto, merecem atenção as modernas teses sobre direito 

sancionatório «preventivo» e a sua inevitável relação com o «direito penal do 

inimigo»1208. O direito fundamental à segurança, como valor decisivo e 

irrenunciável1209, impõe a tarefa preventiva para «evitar» o crime1210 e a 

transformação mais radical incide sobre uma mudança de paradigma no quadro 

jurídico em geral, do direito contemporâneo, especialmente o direito penal, que se 

desloca da defesa de perigos para um modelo de «condução em função do risco»1211 

e que incorpora uma passagem de um Estado punitivo disciplinador, para um Estado 

controlador, que cria sistemas não punitivos externos, mas internos de 

autorregulação, formas mais subtis e fortes de controlo, das quais fazem parte o 

R.G.P.D. Porém, numa sociedade regida por princípios de liberdade e de primazia do 

indivíduo, o padrão da relação Estado-cidadão baseia-se numa posição inicial de 

favor civis, que justifica, e.g., a clássica presunção da inocência1212. Com outra 

interpretação, o Estado transformar-se-ia num «Ministério da Segurança» com a 

dimensão de um «monstro»1213. 

No tocante à autodeterminação informacional, as doutrinas que acentuam 

o carácter preventivo no combate a formas extremas de criminalidade admitem uma 

intervenção extensa, de modo a poder identificar o indivíduo numa fase em que 

ainda não praticou qualquer ato de perigo, nem está sob o estatuto processual de 

sujeito1214. A impossibilidade de determinar o momento e a «qualidade» do perigo 

leva a que se atue “no antecampo do perigo, no antecampo do suspeito e do próprio 

antecampo do antecampo”1215. 

Contudo, considera-se que o desenvolvimento de estados «mais 

antecipados» de prevenção não pode ser acompanhado pela irrelevância dos 

direitos fundamentais1216, devendo tomar-se em consideração as regras 

                                                           
1208 Segundo PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 14, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. 
cit., pág. 165. 
1209 Ibidem, pág. 14, e ibidem, pág. 165. 
1210 Cfr. DENNINGER, Erhard – Prävention und Freiheit. 1.ª Edição. Juristische Studiengesellschaft Hannover: Nomos, 2008. 
Volume 45, pág. 87. 
1211 Ibidem, pág. 88. 
1212 Ibidem, pág. 91. 
1213 Ibidem, pág. 90. 
1214 HOFFMANN-RIEM, Wolfgang, em “Sicherheit braucht Freiheit”. In VON ARNAULD, Andreas; STAACK, Michael – Sicherheit 
versus Freiheit?. Berlim: Berliner Wissenschafts-Verlag, agosto de 2009. Pág. 123, adverte para o perigo da abertura das 
«comportas da prevenção». 
1215 Ibidem, pág. 123. Legislação desta natureza permite, e.g., punir indivíduos que participem em atividades realizadas em 
campos de treino de organizações terroristas, independentemente de não se verificar a prática de atos que resultem numa 
violação de regras jurídicas, de acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 15, nota 77. 
1216 Cfr. DENNINGER, Erhard – Prävention und Freiheit…, op. cit., pág. 99. 
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interpretativas de proteção de direitos fundamentais1217. Neste contexto, 

destacamos a necessidade de determinar com clareza os elementos de restrição, o 

respeito pelo princípio da proporcionalidade nas suas manifestações mais 

exigentes, o respeito por uma «área cerne da vida privada» – valendo como uma 

ponte entre o direito clássico de defesa de perigos e o direito de carácter preventivo 

– e o direito à proteção da vida e da dignidade humana1218. 

Na dicotomia «liberdade/segurança», a função arbitral tem competido ao 

referido princípio da proporcionalidade. Contudo, a ausência de um «risco 

concreto» amputa um dos membros do binómio (a saber, a segurança)1219.  

Atravessando o princípio do Estado de Direito pela necessidade de garantia de 

segurança, o verdadeiro dilema está em evitar que o direito penal «caia na rua», 

deixando que o «medo do outro» apague séculos de evolução histórica1220. As 

soluções draconianas reclamadas pelas populações afetadas – ou as que temem sê-

lo –, quer na punição, quer nos processos de investigação e dissuasão, constituem 

uma ameaça aos pilares civilizacionais em que assentam as atuais regras de direitos 

fundamentais, em especial de caráter penal1221. 

O recurso ao princípio da proporcionalidade levanta, porém, problemas 

conceptuais sérios. A jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal alemão – 

nomeadamente, a decisão Telekommunikationsüberwachung, de 14 de julho de 

19991222 – admitiu o “princípio da proporcionalidade reversa”, segundo o qual, em 

circunstâncias determinadas, “quanto menos se sabe, maior deve ser a capacidade 

de intervir na esfera privada dos cidadãos”. O ponto de partida deste princípio 

assenta num bem jurídico especialmente valioso, relativamente ao qual um certo 

dano podia ter consequências extremas para a comunidade e só depois são 

consideradas as possibilidades de violação do bem jurídico e a eventual prática de 

atos que contribuam para a referida infração1223. 

                                                           
1217 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 14, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, 
op. cit., pág. 166. 
1218 Neste sentido, cf. DENNINGER, Erhard – Prävention und Freiheit…, op. cit., págs. 100-101. 
1219 Segundo HUSTER, Stefan; RUDOLPH, Karsten – Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat. Francoforte: Suhrkamp, maio de 
2008. Pág. 18. 
1220 Nestes termos, vide PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 15, e in Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., págs. 166-167. 
1221 Ibidem, pág. 15, e ibidem, pág. 167. 
1222 BVerfGE 100, 313. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Gl3Z5B. 
1223 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 16, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., 
págs. 167-168. 

http://www.servat.unibe.ch/dfr/bv100313.html
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A doutrina extraída desta decisão do Tribunal Constitucional Federal 

alemão cabe no quadro preventivo do «direito penal do inimigo», embora, na 

opinião de ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO e no nosso entendimento, tenha um 

alcance mais vasto1224. Se a construção de GÜNTHER JAKOBS se baseia na recolha 

prévia de informações sobre indivíduos, para apurar da existência de «inimigos», a 

«proporcionalidade reversa» baseia-se num perigo «cru», alheio a tarefas de 

investigação prévia. Segundo o «princípio da proporcionalidade reversa», quanto 

mais relevância adquire o bem jurídico e a possibilidade de ser afetado, tanto maior 

a possibilidade de intervenção a montante, independentemente do fraco 

conhecimento que exista relativamente a indivíduos – artificialmente concebidos 

como «suspeitos» – ou aos seus atos1225. 

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ1226 aceita a criação de GÜNTHER JAKOBS, na 

medida em que constitui um «mal menor» na realidade penal contemporânea. No 

entanto, afirma que o recurso que os Estados estão a fazer dos meios 

proporcionados pelo «direito penal do inimigo» excede, em muito, a natureza 

excecional que lhes deve ser própria. O Autor aceita a aplicação de regras penais 

diferenciadas a indivíduos que se encontrem frontalmente contra princípios 

políticos ou socioeconómicos das sociedades em que se inserem, desde que a 

utilização dessas figuras represente uma situação de emergência, exprimindo uma 

«espécie de direito de guerra»1227 e não já uma «debilidade anómica»1228. 

Partindo de uma ideologia da segurança, NURIA PASTOR MUÑOZ1229 

apresenta um quadro legitimador da ação do poder público antes da prática de atos 

anteriores à situação perigosa. Trata-se da conversão em «risco» de elementos 

imprevisíveis ou incontroláveis. Neste seguimento, a intervenção do direito deve 

ocorrer antes da prática de atos que afetem bens jurídicos protegidos1230. Assim, 

atua-se a montante do ato, com a função de combater o «perigo da prática de 

perigos», assegurando uma necessária estabilidade social1231. Porém, a ação do 

direito penal deve restringir-se a casos de «manifestação séria de perigosidade 

                                                           
1224 Ibidem, pág. 16, e ibidem, pág. 168. 
1225 Ibidem, pág. 16, e ibidem, pág. 168. 
1226 In La Expansión del Derecho Penal…, op. cit., pág. 166. 
1227 Ibidem, pág. 166. 
1228 Cfr. CORNACCHIA, Luigi – “La Moderna Hostis Iudicatio...”, op. cit., pág. 418. 
1229 In “El Hecho: ¿Ocasión o fundamento de la Intervención Penal? Reflexiones sobre el Fenómeno de la Criminalización del 
“Peligro de Peligro””. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El 
discurso penal de la exclusion. Espanha: Edisofer, 2006. Volume II. Pág. 527. 
1230 Ibidem, pág. 528. 
1231 Ibidem, pág. 531. 
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subjetiva», sendo que a perigosidade deve ser exteriormente manifestada através 

de um «ato de comunicação», como, e.g., fazer parte de uma organização 

terrorista1232. 

A apreciação feita por MIGUEL POLAINO NAVARRETE e MIGUEL POLAINO-

ORTS1233 propõe um GÜNTHER JAKOBS como mero «ilustrador» de uma realidade 

que já inclui, capeada por outras designações, regras próprias do «direito penal do 

inimigo»: “Jakobs no inventa el Derecho Penal del enemigo «de la nada», sino que 

analiza los casos de la realidad positiva en países democráticos, figuras ya existentes; 

é les llama supuestos de Derecho Penal del inimigo, lo cual no significa que dichos casos 

deben su existencia al observador, sino que preexisten a él, al haber sido creados por 

el legislador, por el Estado. Las consideraciones de Jakobs son descripción de la 

realidad, que Jakobs no crea, no propone, no modifica, unicamente valora, describe y 

designa com un nombre”. 

Estes Autores entendem que já existem figuras tradicionais que podem 

integrar «elementos subjetivos do ilícito», como a punição da tentativa e de atos 

preparatórios1234. A pena acessória de afastamento do agressor da vítima, nos 

crimes de maus-tratos familiares, fornece outro exemplo, na medida em que se 

considera que o agressor não dispõe de condições pessoais mínimas para pautar o 

seu comportamento com o direito1235. Com base no exemplo do crime de maus-

tratos, afigura-se claro aos Autores que está em causa a perigosidade do indivíduo e 

a sua capacidade de se autodeterminar de acordo com o direito1236. 

A leitura dos textos de GÜNTHER JAKOBS não permite acompanhar MIGUEL 

POLAINO NAVARRETE e MIGUEL POLAINO-ORTS. Parece-nos que o que está em 

causa para o Autor alemão centra-se no ser antes de qualquer ação praticada. Assim, 

mesmo que a palavra «inimigo» fosse substituída por «especial perigosidade»1237, 

nenhum problema substancial seria resolvido. 

No que à proteção de dados pessoais respeita, os principais problemas 

colocados por esta tese respeitam aos momentos prévios sem quaisquer atos 

                                                           
1232 Ibidem, pág. 534. 
1233 In “Derecho Penal del Enemigo: Desmitificación de un concepto”. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, 
Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusion. Espanha: Edisofer, 2006. Volume II. Pág. 632. 
1234 Ibidem, pág. 631. 
1235 Ibidem, pág. 625. 
1236 Ibidem, pág. 627. 
1237 Ibidem, pág. 656. 
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praticados e já com um conjunto substancial de medidas intrusivas adotadas pelas 

entidades de investigação1238. 

Apesar de se apresentar como uma importante corrente da doutrina 

contemporânea, o «direito penal do inimigo» está longe de ser aceite pela maioria 

dos especialistas1239, e sofre uma contestação muito ampla na literatura jurídica1240. 

E, apesar de o objeto do presente estudo não se compadecer com um estudo 

especializado sobre esta temática, entendemos ser importante oferecer um quadro 

panorâmico mínimo, de modo a procedermos, de seguida, à avaliação do impacto da 

afirmação do «direito penal do inimigo» na criminalidade em matéria de proteção 

de dados pessoais. 

A relação entre o «direito penal do inimigo» e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, intrinsecamente ligado, como vimos, ao direito à proteção de dados 

pessoais, tem repercussões importantes, nomeadamente no que respeita à aquisição 

do estatuto de pessoa e, consequentemente, à «despersonalização». Respeitando o 

princípio da dignidade humana, a atribuição das qualidades de «pessoa» e de 

«cidadão» não depende do comportamento do sujeito, pelo que existe uma 

incompatibilidade de raiz entre o citado princípio e a construção de GÜNTHER 

JAKOBS1241/1242. 

A dignidade humana foi trazida para o direito, especialmente para o direito 

constitucional, com o propósito de evitar a gradação dos indivíduos e, 

rigorosamente, o «inimigo» da construção de GÜNTHER JABOKS está sujeito a um 

                                                           
1238 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 18, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., 
pág. 171. 
1239 Nomeadamente, por CANCIO MELIÁ, Manuel – “De nuevo: ¿”Derecho Penal del Enemigo”?”. In JAKOBS, Günther; CANCIO 
MELIÁ, Manuel – Derecho Penal del Enemigo. 2.ª Edição. Cuadernos Civitas. Madrid, Espanha: Editorial Civitas, 2006. Págs. 89, 
124, 128 e 133. Em sentido idêntico, AMBOS, Kai – “Derecho Penal del Enemigo”. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-
JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. 
Volume I. Pág. 152. Em sentido crítico, ver ainda APONTE, Alejandro – “Derecho Penal del Enemigo en Colombia: entre la Paz 
y la Guerra”. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso 
penal de la exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Págs. 211-213 e 215. 
1240 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 18, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, 
op. cit., pág. 171. Como já referimos anteriormente, à luz do «direito penal do inimigo», o direito penal é caracterizado como 
um «direito penal de primeira velocidade», com características mais amplas. A expressão «direito penal de primeira 
velocidade» foi cunhada por JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, porque a expressão «direito penal do inimigo», em termos 
ideológicos, é mitificada, uma vez que o Estado não pode excluir do seu âmbito público alguém que é inimigo do mesmo e, por 
isso, que não é objeto do direito penal interno. O Estado e a ideia de contrato social permitem excluir quem está dentro do 
Estado e não quem está fora e, por isso, a expressão é algo enganosa. 
1241 Na doutrina portuguesa afirmou-se já que a bifurcação do direito penal proposta por JAKOBS corresponde a um «virar de 
costas» à exigência de respeito pela dignidade da pessoa humana e a todo o quadro de valores que o impõe como exigência 
máxima de regulação jurídica, mesmo em situações de exceção constitucional, segundo PEDRO GARCIA MARQUES, em 
anotação ao art. 25.º, in MIRANDA, Jorge; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada…, op. cit., pág. 590. 
1242 Neste sentido, veja-se NEUMANN, Ulfried – “Derecho Penal del Enemigo”. In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-
JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusion. Espanha: Edisofer, 2006. Volume II. 
Págs. 408-409. 
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direito penal especial – com forte pendor processual – mas não é colocado «fora do 

direito» ou «fora da apreciação pelas instituições do Estado»1243. 

Em contextos político-sociais em que o medo impera e a criminalidade 

organizada, o terrorismo e a cibercriminalidade são ameaças constantes, torna-se 

difícil aceitar limitações às políticas de segurança impostas pelas regras e pelos 

princípios de proteção de dados pessoais. Aliás, a crítica mais vulgar afirma que a 

“protecção de dados é a protecção do criminoso” («Datenschutz ist Täterschutz»)1244. 

Assim, as conceções que advogam a existência de um «direito penal do inimigo» 

repercutem-se, de forma clara, na privacidade e na proteção de dados pessoais, uma 

vez que a ação preventiva exige um conhecimento prévio do sujeito, construindo 

uma especial segurança cognitiva, de modo a antecipar riscos1245. 

MICHAEL PAWLIK1246, discípulo de GÜNTHER JAKOBS, analisou as relações 

entre o direito penal e a esfera privada, começando por se referir ao primeiro como 

meio preventivo radical na luta contra o terrorismo e à inexistência do segundo 

como uma contribuição para a despersonalização do indivíduo, abarcando a 

privacidade não só o mundo dos sonhos e dos pensamentos, mas também os atos 

praticados em concretização destes1247. Assim, o reconhecimento da esfera privada 

estende a intervenção do Estado a uma área que ainda não comporta a prática de 

atos, referindo-se um verdadeiro «direito penal dos pensamentos»1248. Ao cabo e ao 

resto, basta que se verifique uma «intenção malévola», no domínio do «direito penal 

do inimigo», para que um comportamento que noutras situações seria pura e 

exclusivamente privado passe para a área criminal1249. Ainda no âmbito da relação 

entre o «direito penal do cidadão» e o «direito penal do inimigo», observa MICHAEL 

PAWLIK, na linha de GÜNTHER JAKOBS, que o terrorismo acabou por legitimar este 

último1250. 

                                                           
1243 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 25, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, 
op. cit., pág. 181. 
1244 Nestes termos, vide DIX, Alexander – “Hat der Persönlichkeitsrechts- und Datenschutz bei Politikern (noch) eine Chance – 
Datenschutz als leichte Beute? Zum Problembewusstsein von Politikern”. In GRYKEN, Sandro (org.); KURZ, Constance (org.) – 
1984.exe: Gesellschaftliche, politische und juristische Aspekte moderner Überwachungstechnologien. Bielefeld: Röckenhaus, 
2007. Pág. 151. 
1245 Cfr. CANCIO MELIÁ, Manuel – De nuevo..., op. cit., pág. 129. 
1246 In Der Terrorist und sein…, op. cit., pág. 26. 
1247 Ibidem, págs. 26-27. 
1248 Ibidem, pág. 35. 
1249 Ibidem, pág. 35. 
1250 Ibidem, pág. 36. 
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A primeira pergunta que devemos fazer sobre o «direito penal do inimigo» 

respeita a saber quem o é1251, quem o pode ser1252 e – hipótese extrema, mas válida 

dentro do contexto doutrinário analisado – quem já o é e ainda não integrou o facto 

da sua «autoapresentação». Aos aparelhos estatais de ação judicial e de investigação 

cumpre, com especificidades ditadas por cada caso concreto, prevenir os atentados 

do inimigo, tendo para isso de o «conhecer». Daí que seja competência do Estado 

definir o âmbito material do inimigo1253. 

Esta fase só se cumpre com uma intervenção muito ampla relativa ao 

«conhecimento da personalidade do inimigo ou potencial inimigo». Legitima-se, 

desta forma, uma interferência extrema sobre a privacidade e os dados pessoais do 

«inimigo» ou do «suspeito de inimizade», essencialmente por via administrativa, de 

modo a evitar o controlo judicial. A definição de perfis, a «história» de cada 

criminoso ou o «potencial criminoso» são o objeto de estudo preferencial dos 

serviços que têm por função aplacar previamente a ação do inimigo1254. 

Cumpre referir, a este respeito, que o «direito penal do inimigo» só é 

concebível como direito penal da «atitude interna», ao qual está subjacente um 

«prognóstico de falta de fidelidade» ao ordenamento jurídico. Em suma, o direito 

penal do inimigo entra, por natureza, em rutura com o respeito pelo forum internum 

do indivíduo. Neste sentido, as consequências do «direito penal do inimigo» para o 

direito penal e também para o direito processual penal são imprevisíveis1255. 

Para MICHAEL PAWLIK, os sacrifícios em causa têm um peso muito menor 

do que os perigos que carecem de proteção1256. Para o Autor1257, a repercussão 

social do crime justifica uma metodologia baseada na redução do «inimigo» ou do 

«suspeito de inimizade» a mero «objeto» portador de informações, cujo 

conhecimento é fulcral para evitar o dano social resultante da prática de um crime 

                                                           
1251 Já quanto à pergunta «o que é?», é possível afirmar que se trata de “objectos de neutralização” e não de “sujeitos 
reconhecidos pelo direito”. Neste sentido, ver CORNACCHIA, Luigi – “La Moderna Hostis Iudicatio...”, op. cit., pág. 415. 
1252 Como nota DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis – “De La Sociedad de Riesgo a la Seguridad Ciudadana: Un Debate Desenfocado”. In 
CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la 
exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 592, estes métodos podem contribuir para a consolidação de 
desigualdades sociais e de fomento da exclusão de certas parcelas da população. A este propósito, atribuindo ao «direito penal 
do inimigo» um carácter estigmatizante, ver DONINI, Massimo – “El Derecho Penal Frente al “Enemigo””. In CANCIO MELIÁ, 
Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusión. Madrid, 
Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 616. 
1253 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 26. 
1254 Ibidem, pág. 26. 
1255 Cfr. MÜSSIG, Bernd – “Derecho Penal del Enemigo: Concepto y Fatídico Presagio. Algunas Tesis”. In CANCIO MELIÁ, Manuel 
(coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la exclusion. Espanha: Edisofer, 
2006. Volume II. Pág. 388. 
1256 Ibidem, pág. 389. 
1257 In Der Terrorist und sein…, op. cit., pág. 49. 
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extraordinariamente lesivo para a comunidade ou de crimes que, embora não 

adquiram essa dimensão, revisam natureza instrumental (como, e.g., furtos ou 

roubos com a intenção de adquirir fundos para a prática de atos terroristas). 

O perfil pessoal e de «comportamentos» – muitas vezes criado através da 

recolha de dados pessoais, sem o respeito pelo princípio da finalidade – permite com 

base ora em elementos fiáveis, ora em puras causalidades, definir «inimigos» e 

«suspeitos» antes de o serem1258. Neste contexto, é pensável o caso do «suspeito de 

ser suspeito» detetado mesmo antes da sua «autoapresentação» enquanto tal. Deste 

modo, a doutrina do «direito penal do inimigo» permite a ação prévia de prognose 

de «inimizade» mesmo que nunca se verifiquem atos materiais que justifiquem a 

«inscrição inicial»1259. Assim, o esquema social de garantia da segurança permite 

reforçar os elos internos dentro da comunidade, de uma forma contrária aos 

princípios e direitos constitucionalmente previstos, desde logo o princípio da 

igualdade1260, a conceção da política criminal como parcela da política de justiça 

coloca em crise o princípio da intervenção mínima, e, para além disso, o direito penal 

deixa de ser concebido como ultima ratio, para passar a ser utilizado como prima 

ratio1261, caminhando-se para uma sociedade dominada por comportamentos 

tipificados como crimes a que correspondem «evidentes» penas1262. A limitação das 

garantias do direito penal e do direito processual penal, nos termos expressados por 

GÜNTHER JAKOBS, favorece a «prevenção geral positiva» que, do ponto de vista 

político, pode «explorar a ignorância do homem comum», oferecendo uma falsa 

garantia de segurança1263. 

No contexto específico do «direito penal do inimigo», o direito à privacidade 

e o direito à proteção de dados pessoais conhecem uma ablação muito próxima da 

supressão1264, uma vez que o «direito penal do inimigo» aplica-se não só ao 

«inimigo», mas também, e de uma forma extrema, ao «suspeito de ser inimigo»1265 

                                                           
1258 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., págs. 26-27, e in Privacy e Protecção de Dados 
Pessoais…, op. cit., pág. 184. 
1259 Ibidem, pág. 27, e ibidem, pág. 184. 
1260 Ibidem, pág. 27, e ibidem, pág. 184. 
1261 Cfr. APONTE, Alejandro – “Derecho Penal del Enemigo...”, op. cit., pág. 215. 
1262 Segundo PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 19, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. 
cit., pág. 173. 
1263 Como defendem GOMES, Luís Flávio; BIANCHINI, Alice – “Derecho Penal del Enemigo y los Enemigos del Derecho Penal”. 
In CANCIO MELIÁ, Manuel (coord.); GÓMEZ-JARA DÍEZ, Carlos (coord.) – Derecho Penal del Enemigo. El discurso penal de la 
exclusión. Madrid, Espanha: Edisofer, 2006. Volume I. Pág. 953. 
1264 Cfr. PINHEIRO, Alexandre Sousa, in O Direito Penal..., op. cit., pág. 27, e in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., 
pág. 184. 
1265 Ibidem, pág. 27, e ibidem, pág. 184. 
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e, uma vez que consubstancia um direito essencialmente processual, fornece ao 

poder público os instrumentos necessários para superar as regras de proteção de 

dados pessoais, com o objetivo de «detetar» todos os potenciais inimigos1266. 

A nossa intenção, ao explanar a tensão entre a proteção de direitos 

fundamentais e a necessidade de garantir a segurança comunitária, e, por fim, a 

ontologia do «direito penal do inimigo», é examinar a evolução da segurança 

enquanto elemento garantístico até um universo em que a suspeição e o medo em 

relação a determinados tipos de criminalidade se generalizam1267. 

Na mesma esteira de ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO1268, entendemos estar 

perante a construção da dicotomia «liberdade/segurança» – ou até de uma nova 

dicotomia a que chamaremos «autodeterminação informacional/segurança» – 

enquanto conflito de direitos fundamentais, e também perante uma mutação do 

direito penal clássico e garantístico, em aproximação de um verdadeiro «direito 

penal do inimigo». 

 

8. A expansão do direito penal: o caminho para a criminalização 

antecipada 

A questão que se impõe, neste momento, é a de saber se se deve erguer a 

bandeira branca às correntes securitárias, que não têm pejo em vaticinar o fim dos 

direitos fundamentais e a torção de princípios basilares do direito penal com 

dignidade constitucional, face ao avanço imparável e assustador da «sociedade do 

risco» e à necessidade de se conseguir um plus de segurança que tranquilize os 

cidadãos e os faça crer na capacidade do Estado em garantir a paz e o cumprimento 

da lei, devendo, ou não, haver uma criminalização antecipada de condutas que 

apenas constituam um risco de cometimento de ilícitos criminais graves e um acesso 

não restritivo à privacidade e aos dados pessoais para o combate à criminalidade 

em geral, em especial a criminalidade organizada, o terrorismo e a 

cibercriminalidade. 

A ameaça de crime organizado, ameaça terrorista e ameaça de cibercrime 

têm deixado claras as limitações do direito penal clássico para intervir de forma 

                                                           
1266 Ibidem, pág. 27, e ibidem, págs. 184-185. 
1267 De acordo com PINHEIRO, Alexandre Sousa, in Privacy e Protecção de Dados Pessoais…, op. cit., pág. 185. 
1268 Ibidem, pág. 185. 
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legítima e eficaz nesta sede, as quais decorrem, em primeira linha, da sua própria 

natureza e do facto de não se encontrar vocacionado para a prevenção de crimes. 

Com efeito, como é sabido, o direito penal tem uma natureza essencialmente reativa 

e não uma natureza preventiva. Daí operar dentro de um processo penal que só se 

inicia após ser recebida a notícia de um crime e não antes de um crime ocorrer. 

Contudo, como é evidente, não se pode logicamente evitar a comissão de crimes 

organizados, ataques cibernéticos, ou até mesmo de atentados terroristas, 

esperando que os mesmos sejam cometidos e só reagindo a título póstumo por via 

da punição dos seus autores1269. 

Consequentemente, o grande desafio que tem sido colocado aos Estados 

tem sido precisamente este: como fazer um combate preventivo a um crime antes 

de ele ocorrer, no quadro de Estados de Direito democráticos dotados de sistemas 

penais que assentam no facto e não no agente?1270 

O caminho seguido tem sido o de ajustar o direito penal às exigências 

determinadas por esta nova realidade, por via da proliferação da criação de crimes 

de perigo abstrato e da criminalização de um número cada vez mais alargado de atos 

preparatórios e instrumentais que antecedem em muito os crimes que 

concretamente consubstanciam1271, cuja descrição típica é também ela alargada1272. 

Assim, a estratégia seguida tem sido a de fazer recuar a tutela penal o mais possível, 

para permitir de alguma forma acompanhar as pessoas suspeitas de envolvimento 

em atividades criminosas logo a partir de um primeiro momento, de modo a que 

sejam aplicadas penas antes que elas cometam ou participem na comissão de um 

                                                           
1269 Cfr. ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais à (excessiva) antecipação da tutela penal nos crimes de terrorismo. 
Revista Portuguesa de Ciência Criminal. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora. Ano 27, n.º 2, maio-agosto de 2017, pág. 435. 
1270 Ibidem, pág. 435. 
1271 Ibidem, págs. 435-436. 
1272 Na nossa opinião, também a preocupação de defesa do direito à proteção de dados pessoais trilha um caminho para formas 
exacerbadas de tutela, arriscando em previsões sancionatórias tão amplas que perdem determinabilidade e as infrações 
penais tipificadas de acordo com estes critérios constituem violações de um princípio constitucional português, consagrado 
também no art. 8.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (D.D.H.C.), de 1789 – a saber: “[a] Lei apenas deve 
estabelecer penas estrita e evidentemente necessárias, e ninguém pode ser punido senão em virtude de uma lei estabelecida 
e promulgada antes do delito e legalmente aplicada” – o princípio da legalidade, uma vez que, no nosso entender, os elementos 
constitutivos dos tipos legais de crime não se encontram definidos de forma suficientemente precisa e abrangem um número 
demasiado elevado de comportamentos. 
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crime efetivo1273/1274. Este paradigma tem vindo a intensificar-se nos últimos anos e 

tem vindo a transformar o direito penal num autêntico «direito penal preventivo», 

muito distante dos princípios básicos que lhe estão subjacentes, chegando por vezes 

a revelar características perigosamente próximas de um verdadeiro «direito penal 

do inimigo»1275. 

Esta aproximação tem vindo a ser exposta por vários Autores na doutrina 

portuguesa1276. Como revela J. J. GOMES CANOTILHO1277, o paradigma de 

criminalização antecipada que tem vindo, cada vez mais, a marcar presença na 

legislação antiterrorista dos sistemas penais europeus, denota a adoção progressiva 

de um modelo que assenta em conceções próprias de um verdadeiro «direito penal 

do inimigo», fundamentalmente reconduzível às seguintes características: a tutela 

marcadamente antecipada de bens jurídicos; a centralidade do paradigma de perigo 

indireto, que viabiliza a incriminação de condutas que, em abstrato, se revelam 

inidóneas e desadequadas para criar situações de perigosidade legitimadoras da 

antecipação da intervenção penal; a formulação estrutural dos pressupostos 

incriminadores, com particular subvaloração dos pressupostos objetivos essenciais, 

caracterizadores de um direito penal do agente; a inversão do ónus da prova, 

atenuando a presunção de inocência do arguido; e a radicalização da pena de prisão 

nos seus limites mínimos e máximos, acompanhada pela intensificação do rigor 

repressivo nas várias modalidades de execução de penas e pelo bloqueio de políticas 

criminais alternativas. O Autor conclui que esta desestabilização do sistema penal 

equivale igualmente a uma alteração radical dos princípios fundantes e dos 

princípios estruturantes do direito constitucional, colocando uma pressão 

                                                           
1273 Como nota CAEIRO, Pedro, em “Algumas considerações sobre a dimensão substantiva do chamado “direito penal do 
inimigo” e a sua incidência na investigação criminal”. In III CONGRESSO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – NOVAS PERSPETIVAS 
E DESAFIOS – LIVRO DE ATAS, Figueira da Foz, 29 e 30 de março de 2012. Associação Sindical dos Funcionários de Investigação 
Criminal da Polícia Judiciária: Universidade de Coimbra, 2015. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2vjUtdX. Pág. 135, a propósito da solução de criminalização autónoma das condutas de incitamento e de 
apologia do terrorismo, a mesma traduz-se, materialmente, na aplicação de uma medida de segurança pré-delitual fundada 
nos índices de perigosidade que determinados conteúdos comunicativos representam, o que leva o Autor a concluir que “[…] 
todas estas incriminações de contornos fuscos e de legitimidade duvidosa têm por objectivo permitir que o Estado processe 
em momento precoce, no aparelho mais agressivo para os direitos e liberdades individuais de que dispõe em tempos de paz, 
pessoas suspeitas de poderem vir a cometer crimes de terrorismo no futuro”. No mesmo sentido, TADROS, Victor – Justice and 
Terrorism. New Criminal Law Review. International and Interdisciplinary Journal. University of California Press Journals. 
Volume 10, N.º 4, 1 de novembro de 2007, pág. 688, assinala, a propósito da expansão dos crimes de terrorismo no Reino 
Unido, que o propósito maioritariamente prosseguido através de algumas destas incriminações parece ser o de permitir ao 
sistema de justiça criminal controlar indivíduos que aparentam ser perigosos para as forças policiais, mas relativamente aos 
quais não se consegue provar que cometeram uma ofensa criminal genuína. A nós parece-nos que o legislador fundamenta a 
criminalização autónoma destas novas condutas no facto de elas poderem conduzir à prática de infrações no futuro, numa 
tutela marcadamente antecipada do bem jurídico protegido. 
1274 Cfr. ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., pág. 436. 
1275 Ibidem, págs. 436-437. 
1276 Ibidem, pág. 437, nota 9. 
1277 In Estudos sobre Direitos Fundamentais. 2.ª Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, 2008. Págs. 236-237. Itálico nosso. 

https://www.fd.uc.pt/~pcaeiro/2015%20Direito%20Penal%20do%20Inimigo.pdf
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significativa sobre as Constituições dos Estados: “[o] Estado de direito democrático 

constitucional volta a albergar o estado de excepção como estado de necessidade, 

sem as restrições do “direito de necessidade”. O direito penal abre-se a novos tipos 

de ilícito e acolhe conceitos de eficácia que põem em dúvida a sua radical 

autolimitação de direito de ultima ratio em instrumento de polícia e de cruzada 

contra os “inimigos”. Com as mutações naturais da sua historicidade, um direito 

penal de permanência evolui para um direito penal de emergência”. 

PEDRO CAEIRO1278 encontra projeções do paradigma de um «direito penal 

do inimigo» no direito penal do terrorismo, ilustradas pelo alargamento da mancha 

da punibilidade a partir da tipificação de crimes de perigo abstrato cuja danosidade 

social se encontra cada vez mais afastada da lesão efetiva do bem jurídico, dando 

como exemplos os crimes de organização terrorista, de treino e recrutamento de 

terroristas, de financiamento do terrorismo e de incitamento ou apologia do 

terrorismo. De igual forma, MANUEL MONTEIRO GUEDES VALENTE1279 salienta que 

“[…] o fenómeno do terrorismo serviu de base para a implementação de uma 

esquizofrenia belicista do sistema penal integral, gerando a tese da criação de um 

direito penal do inimigo com amarras schimittiana e heideggeriana […]”, onde se 

verifica “a ampliação da criminalização de condutas potencialmente perigosas e não 

factos” e onde “a criminalização incide sobre o autor e não sobre o factum criminis 

como polo da ação penal”, dando como exemplos a ampliação da criminalização dos 

atos preparatórios (como, e.g., os atos preparatórios da constituição de uma 

organização ou associação terrorista) e a ampliação da criminalização de atos 

prévios ou antecedentes à integração terrorista (como, e.g., o financiamento, o 

recrutamento, o incitamento e a apologia do terrorismo). 

Afigura-se-nos como generalizadamente aceite que todos estes aspetos 

indiciam um abandono do paradigma clássico do direito penal, a ser substituído por 

um outro em que a atividade tutelada que merecerá o adjetivo de fundamental será 

a da prevenção da criminalidade, a qualquer custo, como já alertava FLÁVIA 

NOVERSA LOUREIRO1280. Segundo a Autora1281, se para nos adaptarmos a toda uma 

nova realidade, que exige do direito penal resposta diferente daquela que ele até 

                                                           
1278 In “Algumas considerações sobre…”, op. cit., pág. 131. 
1279 In Direito Penal do Inimigo e o Terrorismo. 2.ª Edição. Almedina, setembro de 2017. Págs. 134-135 e 142. 
1280 Em A (i)mutabilidade do paradigma…, op. cit., pág. 288. 
1281 Ibidem, pág. 288. 
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aqui tem dado, será certo que temos de tolerar limitações aos nossos direitos, sob 

pena de nos tornarmos incapazes na luta contra uma criminalidade que, como a 

sociedade atual, está em permanente ebulição, até à exata medida em que isso não 

descaraterize completamente a razão de ser do próprio direito penal. 

Na verdade, mesmo os mais intrépidos defensores do «securitismo» ou 

«securitarismo» têm dificuldade em afirmar, sem mais, que os direitos fundamentais 

são um logro e que a implementação de medidas preventivas visa apenas 

concretizar os desideratos do Estado perseguidor e sancionador, tendo como 

fundamento último a prevenção do cometimento de delitos e a perseguição dos seus 

autores, se aqueles não forem evitados. Ao contrário, refugiam-se no discurso de que 

é também fundamental ao indivíduo o direito à segurança, à tranquilidade e à paz. A 

realizar-se enquanto ser humano dentro de uma comunidade que possa confiar nos 

seus membros e que, por se confiarem mutuamente, permite a invasão de espaços 

íntimos, necessária à prossecução desse bem-estar coletivo1282. 

Ora, com esta linha de pensamento poderíamos concordar, desde que daqui 

não passasse para o chavão célebre «os fins justificam os meios», desde que não se 

pretendesse, com o pretexto da perseguição de um qualquer grupo de criminosos, 

trucidar absolutamente todas as garantias e direitos, quer daqueles que estão 

realmente implicados, quer de um sem número de outros que, colateralmente, 

seriam afetados1283.  

Portanto, apesar de considerarmos aberto o caminho para uma mutação do 

direito penal clássico, é em sentido contrário a esta avassaladora tendência de 

expansão do direito penal que nos colocamos. Efetivamente, por muito que 

continuemos a afirmar por um direito penal próprio de um Estado de Direito 

democrático, não podemos ignorar os perigos que ele enfrenta e as verdadeiras 

amputações a que tem sido sujeito. Não pretendemos com isto sustentar que não 

possa o direito penal ser ajustado ou não necessite mesmo, em diversos campos, de 

modificações importantes que o adequem à realidade dos nossos dias e lhe 

possibilitem o cumprimento eficaz das suas finalidades1284. Não podem é tais 

alterações ser introduzidas por força de um específico acontecimento recente, não 

analisando de um ponto de vista científico e técnico as variadas questões que 

                                                           
1282 Ibidem, pág. 288. 
1283 Ibidem, pág. 289. 
1284 Como já referia, LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A Pós-Verdade…”, op. cit., pág. 216. 
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qualquer mudança legislativa impõe1285, nem tão pouco, e sobretudo, assentar num 

discurso pseudocientífico, desligado dos factos, sem sustentação teórica adequada e 

afastado de qualquer demonstração empírica, encetado com propósitos distintos 

daqueles que devem presidir à atuação do legislador penal1286. 

Assim, parece-nos necessário colocar um travão momentâneo ao frenesim 

sancionatório decorrente de um fenómeno de histeria securitária coletiva, onde se 

vai pedindo ao direito penal que recue quase até ao ponto zero no iter criminalis e 

que funcione como um instrumento primário de prevenção da criminalidade1287. No 

essencial, deveria ser traçada uma linha clara entre aquilo que uma pessoa 

efetivamente faz e aquilo que uma pessoa pode eventualmente vir a fazer, 

classificando como ilegítima a restrição de direitos fundamentais operada por via da 

intervenção antecipada do direito penal na segunda situação. Ao fazer esta distinção, 

recordaremos três princípios basilares do direito penal, que possuem dignidade 

constitucional e que se afirmam, de forma notória, no âmbito desta problemática, 

entre os quais: o princípio da necessidade de intervenção penal, o princípio da 

legalidade e o princípio da culpa1288. 

Como começámos por antecipar nas linhas introdutórias desta temática, 

coloca-se em evidência uma ideia essencial que tem vindo progressivamente a ser 

esquecida ou, pelo menos, desconsiderada, por parte do legislador (internacional, 

europeu e nacional) em matéria de combate à criminalidade em geral: a de que 

existem determinados limites de natureza constitucional à utilização irrestrita do 

direito penal como forma de prevenir a prática de crimes. 

Parece-nos que o princípio da necessidade de intervenção penal tem sido o 

princípio afetado de forma mais gravosa no direito penal atual1289. A partir do 

momento em que a estratégia prosseguida pelo legislador para prevenir a comissão 

de crimes passa pela antecipação da tutela penal até um nível extremo, por via da 

proliferação da criação de crimes de perigo abstrato e da criminalização de um 

número cada vez mais alargado de atos preparatórios e instrumentais que 

antecedem em muito as ofensas concretas que os crimes concretamente 

                                                           
1285 Ibidem, págs. 216-217. 
1286 Ibidem, pág. 217. 
1287 Cfr. ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., págs. 440-441. 
1288 Ibidem, pág. 441. 
1289 Ibidem, pág. 441. 
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consubstanciam, é inevitável que a natureza de ultima ratio do direito penal dê lugar 

a uma verdadeira natureza de prima ratio na proteção de bens jurídicos1290. 

Para além disso, o princípio da legalidade tem sido reiteradamente 

desafiado, por um lado, na sua vertente de lei formal, na medida em que a «opção» 

da criminalização de condutas relacionadas com a criminalidade organizada, o 

terrorismo, e até mesmo a cibercriminalidade, tem-se limitado, na maioria dos 

casos, à transposição de instrumentos jurídicos internacionais e europeus que 

impõem essa solução, retirando margem de apreciação às assembleias legislativas 

dos Estados para, em nome da soberania popular, avaliar a legitimidade e a 

necessidade dessas soluções1291. E, por outro lado, este princípio tem também vindo 

a ser sistematicamente colocado em causa na sua vertente de lei certa, à medida que 

as incriminações vão assumindo contornos cada vez mais imprecisos e ambíguos 

que dificultam a perceção dos comportamentos que se encontram concretamente 

proibidos, podendo essa indeterminação ficar a dever-se a três diferentes ordens de 

razões: num primeiro tipo de casos, a mesma decorre dos termos amplos e ambíguos 

(e, por vezes, contraditórios) utilizados nos instrumentos internacionais e 

europeus1292, que impõem a criminalização de determinadas condutas, o que obriga 

os legisladores internos a interpretar, à sua maneira, o alcance da punibilidade para 

assegurar o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos; outras 

vezes, esses contornos são exclusivamente imputáveis à imaginação e à capacidade 

de inovação dos legisladores internos, que decidem acrescentar, por iniciativa 

própria, novos elementos aos modelos importados das fontes internacionais e 

europeias; e, finalmente, esses contornos amplos podem simplesmente decorrer da 

impossibilidade prática de os legisladores (internacional, europeu e interno) 

conseguirem prever de forma taxativa, num nível tão antecipado de intervenção, 

todas as situações concretas que podem colocar em perigo o bem jurídico tutelado, 

o que leva à formulação de incriminações de forma intencionalmente vaga para 

abranger todo o tipo de cenários possíveis e imagináveis1293. Parece-nos que esta 

                                                           
1290 Ibidem, págs. 441-442. 
1291 Ibidem, págs. 445-446. 
1292 Essa ambiguidade estava patente, e.g., na Diretiva 95/46/CE e está, ainda, patente no R.G.P.D., tal como já referimos 
anteriormente. 
1293 Cfr. explana ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., págs. 446-449. 
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terceira ordem de razões ajuda a explicar a ambiguidade das atuais infrações 

penais1294. 

Por fim, é de notar que o princípio da culpa1295 tem vindo a ser colocado em 

causa de forma mais discreta no direito penal atual, enquanto pressuposto para a 

aplicação de sanções penais, a dois diferentes níveis: por um lado, na vertente de 

normas que ameaçam com uma sanção penal a prática de certos comportamentos 

praticados sem qualquer tipo de intenção criminosa, fazendo prevalecer os 

elementos materiais pertencentes ao tipo objetivo de ilícito sobre os elementos 

volitivos pertencentes ao tipo subjetivo de ilícito (que, pura e simplesmente, por 

vezes, não parecem existir); e, por outro lado, e numa perspetiva precisamente 

inversa, na vertente de normas que ameaçam com uma sanção penal as meras 

resoluções e intenções criminosas do agente que não são projetadas na prática de 

                                                           
1294 Ibidem, pág. 449. 
1295 Apesar de a C.R.P. não prever expressamente o princípio da culpa em nenhuma das suas normas, este princípio tem vindo 
a ser reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como um princípio constitucional implícito, sendo a sua dignidade 
constitucional inferida a partir de outros preceitos constitucionais, particularmente o princípio da dignidade da pessoa 
humana (art. 1.º da C.R.P.), o princípio do Estado de Direito (art. 2.º da C.R.P.) e o direito à liberdade (art. 27.º, n.º 1, da C.R.P.). 
No que diz respeito à doutrina, destacamos os ensinamentos de BRITO, José de Sousa e – “A lei penal na Constituição”. In 
MIRANDA, Jorge (coord.) – Estudos sobre a Constituição. Lisboa, Portugal: Livraria Petrony, 1978. Volume II. Pág. 199: “[o] 
princípio da culpa deduz-se da dignidade da pessoa humana (artigo 1.º) e do direito à liberdade (artigo 27.º, n.º 1). Significa 
que a pena se funda na culpa do agente pela sua acção ou omissão, isto é, em um juízo de reprovação do agente por não ter 
agido em conformidade com o dever jurídico, embora tivesse podido conhecê-lo, motivar-se por ele e realizá-lo. A culpa 
pressupõe a consciência ética e a liberdade do agente, sem admissão das quais não se respeita a pessoa nem se entende o seu 
direito à liberdade. Implica que não há pena sem culpa, excluindo-se a responsabilidade penal objectiva, nem medida da pena 
que exceda a da culpa. Mas já não significa que toda a culpa seja punida”. Mais recentemente, DIAS, Jorge de Figueiredo – 
Direito Penal…, op. cit., pág. 83, afirma que “[a] função da culpa, deste modo inscrita na vertente liberal do Estado de Direito, é, 
por outras palavras, a de estabelecer o máximo de pena ainda compatível com as exigências de preservação da dignidade da 
pessoa e da garantia do livre desenvolvimento da sua personalidade nos quadros próprios de um Estado de Direito 
democrático. E a de, por esta via, constituir uma barreira intransponível ao intervencionismo punitivo estatal e um veto 
incondicional aos apetites abusivos que ele possa suscitar”. Itálico do original ocultado. A mesma posição tem também vindo 
a ser seguida na jurisprudência constitucional, sendo paradigmática a este respeito a visão expressa pelo T.C. nos acórdãos 
que se seguem. O Acórdão do T.C. n.º 426/91, de 8 de novembro de 1991, Processo n.º 183/90. [Consulta em 20 de fevereiro 
de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IFtfGh, estipula que “[o princípio da culpa] está consagrado, 
conjugadamente, nos artigos 1.º e 25.º, n.º 1 da Constituição: deriva da essencial dignidade da pessoa humana, que não pode 
ser tomada como simples meio para a prossecução de fins preventivos, e articula-se com o direito à integridade moral e física”. 
O Acórdão do T.C. n.º 83/95, de 21 de fevereiro de 1995, Processo n.º 512/93. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zm70LF, consagra que “[…] o direito penal, no Estado de direito, tem de edificar-
se sobre o homem como ser pessoal e livre – do homem que, sendo responsável pelos seus actos, é capaz de se decidir pelo 
direito ou contra o direito. Há-de ser, por isso, um direito penal ancorado na dignidade da pessoa humana, que tenha a culpa 
como fundamento e limite da pena, pois não é admissível pena sem culpa, nem em medida tal que exceda a da culpa. Ou seja: 
há-de ser um direito penal de culpa”. O Acórdão do T.C. n.º 211/95, de 20 de abril de 1995, Processo n.º 607/92. [Consulta em 
20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VTvnOz,  dispõe que “[e]m suma, é, desde logo, a 
exigência de dignidade punitiva prévia das condutas, enquanto expressão de uma elevada gravidade ética e merecimento de 
culpa (artigo 1.º da Constituição, do qual decorre a protecção da essencial dignidade da pessoa humana) […]”. O Acórdão do 
T.C. n.º 95/2001, de 13 de março de 2001, Processo n.º 626/2000. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para 
consulta em: http://bit.ly/2VdUi24,  estabelece que “[o] princípio da culpa, enquanto princípio conformador do direito penal 
de um Estado de direito proíbe – já se disse – que se aplique pena sem culpa e, bem assim, que a medida da pena ultrapasse a 
da culpa”. Por fim, o Acórdão do T.C. n.º 171/2014, de 18 de fevereiro de 2014, Processos n.os 1125 e 1126/2013. [Consulta 
em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2v8jBnG,  afirma que “[o]s princípios que estruturam 
o ordenamento jurídico-penal, e que decorrem em última análise da dignidade das pessoas – o que fundamenta o princípio da 
culpa e, por seu turno, o princípio da intransmissibilidade das penas, prescrito no n.º 3 do artigo 30.º da CRP – impedem que 
assim seja”. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910426.html
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=1995&numero_actc=83/95
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=1995&numero_actc=211/95
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2001&numero_actc=95/2001
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2014&numero_actc=171/2014
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um ilícito criminal concreto, transformando um direito penal do facto num 

verdadeiro direito penal do agente1296. 

A ilegitimidade da punibilidade das meras intenções e resoluções 

criminosas é uma decorrência direta do princípio da necessidade de intervenção 

penal, na medida em que o princípio cogitationes poenam nemo patitur encontra 

precisamente o seu fundamento naquele princípio. Como ensina JORGE DE 

FIGUEIREDO DIAS1297 a este respeito: “[a] justificação deste princípio deriva da 

própria função do direito penal de protecção subsidiária de bens jurídicos, não de 

puros valores morais: se o direito penal não visa, ao menos directamente, contribuir 

para a modelação moral do indivíduo, mas proteger uma ordenação social, só a 

violação desta ordenação – e assim, a conduta externa do agente – pode constituir 

                                                           
1296 Cfr. ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., págs. 453-454. Até à data, o princípio constitucional da 
culpa tem sido maioritariamente mobilizado pelo T.C. na sua vertente de limite na aplicação de sanções penais (ou 
contraordenacionais), o que o tem levado a julgar como inconstitucionais normas penais que consagram penas fixas, de acordo 
com os seguintes acórdãos: o Acórdão do T.C. n.º 202/2000, de 4 de abril de 2000, Processo n.º 823/96. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IuKieR; o Acórdão do T.C. n.º 95/2001, de 13 de março de 
2001, Processo n.º 626/2000. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VdUi24; o 
Acórdão do T.C. n.º 70/2002, de 19 de fevereiro de 2002, Processo n.° 626/2000. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VchRbD; o Acórdão do T.C. n.º 485/2002, de 20 de novembro de 2002, Processo 
n.º 646/01. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Ur6iZG; o Acórdão do T.C. n.º 
22/2003, de 15 de janeiro de 2003, Processo n.º 654/2002. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2v9yfuL; o Acórdão do T.C. n.º 124/2004, de 2 de março de 2004, Processo n.º 924/03. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2VUj4RY; o Acórdão do T.C. n.º 579/2006, de 18 de outubro de 
2006, Processo n.º 253/2006. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UqwVOj; o 
Acórdão do T.C. n.º 679/2006, de 12 de dezembro de 2006, Processo n.º 228/06. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. 
Disponível para consulta em: http://bit.ly/2IrXIZ5; o Acórdão do T.C. n.º 5/2007, de 9 de janeiro de 2007, Processo n.º 254/06. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2UJtQhn; o Acórdão do T.C. n.º 80/2012, 9 
de fevereiro de 2012, Processo n.º 463/11. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: 
http://bit.ly/2VdVmTC; o Acórdão do T.C. n.º 712/14, de 28 de outubro de 2014, Processo n.º 534/14. [Consulta em 20 de 
fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2Zhe3Fr; o Acórdão do T.C. n.º 102/15, de 11 de fevereiro de 
2015, Processo n.º 197/14. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2v9z2Mf; o 
Acórdão do T.C. n.º 56/16, de 2 de fevereiro de 2016, Processo n.º 802/15. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VZdcXX; e o Acórdão do T.C. n.º 124/16, de 24 de fevereiro de 2016, Processo n.º 546/15. 
[Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta em: http://bit.ly/2vdPtaG. Ao invés, a ideia de culpa enquanto 
pressuposto para a aplicação de sanções penais não parece ter vindo a assumir o mesmo protagonismo na jurisprudência 
constitucional para fundar decisões de inconstitucionalidade. Apesar de não existir uma jurisprudência constitucional 
particularmente abundante neste domínio, parece-nos que poderão existir boas razões para que o princípio da culpa possa 
ser mobilizado de forma mais frequente enquanto pressuposto para a aplicação de sanções penais nas duas vertentes acima 
mencionadas, nomeadamente quando esteja em causa a fiscalização da constitucionalidade de normas que tipifiquem 
cibercrimes ou crimes de terrorismo. No que respeita à primeira vertente, parece-nos inquestionável que uma norma penal 
que criminalize comportamentos materiais praticados sem dolo (ou, nos casos em que seja admissível, sem negligência) será 
suscetível de ser censurada à luz do princípio da culpa, segundo ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. 
cit., págs. 455-456, nota 27. De igual modo, parece-nos que também a segunda vertente (punição da mera resolução ou 
intenção criminosa) pode ser avaliada à luz deste princípio da culpa. Neste sentido, ver também ABRANTES, António Manuel 
– Limites constitucionais…, op. cit., págs. 456, nota 27. De facto, como ensina DIAS, Jorge de Figueiredo, em Direito Penal…, op. 
cit., pág. 525, a propósito do conceito jurídico-penal da culpa: “[…] toda a culpa é materialmente, em direito penal, o ter que 
responder pelas qualidades juridicamente desvaliosas da personalidade que fundamentam um facto ilícito-típico e nele se 
exprimem”. Negrito do original ocultado. Explica ABRANTES, António Manuel, em Limites constitucionais…, op. cit., pág. 456, 
nota 27, que, de acordo com esta conceção de culpa jurídico-penal, não basta que o agente possua certas qualidades 
juridicamente desvaliosas da personalidade, sendo igualmente necessário que essas qualidades sejam projetadas na comissão 
de um facto ilícito-típico concreto para que as mesmas sejam passíveis de censura penal. Pelo exposto, parece-nos possível 
defender a posição de que qualquer norma que sancione penalmente a mera resolução ou intenção criminosa do agente que 
não se projete na prática de um ilícito-típico concreto, em manifesta violação do paradigma de um direito penal do facto, é 
suscetível de merecer censura constitucional não apenas à luz do princípio da necessidade de intervenção penal, mas também 
à luz do princípio jurídico-constitucional da culpa. 
1297 Em Direito Penal…, op. cit., págs. 681-682. Itálico do original ocultado. 

http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2000&numero_actc=202/2000
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2001&numero_actc=95/2001
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2002&numero_actc=70/2002
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2002&numero_actc=485/2002
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2003&numero_actc=22/2003
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2004&numero_actc=124/2004
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2006&numero_actc=579/2006
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2006&numero_actc=679/2006
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2007&numero_actc=5/2007
http://www.pgdlisboa.pt/jurel/cst_busca_actc.php?ano_actc=2012&numero_actc=80/2012
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20140712.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20150102.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20160056.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20160124.html
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um ilícito. A decisão de realização analisa-se num puro processo interior, 

insusceptível, em si mesmo, de violar interesses socialmente relevantes”. 

O risco de violação desta segunda vertente do princípio da culpa pode ser 

visto como uma consequência da excessiva antecipação da tutela penal verificada no 

crime em questão, pois que, se o legislador procura recuar até ao ponto zero dos 

atos que precedem a comissão de um ato criminoso, torna-se difícil delimitar o 

momento em que a mera intenção criminal dá lugar à prática de atos materiais 

efetivos tendentes a colocá-la em prática1298. 

A relação existente entre a antecipação da tutela penal (por via da 

criminalização dos atos preparatórios) e a punibilidade da mera intenção ou 

resolução criminosa é, de resto, de grande proximidade, na medida em que a 

fronteira entre a legítima criminalização de um ato preparatório e a ilegítima 

punição de uma simples resolução criminosa pode ser bastante ténue. Daí que 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS1299 ensine a este respeito que a punibilidade dos atos 

preparatórios, enquanto crimes autónomos, só deve ocorrer a título excecional, uma 

vez que, na grande maioria dos casos “[…] os actos preparatórios, em si mesmos 

considerados, constituirão acções que estão completamente de acordo com o 

ordenamento social. Uma punição indiscriminada de tais actos estaria próxima, de 

novo, de uma ilegítima punibilidade das meras intenções”. 

No nosso entender, a grande lição a tirar de ambas as decisões é a de que 

existem determinados princípios constitucionais que não podem ser derrubados 

mesmo nos tempos mais negros e incertos, não podendo a severidade da ameaça de 

violação de determinados direitos, que tem levado vários Estados a içar a bandeira 

vermelha do estado de emergência, conduzir a um verdadeiro «estado de 

emergência constitucional»1300. São de repudiar os meios utilizados pelo legislador 

– especialmente, o atropelo de princípios constitucionais basilares e de direitos 

fundamentais dos cidadãos –, por mais nobres que possam ser as finalidades por ele 

prosseguidas ao procurar prevenir, a todo o custo, a criminalidade1301. 

                                                           
1298 Nestes termos, vide ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., pág. 460. 
1299 Em Direito Penal…, op. cit., pág. 683. Em sentido convergente, veja-se PALMA, Maria Fernanda – “Crimes de terrorismo e 
culpa penal”. In AA. VV. – Liber Discipulorum para Jorge de Figueiredo Dias. Coimbra Editora, abril de 2003. Pág. 252. 
1300 Cfr. ABRANTES, António Manuel – Limites constitucionais…, op. cit., pág. 461. 
1301 Ibidem, pág. 463. No mesmo sentido, MIRANDA, Jorge – Os direitos fundamentais e o terrorismo: os fins nunca justificam os 
meios, nem para um lado, nem para outro. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Coimbra Editora. Volume 
XLIV, N.os 1 e 2, 2003. Pág. 660, afirma que: “[a] segurança é o ambiente do Direito, mas nunca pode prevalecer sobre o próprio 
Direito. O pior que poderia acontecer aos regimes liberais e pluralistas do Ocidente seria, a pretexto do terrorismo, afastarem-
se dos grandes princípios jurídicos que tanto custou a conquistar e a sedimentar nas suas Constituições, nas suas leis e nas 
suas culturas cívicas. O pior que poderia acontecer seria, afinal, a pretexto do terrorismo, ficarem abalados os fundamentos 
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Assim, entendemos que o caminho para uma criminalização antecipada, no 

âmbito de um direito penal (excessivamente) preventivo, que carateriza os nossos 

dias, para o combate à criminalidade em geral e, em especial, para o combate à 

criminalidade organizada, à cibercriminalidade e ao terrorismo – ainda que fundado 

num interesse público importante, de prevenção da criminalidade –, representa um 

retrocesso do direito penal, numa perspetiva atualista. 

 

9. A resiliência do modelo do direito penal do bem jurídico 

Como já referimos, há um movimento em curso nas últimas décadas de 

expansão do poder punitivo1302. Tal tendência expansionista tem levado a uma crise 

teórica acerca de qual seria o conteúdo mínimo de uma norma incriminadora 

legítima, uma vez que as formas tradicionais de incriminação, baseadas na afetação 

concreta de bens jurídicos (desvalor de resultado), vêm sendo substituídas por tipos 

penais que se limitam à mera imposição de um dever (desvalor da ação), sem 

qualquer referência a efeitos lesivos a terceiros ou, pelo menos, baseados na mera 

potencialidade lesiva da conduta. Essa crise reacende um dos debates mais antigos 

da dogmática jurídico-penal, consistente na determinação de qual seria o mínimo 

conteúdo possível do injusto penal: o desvalor de resultado ou o desvalor da 

ação1303. 

A discussão teórica a respeito do que constitui a essência do injusto é antiga, 

coincidindo com a própria história da sistematização do pensamento dogmático1304. 

Desde os primeiros esboços da dogmática jurídico-penal, os Autores 

contrapõem modelos objetivistas (materiais) do crime a modelos subjetivistas 

(pessoais) do crime, causando repercussão em quase todos os institutos 

relacionados à teoria do delito. Enquanto para as teorias objetivistas, o centro de 

gravidade do delito está fundado na afetação de bens ou interesses relacionados ao 

indivíduo, funcionando a atitude interior do agente apenas como critério de 

imputação pessoal do resultado lesivo, para as teorias subjetivas, o fundamento do 

                                                           
do Estado de Direito”. Ora, adotamos o mesmo pensamento para todo o tipo de criminalidade, nomeadamente para 
criminalidade contra a proteção de dados pessoais e para a cibercriminalidade. 
1302 Sobre o assunto, confira-se, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María – La Expansión del Derecho Penal…, op. cit. 
1303 De acordo com JOFFILY, Tiago – O resultado como fundamento do injusto penal. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, Brasil: Editora Revista dos Tribunais. Ano 24, n.º 119, março-abril de 2016, pág. 18. 
1304 Ibidem, pág. 19. 
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injusto está centrado na própria violação da norma de conduta, de modo que é a 

atitude interior contrária ao dever, e não as consequências lesivas da ação, que 

assume papel de destaque na incriminação1305/1306. 

A partir das investigações dogmáticas e obra de HANS WELZEL1307 e do 

advento da doutrina da ação final, esse debate ganhou uma nomenclatura própria, 

expressa no binómio «desvalor do resultado/desvalor da ação»1308. De acordo com 

HANS WELZEL, o desvalor de resultado seria o efeito danoso ou perigoso que a 

conduta desobediente provoca sobre o bem jurídico e o desvalor da ação seria a 

simples exteriorização da vontade contrária à lei, ou seja, o ato de desobediência do 

sujeito perante a norma de determinação1309. 

Segundo JORGE DE FIGUEIREDO DIAS1310, por desvalor de resultado 

compreende-se a criação de um estado juridicamente desaprovado e, assim, o 

conjunto de elementos objetivos do tipo de ilícito (e eventualmente também do tipo 

de culpa) que perfecionam a figura de delito e por desvalor de ação compreende-se 

o conjunto de elementos subjetivos que conformam o tipo de ilícito (subjetivo) e o 

tipo de culpa, nomeadamente a finalidade delituosa, a atitude interna do agente que 

ao facto preside e a parte do comportamento que exprime faticamente este conjunto 

de elementos. De forma plástica, mas substancialmente correta, se poderá dizer que 

o desvalor de resultado se revela de forma exemplar no crime consumado e o 

desvalor da ação na tentativa de crime1311. 

Os adeptos da conceção clássica (positivista-naturalista) da construção da 

doutrina do crime (do facto punível) tentaram uma construção de toda a dogmática 

do tipo a partir do desvalor de resultado, uma vez que pretendiam distinguir o ilícito 

da culpa, fazendo daquele o reino da totalidade dos elementos objetivos (do «lado 

objetivo» do crime) e desta o campo de convergência da totalidade dos elementos 

subjetivos (do «lado subjetivo» do crime)1312. Estes conceberam materialmente o 

crime como a culpável realização do resultado típico ou naturalístico mencionado 

                                                           
1305 Ibidem, pág. 19. 
1306 Para uma retrospetiva completa da evolução do debate acerca do conteúdo do injusto, conferir ZIELINSKY, Diethart – 
Desvalor de acción y desvalor de resultado en el concepto de ilícito – Análisis de la estructura de la fundamentación y exclusión 
del ilícito. Tradução de Marcelo A. Sancinetti. Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, 1990. Págs. 5 e seguintes. 
1307 In Derecho Penal Alemán: Parte General. Traducción de Juan Bustos Ramírez. 11.ª Edição. Santiago do Chile: Editorial 
Jurídica de Chile, 1970. Págs. 91-93. 
1308 Cfr. defende JOFFILY, Tiago, em O resultado como…, op. cit., pág. 19. 
1309 Ibidem, pág. 19. 
1310 In Direito Penal…, op. cit., págs. 285-286. 
1311 Ibidem, pág. 286. 
1312 Ibidem, págs. 239-240 e 286. 
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no tipo penal. Nestes termos, o injusto penal é definido de modo exclusivamente 

objetivo e consiste na produção de uma modificação no mundo exterior prejudicial 

(lesão ou perigo de lesão) à integridade de um bem jurídico1313. Esta conceção 

dogmática ficou prejudicada, nos planos sistemático e axiológico, desde o momento 

em que foi descoberta a relevância essencial, em muitos casos1314, de elementos 

subjetivos para a caracterização do ilícito pela conceção neoclássica (normativista) 

da construção da doutrina do crime (facto do punível)1315. 

O relevo do desvalor da ação foi enfatizado pela conceção finalista (ôntico-

fenomenológica) da construção da doutrina do crime (facto do punível). Nesta 

esteira, “[…] se a finalidade do atuar constitui o elemento essencial (ontológico) da 

ação, então ela tem que ser ao mesmo título momento integrante do tipo e do ilícito, 

[…] começando a falar-se […] de um ilícito pessoal”1316 e a compreender a estrutura 

lógico-objetiva da ação humana como unidade entre o «externo» e o «interno»1317. 

Nesta linha, as proibições e os mandatos contidos nas normas penais procuram 

influir na motivação dos destinatários: a matéria de proibição da norma somente 

pode ser a conduta humana final, mas não a simples produção de resultados1318, uma 

vez que a proteção de bens jurídicos só é possível quando referida a condutas 

configuradas de certa forma, precisamente como ações dirigidas à lesão1319. 

Na formulação clássica de HANS WELZEL, o desvalor do resultado é 

essencial para a caracterização do injusto penal, mas a sua exigência típica não pode 

ser entendida como um elemento autónomo, desvinculado do desvalor da ação1320. 

Segundo o Autor1321: “[o] ilícito não se esgota na causação do resultado (lesão do 

bem jurídico) dissociada da pessoa do agente, antes antijurídica é a acção apenas 

como obra de um determinado agente: quais os objectivos que este conferiu 

finalisticamente ao facto objectivo, a partir de que posição ele o cometeu, quais os 

                                                           
1313 De acordo com MOURA, Bruno – Desvalor da conduta e desvalor do resultado no ilícito penal: ao mesmo tempo, sobre o 
sentido de um injusto genuinamente “pessoal”. Revista da Faculdade de Direito e Ciência Política da Universidade Lusófona do 
Porto. Porto, Portugal. Volume 3, n.º 3, 4 de outubro de 2013. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível para consulta 
em: http://bit.ly/2GuVFRR. Pág. 158. 
1314 Nomeadamente para a punição da tentativa. Neste sentido, cf. DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., pág. 286. 
1315 Nestes termos, ver FERREIRA, Manuel Cavaleiro de – Direito Penal…, op. cit., págs. 133 e seguintes e 259 e seguintes; e 
COSTA, José de Faria – O Perigo em Direito Penal…, op. cit., pág. 409. 
1316 De acordo com DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., pág. 287. Negrito do original ocultado. 
1317 A este propósito, cfr. defende MOURA, Bruno – Desvalor da conduta…, op. cit., pág. 158, o injusto penal não se reduz mais à 
mera causação do resultado típico. 
1318 Neste sentido, vide DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., pág. 288. 
1319 Segundo MOURA, Bruno – Desvalor da conduta…, op. cit., pág. 158. 
1320 Nestes termos, veja-se JOFFILY, Tiago – O resultado como…, op. cit., pág. 19. 
1321 In Derecho Penal Alemán…, op. cit., págs. 91-92. Ver também, neste sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo – Responsabilidade 
pelo Resultado e Crimes Preterintencionais (dissertação para exame do Curso Complementar de Ciências Jurídicas). Coimbra, 
Portugal: Universidade de Coimbra, 1961. Págs. 55 e seguintes e 63. 

http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rfdulp/article/view/3791
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deveres que em consequência o obrigam – tudo isto determina em larga medida o 

ilícito do facto ao lado da eventual lesão do bem jurídico. Antijuridicidade é sempre 

a desaprovação de um facto referido a um determinado agente. Ilícito é ilícito 

‘pessoal’ da acção referido ao agente”. 

Assim emerge a distinção entre «desvalor da ação» («Handlungsunwert») 

— enquanto infração dos valores de ato — e «desvalor do resultado» 

(«Erfolgsunwert») — enquanto lesão ou perigo de lesão do bem jurídico —, de modo 

que a proibição do primeiro desvalor pretende evitar a ocorrência do segundo1322. 

O injusto deixa de ser meramente causal e se constitui como um injusto «pessoal», 

referido à ação final de um indivíduo concreto, que realiza, à luz dos seus próprios 

objetivos e dos específicos deveres que o vinculam, uma conduta tendente ao 

desvalor do resultado1323. 

Porém, defende JORGE DE FIGUEIREDO DIAS1324 que “[…] [t]ão-pouco está 

destinada ao êxito a tentativa de perspetivar toda a construção dogmática do facto 

punível – nomeadamente, do tipo de ilícito – a partir simplesmente do desvalor da 

acção, negando ao desvalor de resultado significado constitutivo e autónomo para o 

ilícito”. “Fosse assim e daí deveria decorrer a conclusão de que a tentativa deveria 

ser tão punida como a consumação; e não o é, antes é punível com a pena aplicável 

ao crime consumado, especialmente atenuada […] [cfr. o art. 23.º, n.º 2, do C.P.]. 

Como, por outro lado, a negligência devia ser punida logo na base da verificação de 

um comportamento contrário ao dever de cuidado; e não o é, antes em regra apenas 

quando sobrevem o resultado. A ilicitude e o seu conteúdo são pois diferentes 

consoante se verifique ou não a lesão efectiva do bem jurídico”. 

De acordo com JORGE DE FIGUEIREDO DIAS1325, a conclusão deve ser a 

seguinte: a constituição de um tipo de ilícito exige, por regra, tanto um desvalor de 

resultado, como um desvalor de ação; sem prejuízo de casos haver em que o 

desvalor de resultado de uma certa forma predomina sobre o desvalor de ação 

                                                           
1322 De acordo com WELZEL, Hans – Derecho Penal Alemán…, op. cit., págs. 12-16 e 59. Também STRATENWERTH, Günter – 
Disvalor de acción y disvalor de resultado en el Derecho Penal. Tradução de Marcelo Sancinetti e Patricia Ziffer. 2.ª Edição. 
Buenos Aires, Argentina: Editorial Hammurabi, 2006. Pág. 38, assinala que “nisto reside o axioma até hoje decisivo para os 
finalistas”. A este respeito, vide, ainda, DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., págs. 287-288. 
1323 Cfr. WELZEL, Hans – Derecho Penal Alemán…, op. cit., págs. 91-92; e idem, O novo sistema jurídico-penal – Uma introdução 
à doutrina da ação finalista. Tradução, prefácio e notas de Luiz Régis Prado. São Paulo, Brasil: Editora Revista dos Tribunais, 
2001. Pág. 32 e seguintes. Ver, ainda, HIRSCH, Hans Joachim – “Los conceptos de desvalor de acción y desvalor de resultado o 
sobre el estado de cosas”. In DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis (org.) – La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo: libro homenaje 
al profesor doctor don José Cerezo Mir. Espanha, Tecnos, 2002. Págs. 740-759; e idem, Derecho Penal. Obras completas. Buenos 
Aires, Argentina: Rubinzal-Culzoni, 2002. Tomo III. Pág. 235.   
1324 In Direito Penal…, op. cit., págs. 286-287. Itálico e negrito do original ocultados. 
1325 Ibidem, págs. 285-286. 
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(maxime, nos crimes de negligência), ou em que inversamente o desvalor de ação 

predomina sobre o desvalor de resultado (maxime, nos crimes de tentativa). 

Uma vez que prescindir do desvalor da conduta como elemento do ilícito 

penal é hoje simplesmente impraticável1326, a questão fundamental passa a ser: qual 

a posição sistemática do desvalor do resultado no conceito analítico de delito?1327 

A compreensão do fenómeno de imputação1328 quase sempre dependerá da 

perspetiva adotada pelo intérprete. Na conceção de JOSÉ DE FARIA COSTA1329, “um 

facto pode ser imputado a um agente da infracção se seguirmos uma determinada 

doutrina da imputação, mas, esse mesmo facto, pode já não ser imputado àquele 

mesmo agente se entrementes nos socorrermos de uma outra doutrina da 

imputação”. 

Da proposta inicial de HANS WELZEL, surgiram duas correntes acerca do 

conteúdo do injusto penal dignas de menção: a conceção objetiva do crime e a 

conceção subjetiva do crime. De acordo com a conceção preponderantemente 

objetiva do crime, é privilegiado o desvalor de resultado em detrimento do desvalor 

da ação (ou de intenção)1330. Pelo contrário, a conceção subjetiva do crime1331 tende 

a gravar o acento tónico no desvalor da ação. 

Pelas atuais circunstâncias, e aproveitando-nos dos ainda atuais 

comentários de EDUARDO CORREIA1332, sobre o C.P. de 1886, a respeito da 

tentativa, pode-se afirmar que: “[n]ão é inteiramente um direito penal construído 

sobre a vontade, porque a tentativa não é equiparada à consumação. Mas também 

não é um direito construído sobre o resultado, visto que aquela é punida, embora 

menos severamente que esta”. 

Não obstante todas as discussões doutrinais ainda travadas a respeito, é de 

se destacar que o C.P. português ora vigente, de 1982, fortemente influenciado por 

EDUARDO CORREIA1333 – embora a sua elaboração, em diversos pontos, tenha sido 

fruto de uma convergência de esforços, e tenha contado também com a colaboração 

                                                           
1326 Nesta esteira, ver STRATENWERTH, Günter – Disvalor de acción…, op. cit., págs. 30 e seguintes. 
1327 De acordo com MOURA, Bruno – Desvalor da conduta…, op. cit., pág. 159. 
1328 Enquanto “[…] ligação construída entre um comportamento humano e uma norma legal”, segundo COSTA, José de Faria – 
Noções Fundamentais de Direito Penal (Fragmenta iuris poenalis). 4.ª Edição. Coimbra, Portugal: Coimbra Editora, setembro de 
2015. Pág. 183. 
1329 Ibidem, pág. 183. 
1330 Ibidem, pág. 198. 
1331 Nesta conceção, na esteira do que já esclarece COSTA, José de Faria, in Noções Fundamentais…, op. cit., pág. 255, encontra-
se, e.g., a razão fulcral para a aceitação da punibilidade da tentativa, uma vez que esta não reflete fielmente a ideia de desvalor 
de resultado (aqui não alcançado), mas de desvalor da ação (intenção). 
1332 In Direito Criminal I. Reimpressão. Coimbra, Portugal: Almedina, 2015. Pág. 114. 
1333 Ibidem, pág. 114. 
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de adeptos da conceção tendencialmente subjetiva, como é o caso de JORGE DE 

FIGUEIREDO DIAS1334 –, é de matriz eminentemente objetiva, refletindo as suas 

principais conceções. Em análise crítica do finalismo de HANS WELZEL1335, 

especificamente inspecionando a conceção finalista (ôntico-fenomenológica) da 

construção da doutrina do crime (facto do punível), EDUARDO CORREIA1336 

posiciona-se nos seguintes termos: “[...] o pensamento do bem jurídico desempenha 

aqui o papel decisivo: a conformação da ilicitude é sempre, fundamentalmente, uma 

conformação objectiva (1). Com o que aliás se corresponde à já enraizada ideia de 

que o direito é um ordenamento que parte do externo-social (bens jurídicos, 

ilicitude) para o interno-individual (valores de acção, culpa): o direito é, antes de 

tudo, ordenação objectiva da vida social (2)”. “[...] Em suma, na teoria da ilicitude há 

que conferir ao desvalor de resultado e ao pensamento do bem jurídico valor 

proeminente sobre o desvalor de acção e o pensamento da violação de deveres que 

àquele anda ligado. E portanto defender que só a título excepcional intervirão 

elementos subjectivos na determinação da ilicitude”. 

No entanto, a escolha de um dos pontos explicitados não anula 

necessariamente a validade de seu contraponto: conceções objetivas e subjetivas 

acabam por se complementar, não se excluem, comunicam-se, pois não se pode 

vislumbrar uma ideia asséptica, espartilhada numa ou noutra ótica, puramente 

objetiva ou puramente subjetiva. 

Ademais, problemas especiais de critérios e de termos da imputação 

objetiva começam agora a agitar-se nos domínios da criminalidade próprios da tão 

exaltada «sociedade de risco»1337, nomeadamente no âmbito da criminalidade 

organizada, da cibercriminalidade e do terrorismo. 

Cumpre analisar criticamente as tentativas apontadas de dissolução das 

aporias entre o direito penal do bem jurídico e a «sociedade do risco» e de 

apontarmos a via pela qual, em nosso parecer, uma tentativa pode ser lograda1338. 

De um ponto de vista político-criminal, a questão básica reside em saber se a 

introdução do topos da «sociedade do risco» no direito penal tem por força significar 

                                                           
1334 In Direito Penal…, op. cit., págs. 270 e seguintes. 
1335 In Derecho Penal – Parte General. Tradução de Carlos Fontán Balestra. Buenos Aires, Argentina: Roque Depalma, 1956. 
1336 In Direito Criminal I…, op. cit., págs. 248-249. 
1337 Cfr. DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., pág. 345. 
1338 Ibidem, pág. 144. 
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o fim da proteção de bens jurídicos1339. Ora, para se circunscrever exatamente o 

âmbito problemático, deverá afirmar-se que reconhecer como função exclusiva do 

direito penal a tutela subsidiária de bens jurídicos não implica limitar a intervenção 

da sanção criminal apenas aos casos em que se verifique uma efetiva lesão do bem 

jurídico. Está aí a atestá-lo a punição da tentativa, em que, por definição, não chega 

a lesar-se o objeto da ação – punição que em nada contradiz a função penal de tutela 

de bens jurídicos1340. Mas comprova-o também a circunstância de muitas vezes o 

legislador antecipar a tutela penal, criando crimes de perigo cuja realização típica 

não pressupõe a lesão, mas antes a mera colocação em perigo do bem jurídico 

protegido1341. É assim nos crimes de perigo concreto, em que o perigo surge como 

elemento do tipo de ilícito; mas é-o igualmente nos crimes de perigo abstrato, em 

que o perigo não constitui elemento do tipo, mas somente motivo da proibição 

penal. É verdade que não tem faltado contestação à legitimidade, e consequente 

constitucionalidade, desta espécie de delitos1342. Mas esta contestação não pode 

considerar-se procedente. A «antecipação» da tutela penal justifica-se e é legítima, 

como muito bem formulou e decidiu o T.C.1343, desde que com ela não se perca “[…] 

a função de protecção dos bens jurídicos que constitui o fundamento legitimador de 

qualquer sistema jurídico-penal característico de um Estado de direito”. Neste 

sentido e nesta medida, a punição da tentativa, como dos crimes de perigo, está 

ainda ao serviço da tutela de bens jurídicos1344. 

Porém, apesar desta limitação do âmbito problemático, JORGE DE 

FIGUEIREDO DIAS admite manter-se a questão essencial: constituirá a tutela dos 

grandes e novos riscos da sociedade pós-industrial o fim do modelo do direito penal 

do bem jurídico?1345 GÜNTER STRATENWERTH aceita e proclama a função 

irrenunciável que – até por razões morais – cabe ao direito penal na tutela das 

gerações futuras1346, com a qual concordamos. Porém, segundo o Autor, 

relativamente a esta função parece impossível falar-se em tutela de bens jurídico-

penais na aceção tradicional e ainda hoje dominante. Uma tal tutela das gerações 

                                                           
1339 Ibidem, pág. 144. 
1340 Ibidem, pág. 144. 
1341 Ibidem, págs. 144-145. 
1342 Ver, neste sentido, HERZOG, Felix – Gesellschaftliche Unsicherheit und strafrechtliche Daseinsvorsorge: Studien zur 
Vorverlegung des Strafrechtsschutzes in den Gefährdungsbereich. Heidelberg, Alemanha: v. Decker, 1991. Pág. 70. 
1343 No Acórdão n.º 20/91, de 5 de fevereiro de 1991, Processo n.º 203/90. [Consulta em 20 de fevereiro de 2019]. Disponível 
para consulta em: http://bit.ly/2VOSJVC. 
1344 De acordo com DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. cit., pág. 145. 
1345 Ibidem, pág. 145. 
1346 Ibidem, pág. 140. 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19910020.html
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futuras perante riscos globais implica o afastamento de um direito penal do 

resultado, para se tornar num direito penal do comportamento, através do qual se 

penalizem puras relações de vida como tais. Por outras palavras, o desempenho da 

função penal passa pela tutela de «normas de comportamento», afastando-se do 

dano e mesmo do perigo de dano, pois, de perigo só pode falar-se com referência a 

bens jurídicos concretos. Defende o Autor que a categoria do bem jurídico-penal, 

enquanto figura ligada à tutela de interesses individuais concretos, falha 

completamente nos crimes referidos ao futuro e, perante a impossibilidade de 

resolver os problemas surgidos no limiar do século XXI com os instrumentos 

(dogmáticos) do século XVIII, uma tutela eficaz das potenciais vítimas do futuro deve 

ser prosseguida também pelo direito penal: mas deve sê-lo não tanto através da 

estrutura típica dos crimes de perigo, nomeadamente de perigo abstrato, referida a 

proteção de bens jurídicos, mas através de normas que assegurem o controlo do 

comportamento. A categoria de bem jurídico deve, por isso, pelo menos nestes casos, 

ser abandonada e substituída pela tutela direta de relações ou contextos de vida 

enquanto tais («Lebenszusammeenhänge als solche»)1347. 

JORGE DE FIGUEIREDO DIAS1348 acaba por se aproximar da ideia de 

GÜNTER STRATENWERTH, segundo a qual a tutela dos grandes riscos e das 

gerações futuras pode, em certos casos, passar pela assunção de um direito penal do 

comportamento1349 em que são penalizadas e punidas puras relações da vida como 

tais. Porém, não se trata com isto de uma alternativa ao direito penal do bem 

jurídico: ainda aqui a punição imediata de certas espécies de comportamentos é feita 

em nome da tutela de bens jurídicos coletivos e só nesta medida se encontra 

legitimada. Desta maneira se manterá a fidelidade possível ao paradigma jurídico-

penal iluminista que nos acompanha e se espera que possa continuar a ser fonte de 

desenvolvimentos e de progresso, para continuar a assumir o seu papel 

                                                           
1347 Nestes termos, veja-se STRATENWERTH, Günter – Zukunftssicherung mit den Mitteln des Strafrechts?. Zeitschrift für die 
gesamte Strafrechtswissenschaft. De Gruyter. Volume 105, Issue 4, 1993, págs. 689 e seguintes; idem, Das Strafrecht in der 
Krise der Industriegesellschaft. Universität Basel: Helbing & Lichtenhahn, 26 de novembro de 1993. De forma mais temperada, 
vide STRATENWERTH, Günter; KUHLEN, Lothar – Strafrecht Allgemeiner Teil: Die Straftat. Strafrecht Allgemeiner Teil. 6.ª 
Edição. München: Verlag Franz Vahlen, 2011. § 2, n.os 7 e seguintes. Cf., ainda, STRATENWERTH, Günter – “Kriminalisierung 
bei Delikten gegen Kollektivrechtsgüter”. In HEFENDEHL, Roland; HIRSCH, Andrew von; WOHLERS, Wolfgang (orgs.) – Die 
Rechtsgutstheorie: Legitimationsbasis des Strafrechts oder dogmatisches Glasperlenspiel?. Baden-Baden, Alemanha: Nomos 
Verlagsgesellschaft, 2003. Pág. 260. E, por último, veja-se, no mesmo sentido, DIAS, Jorge de Figueiredo – Direito Penal…, op. 
cit., págs. 140-141. 
1348 In Direito Penal…, op. cit., pág. 154. 
1349 Criticamente, STELLA, Federico – Giustizia e modernità: La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime. Giuffrè Editore, 
2002. Págs. 419 e seguintes. 
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insubstituível na contenção dos mega-riscos da sociedade pós-industrial e na função 

tutelar dos interesses das gerações futuras1350. 

Contudo, nessa linha de raciocínio, entendemos haver uma necessidade de, 

nessa discussão conceitual sobre o crime (o ilícito-típico), se partir de uma 

perspetiva objetiva1351, respeitando-se, dentre outras coisas, o «espírito» do C.P. 

português. Neste seguimento, JOSÉ DE FARIA COSTA1352, afirma o seguinte: “[o] que 

nos propomos aqui, é, singelamente, defender que a afirmação do desvalor de 

resultado, como pedra angular do ilícito-típico, não vai, nem de longe nem de perto, 

ao arrepio da modernidade ou sequer da tardo-modernidade, nem muito menos em 

contracorrente a uma leitura firme e plural do exacto sentido daquilo que defende 

um direito penal liberal-social. Dir-se-ia mesmo que aquela acentuação 

correspondente à mais lídima e correcta interpretação do verdadeiro e progressivo 

curso da história do direito penal, centrado no homem e naquilo que nele se afirma 

como constitutivo do próprio ser comunitário”. 

Parece-nos, diante dos argumentos já expostos, que partir de uma 

perspetiva conceitual mais objetiva do crime1353 – para nós, portanto, com bases 

mais sólidas, apesar de não propriamente herméticas ou absolutas – seria a 

providência mais segura e adequada a seguir, isso por nos permitir, à partida, tomar 

um impulso reflexivo com um maior grau de precisão (ou com um grau menos lato 

de subjetividade), além de mais consentânea, segundo nos parece, com um direito 

penal do facto. 

Em face do exposto, apesar de defendermos uma tese dualista, é claro por 

que tipo de perspetiva tendencialmente filiamos. Assim, ainda que no âmbito do 

combate à criminalidade organizada, à cibercriminalidade e ao terrorismo, temos 

que privilegiar o desvalor de resultado em detrimento do desvalor da ação (ou de 

intenção), visto que doutra forma estaremos a antecipar a atividade criminógena e 

o próprio processo-crime, o que pode conduzir a uma prevenção excessiva no 

                                                           
1350 No sentido desta conclusão, veja-se DIAS, Augusto Silva – Protecção Jurídico-Penal dos Interesses dos Consumidores. 3.ª 
Edição. Coimbra, Portugal: Instituto de Direito Penal Económico e Europeu, Faculdade de Direito, da Universidade de Coimbra, 
2001. Pág. 32, ao escrever: “a protecção penal perante os grandes riscos abstrai das consequências (catastróficas) dos mesmos, 
para se centrar na proibição das condutas que socialmente os produzem […]. Mas a caracterização destes crimes […] decorre 
da espécie de relação entre os comportamentos neles descritos e o bem jurídico protegido”. 
1351 De acordo com CORREIA, Eduardo, in Direito Criminal I…, op. cit., pág. 265, “[é] pois desta – e por conseguinte do resultado 
– que o direito criminal tem de necessariamente partir”. 
1352 In Noções Fundamentais…, op. cit, pág. 178. 
1353 Contudo, cumpre salientar que o facto de adotarmos, como ponto de partida, tal conceção de crime (objetiva) não significa 
que defendemos que a punição da tentativa, de crimes de perigo ou de dolo eventual são incongruentes em termos de 
responsabilização penal. 
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âmbito do direito penal e processual penal e a uma constante intromissão e violação 

do direito à proteção de dados pessoais, o que não nos parece uma solução 

sustentável. 

Em termos bem sucintos, lanço as questões: punir ou não punir? Privar ou 

não privar? Coagir ou não coagir? Impõe-se refletir: tudo isso, à custa do quê? Do 

reforço à vigência da norma? Do ideal de «justiça»? Da necessidade de prevenção 

geral? 

Não é à toa que JOSEP-MARIA TAMARIT SUMALLA1354 afirma que a decisão 

político-criminal de punir, fazendo coro à necessidade de se voltar o direito penal à 

criação dos riscos advindos da modernidade, deve necessariamente integrar-se de 

maneira coerente e segura às categorias dogmáticas (o tipo de ilícito, o tipo de culpa 

e a punibilidade). 

Embora se possa dizer que a tendência da doutrina nacional e estrangeira, 

a reboque da própria produção legislativa recente, seja no sentido de flexibilizar, 

cada vez mais, o princípio da ofensividade ou lesividade (nullum crimen sine iniuria), 

defendemos que ainda é possível insistir num modelo dualista rigoroso de injusto 

penal, em que o desvalor do resultado, ao lado do desvalor da ação, figura como 

elemento indispensável para toda e qualquer incriminação1355. 

Tendo em consideração o princípio da ofensividade ou lesividade como a 

exigência de ofensa do bem jurídico para caracterização de qualquer delito, impõe-

se, no nosso entendimento, a adoção da conceção dualista rigorosa do injusto 

penal1356. 

É o mínimo que se pode exigir de um Estado que não se quer absolutamente 

autoritário e policialesco1357. 

 

  

                                                           
1354 In La tentativa con dolo eventual. Anuario de derecho penal y ciencias penales. Tomo XLV, 1992. Pág. 558. 
1355 Cfr. JOFFILY, Tiago – O resultado como…, op. cit., pág. 18. 
1356 Ibidem, pág. 21. 
1357 Ibidem, pág. 18. 
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Reflexão final ou prospetiva 

A prioridade concedida à matéria sancionatória na construção europeia 

vem-se demonstrando nos seus desenvolvimentos mais recentes. É crescente a 

quantidade de novos instrumentos normativos neste domínio1358, apontando-se 

para a construção de um espaço penal – e, no nosso entendimento, também já de um 

espaço contraordenacional – europeu, marcada pela aceleração1359, e o seu impacto 

sobre o direito de mera ordenação social e sobre o direito penal dos Estados-

Membros não pode ignorar-se. Neste contexto, não deve perder-se de vista o 

processo em curso de «europeização» do direito de mera ordenação social e do 

direito penal, evolução indispensável para consolidar a União Europeia1360. Assim, 

de uma maneira geral, pode dizer-se que o direito europeu tem relevância crescente 

nos ordenamentos jurídicos internos dos Estados-Membros, especialmente em 

matéria sancionatória1361. 

De há muito se vem chamando a atenção para a necessidade de uma atuação 

mais enérgica e harmonizada no espaço europeu no que tange com a prevenção e a 

repressão da criminalidade e tem sido impressivo o percurso que a União Europeia 

tem adotado em matéria de prevenção e repressão da criminalidade em geral: têm-

se multiplicado as normas europeias que impulsionam os ordenamentos jurídicos 

nacionais e que preveem mecanismos – nomeadamente, legais – mais invasivos do 

que aqueles que por regra são permitidos em sede de direito penal1362. 

Contudo, o processo de construção do espaço contraordenacional e penal 

europeu desenvolve-se na base de um consenso suposto e na ausência de um debate 

público e democrático em torno dos valores e dos meios adequados para o proteger, 

bem como sobre as competências e práticas de decisão1363. É grande, pois, o risco de 

se ter como resultado um direito de mera ordenação social e um direito penal que 

não se escolheram consciente e deliberadamente1364. 

                                                           
1358 De acordo com RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 27. 
1359 Neste sentido, veja-se CESONI, Maria Luisa – “Droit Penal Européen: Une Harmonisation Périlleuse”. In KERCHOVE, Gilles 
de; WEYEMBERGH, Anne (dir.) – L’Espace Pénal Européen: Enjeux et Perspectives. Bruxelas: Éditions de l’Université de 
Bruxelles, 2002. Pág. 153; e, também, BIOLLEY, Serge de – “Liberté et Sécurité dans la Construction de l’Espace Européen de 
Justiee Pénale: Cristallisation de la Tension sous Présidenee Belge”. In KERCHOVE, Gilles de; WEYEMBERGH, Anne (dir.) – 
L’Espace Pénal Européen: Enjeux et Perspectives. Bruxelas: Éditions de l’Université de Bruxelles, 2002. Pág. 173. 
1360 Nesta esteira, vide RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 27. 
1361 Ibidem, págs. 27-28. 
1362 O mesmo já dizia LOUREIRO, Flávia Noversa, em “A Pós-Verdade…”, op. cit., pág. 212, a respeito da criminalidade 
económico-financeira e organizada. 
1363 Cfr. defende RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 226. 
1364 Nestes termos, ver CESONI, Maria Luisa – “Droit Penal Européen…”, op. cit., pág. 154. 
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Vem-se denunciando, no âmbito da justiça penal, o caráter 

«prioritariamente repressivo»1365, que faz “primar o objetivo da segurança sobre o 

da liberdade”1366. Exatamente porque, no domínio da construção do espaço penal 

europeu, falta uma harmonização que dê coerência às diversas iniciativas 

legislativas e um sistema seguro que respeite e garanta, de forma adequada e 

suficiente, os direitos e as liberdades fundamentais. Em termos de equilíbrio entre 

preocupações securitárias e de proteção de garantias individuais, a via preferível é 

fomentar um clima de confiança recíproca através da harmonização1367. 

Os trabalhos de harmonização participam na emergência de uma política 

contraordenacional e criminal europeia1368 e só se pode desejar que não alinhe, no 

plano das infrações, em «definições mínimas», e em sede de infrações, no famoso 

sistema do «limite mínimo da pena máxima»1369. No fundo, o que pretendemos 

destacar é que o vazio em matéria de harmonização de processos 

contraordenacional, penais e de garantias processuais aumenta o risco de que se 

instale no espaço contraordenacional e penal europeu uma orientação repressiva e 

securitária1370. 

Os receios quanto à construção contraordenacional e penal europeia são 

igualmente justificados pela incoerência dos trabalhos mais recentemente 

desenvolvidos, produto, talvez, «da fase de transição» para um sistema 

contraordenacional e penal europeu em que nos encontramos e da incoerência das 

iniciativas de harmonização no espaço europeu1371. 

Do quanto se expôs, conclui-se que o legislador da União Europeia foi 

demasiado ambicioso na sua pretensão de uniformização das normas vigentes em 

matéria sancionatória por violação de normas relativas à proteção de dados 

pessoais1372. Ao fazê-lo, deixou questões importantíssimas por resolver que, a não 

serem corrigidas, criarão sérias dificuldades interpretativas e, consequentemente, 

terão o efeito inverso ao pretendido: a criação de insegurança jurídica1373. 

                                                           
1365 Assim, FLORE, Daniel – Une Justice Pénale Européenne après Amsterdam. Journal des Tribunaux, Droit Européen. Ano 7, n.º 
60, junho de 1999, pág. 126. 
1366 De acordo com CESONI, Maria Luisa – “Droit Penal Européen…”, op. cit., pág. 154. 
1367 Já defendia RODRIGUES, Anabela Miranda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 235. 
1368 Ibidem, pág. 235. 
1369 Ibidem, pág. 235. 
1370 Ibidem, pág. 235. 
1371 Ibidem, pág. 229. 
1372 Como defende MOUTINHO, José Lobo; RAMALHO, David Silva, em Notas sobre..., op. cit., pág. 35. 
1373 Ibidem, pág. 35. 



 

282 

 

No nosso entendimento, a tutela sancionatória carece de ser 

cuidadosamente repensada e redefinida, tendo em atenção a natureza das infrações 

em causa. Com efeito, a tutela dos bens jurídicos subjacentes à proteção de dados 

pessoais não se cria pela imposição externa de sanções desproporcionais ao agente 

da infração, num pensamento, afinal, de uma prevenção geral entendida de forma 

bastante primária, devendo ser antes o fruto de um labor de sensibilização que faça 

brotar da consciência jurídica comum a compreensão dos referidos valores e a 

importância do seu respeito para tutela da pessoa humana no que é a realidade da 

vida social e comunicacional dos nossos dias, unindo, assim, a comunidade em torno 

da sua preservação1374. 

Para além disso, haverá que ter presente a necessidade de o regime 

sancionatório a estabelecer ser suficientemente flexível para que possa inserir-se 

nas diversas ordens jurídicas nacionais sem entropias de magnitude tal que ponham 

em risco os parâmetros essenciais das várias ordens jurídicas ou a viabilidade da 

harmonização que tanto se procura e que é realmente desejável desde a Diretiva 

95/46/CE, de 24 de outubro de 19951375. 

A grande conclusão a retirar é a de que, em geral, em matéria sancionatória, 

apesar de estarmos perante um regulamento, se torna indeclinável a adaptação de 

lei portuguesa, que preveja as infrações ao R.G.P.D. não diretamente nele tipificadas, 

que estabeleça normas incriminadoras que respeitem a natureza do direito penal, e 

que permita respeitar a reserva relativa da Assembleia da República em matéria de 

regime geral das contraordenações1376. Como se verificou na sequência, essa 

necessidade de intervenção legislativa resulta também dos termos em que o R.G.P.D. 

trata – ou, as mais das vezes, não trata – de aspetos absolutamente decisivos do 

regime sancionatório1377. De modo a demonstrarmos estas lacunas e a consequente 

urgência de uma adaptação legislativa que execute o R.G.P.D., procuramos, ao longo 

do texto, salientar as implicações do R.G.P.D. no direito de mera ordenação social e 

no direito penal – consequências da tentativa de construção de um espaço 

contraordenacional e penal europeu (ou até mesmo internacional) –, decorrentes de 

uma excessiva proliferação legislativa, em função das constantes e aceleradas 

                                                           
1374 Ibidem, pág. 35. 
1375 Ibidem, pág. 35. 
1376 De acordo com MOUTINHO, José Lobo – Legislador português..., op. cit., págs. 46-47. 
1377 Ibidem, pág. 47. 
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alterações derivadas da influência da sociedade da informação no nosso sistema 

jurídico, devendo influir em «novos» rumos para a justiça contraordenacional e 

penal, apesar de considerarmos que as mesmas devem ser operadas com a devida 

cautela para que não se perca a natureza destes direitos e não se violem os princípios 

jurídico-constitucionais previstos em matéria sancionatória. 

O chavão da «europeização» é usado em vários sentidos, dos quais 

destacamos: a influência do direito da União Europeia na homogeneização dos 

regimes jurídicos aplicáveis aos Estados-Membros1378. Porém, quando analisado em 

profundidade, encontramos as «brechas» do frágil entendimento entre Estados-

Membros e a sua falta de capacidade de compromisso ao «projeto comum 

europeu»1379. 

Portugal tem embaraçado o seu prestígio internacional na medida em que 

tem atualizado sempre tardiamente a legislação nacional, atuando constantemente 

em desconformidade com os compromissos que assume a nível internacional e 

europeu. 

Em 28 de janeiro de 1981, foi aberta à assinatura dos Estados-Membros do 

Conselho da Europa a Convenção n.º 108, para a proteção das pessoas relativamente 

ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Vários países assinaram a 

Convenção nesse dia, mas Portugal fê-lo apenas em 14 de maio de 1981. Como se 

isso não bastasse, em 30 de setembro de 1982, foi publicada a Lei Constitucional n.º 

1/82, de 30 de setembro, nos termos da qual o art. 35.º, n.º 2, da C.R.P. institui a 

regra de proibição dos fluxos transfronteiras de dados, contrariando assim a 

abertura conferida aos fluxos pela Convenção n.º 108, assinada por Portugal pouco 

mais do que um ano antes, e desta forma pondo em causa a justeza e oportunidade 

dessa assinatura. Ademais, Portugal também não tinha condições para ratificar a 

Convenção, porquanto esta, no seu art. 4.º, n.º 1, exigia que as Partes Contratantes 

tivessem adotado, no seu direito interno, “[…] as medidas necessárias com vista à 

aplicação dos princípios básicos para a proteção de dados […]”, enunciados no 

Capítulo II da referida Convenção, e, para além de Portugal não ter aprovado 

                                                           
1378 De acordo com PEREIRA, Alexandre Dias – Direitos de Autor e Liberdade de Informação. Almedina, 2008. Págs. 344 e 
seguintes. Foi este, aliás, como vimos, o objetivo principal da adoção da Diretiva 95/46/CE, de 24 de outubro de 1995, e um 
dos objetivos da adoção do R.G.P.D. 
1379 Cfr. refere PAÍNHO, Ana Rita, em A nova maioridade..., op. cit., pág. 30. 
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qualquer lei de proteção de dados, o conteúdo do art. 35.º da C.R.P., então ainda na 

sua versão original, estava bem longe de abarcar os princípios referidos. 

A Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática só foi publicada em 

29 de abril de 1991, quase dez anos depois da assinatura da Convenção, e Portugal 

ratificou a Convenção passados mais dois anos, em 9 de julho de 19931380, passando 

a vigorar em Portugal apenas a partir de 1 de janeiro de 1994. 

O problema é que Portugal não podia ter ratificado a Convenção, porquanto 

o art. 33.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática1381, 

sujeitando os fluxos de dados transfronteiras a autorização da C.N.P.D.P.I., chocava 

claramente com o disposto no art. 12.º, n.º 2, da Convenção n.º 1081382. Esta situação 

causou desconforto no próprio Conselho da Europa e Portugal veio então a alterar 

aquela disposição, tardiamente uma vez mais, pela Lei n.º 28/94, de 29 de agosto1383. 

Entretanto, em 24 de outubro de 1995, foi publicada a Diretiva 95/46/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu, relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, que, no seu art. 32.º, n.º 1, 1.ª parte, determinava o seguinte: “[o]s 

Estados-membros porão em vigor as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas necessárias para dar cumprimento à presente directiva o mais 

tardar três anos a contar da data da sua adopção”, e Portugal via-se, mais uma vez, 

em dificuldades para transpor a referida Diretiva, porquanto esta conflituava com o 

art. 35.º da C.R.P., na versão resultante da 2.ª Revisão Constitucional, de 1989, 

aprovada pela Lei Constitucional n.º 1/89, de 8 de julho1384. 

Para que fosse possível transpor a Diretiva, Portugal tinha de proceder a 

uma nova revisão constitucional do art. 35.º, revisão que veio a ser aprovada pela 

Lei Constitucional n.º 1/97, de 20 de setembro. Assim, era já possível transpor a 

Diretiva, o que foi cumprido pela Lei de Proteção de Dados Pessoais, de 26 de 

outubro de 1998. Sendo o limite do prazo para os Estados-Membros porem em vigor 

                                                           
1380 Cfr. o Decreto n.º 21/93, do Presidente da República, de 9 de julho de 1993, publicado no D.R. n.º 159/1993, Série I-A, de 
9 de julho de 1993. 
1381 A saber: “[a] CNPDPI pode, todavia, autorizar os fluxos transfronteiras de dados pessoais se o Estado de destino assegurar 
uma protecção equivalente à da presente lei”. 
1382 Segundo o qual “[u]ma Parte não poderá, com a exclusiva finalidade de protecção da vida privada, proibir ou submeter a 
autorização especial os fluxos transfronteiras de dados de carácter pessoal com destino ao território de uma outra Parte”. 
1383 Passando a ler-se, no art. 33.º, n.º 2, da Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, o seguinte: “[o]s fluxos 
transfronteiras de dados pessoais entre Partes Contratantes da Convenção para a Proteção das Pessoas relativamente ao 
Tratamento Automatizado de Dados de Carácter Pessoal são assegurados nos termos e com as garantias previstos naquela 
Convenção”. 
1384 De acordo com LOPES, Joaquim de Seabra – O artigo..., op. cit., págs. 44-45. 
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as disposições necessárias para dar cumprimento à Diretiva o dia 24 de outubro de 

1998, valeu que esse dia foi um sábado e só assim se pode dizer que o prazo foi 

cumprido, porquanto o dia 26 de outubro de 1998 foi o dia útil imediatamente 

seguinte1385. 

Mais tarde, a 25 de maio de 2016, entrou em vigor o R.G.P.D., que, no seu 

considerando n.º 19, § 2, prevê o seguinte: “[n]o que respeita ao tratamento de 

dados pessoais pelas referidas autoridades competentes para efeitos que sejam 

abrangidos pelo presente regulamento, os Estados-Membros deverão poder manter 

ou aprovar disposições mais específicas para adaptar a aplicação das regras 

previstas no presente regulamento. Tais disposições podem estabelecer requisitos 

mais específicos e precisos a respeitar pelas referidas autoridades competentes no 

tratamento dos dados pessoais para esses outros efeitos, tendo em conta as 

estruturas constitucionais, organizativas e administrativas do respetivo Estado-

Membro” e, no seu considerando n.º 148, consagra que “[a] fim de reforçar a 

execução das regras do presente regulamento, deverão ser impostas sanções, 

incluindo coimas, por violação do presente regulamento, para além, ou em 

substituição, das medidas adequadas que venham a ser impostas pela autoridade de 

controlo nos termos do presente regulamento”. 

A 25 de maio de 2018, este Regulamento passou a ter força obrigatória 

geral, data na qual terminou o período transitório de dois anos após a sua adoção e 

entrada em vigor, previsto no seu art. 99.º, n.º 2, e data até à qual o Estado português 

deveria ter produzido legislação tendente a dar exequibilidade ao R.G.P.D. Assim, até 

essa data, deveria ter sido publicada a Proposta de Lei de Proteção de Dados 

Pessoais – que ainda se encontra em discussão na Assembleia da República e que 

virá a revogar e a substituir expressamente a Lei de Proteção de Dados Pessoais, que 

nós já consideramos completamente revogada1386, em consequência da revogação 

da Diretiva que lhe deu origem –, pelo que Portugal encontra-se, novamente, numa 

situação de incumprimento dos compromissos por si assumidos a nível europeu. 

Apesar de o Regulamento gozar de aplicabilidade direta, sem a atuação do legislador 

nacional fica prejudicada a aplicação do regime sancionatório em matéria de 

proteção de dados pessoais, sob pena de violação da legalidade sancionatória. 

                                                           
1385 Ibidem, pág. 46. 
1386 Contudo, pode considerar-se que esta lei se encontra atualmente em vigor relativamente a todas as disposições que não 
contrariam o R.G.P.D., nomeadamente quanto aos crimes. 



 

286 

 

Ademais, o R.G.P.D. prevê limitações à sua aplicação, tendentes a assegurar a 

independência judiciária e dos processos judiciais, e aqui os Estados-Membros 

gozam de alguma discricionariedade de atuação legislativa que não deveria tardar. 

Para o efeito, o Despacho n.º 7456/2017, da Ministra da Presidência e da 

Modernização Administrativa1387, determinou a criação de um Grupo de Trabalho 

com o objetivo de preparar a legislação portuguesa para a aplicação do R.G.P.D. em 

Portugal, através de, entre outros elementos, um anteprojeto para apresentação ao 

Governo sobre legislação de execução do R.G.P.D. Nos termos do referido Despacho, 

competia ao Grupo de Trabalho “[a]presentar uma anteproposta de lei até 31 de 

dezembro de 2017”. Segundo ALEXANDRE SOUSA PINHEIRO1388, o trabalho foi 

entregue dentro do prazo definido. Porém, posteriormente, seguiu a tramitação 

governamental definida na Constituição e no Regimento do Conselho de Ministros e 

tem tido alguns atropelos, porventura amadores, de resto já identificados. Bom, 

certo é que Portugal ainda não implementou integralmente a legislação europeia, o 

que deveria ter feito até 31 de dezembro de 2017. 

Após este excurso pelas dificuldades e atrasos constantes, resultantes da 

continuada rigidificação normativa, nomeadamente, constitucional, que tem 

obrigado a alterações sistemáticas das normas jurídicas atinentes à proteção de 

dados pessoais, cumpre concluir pelo emergencialismo normativo, especialmente 

em matéria contraordenacional e penal da proteção de dados pessoais no 

ordenamento jurídico português, diante do contexto de execução do R.G.P.D. 

Porém, é de crucial ponderação um maior estudo sobre os contornos deste 

R.G.P.D. e uma revisão meticulosa da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, 

não podendo querer-se apenas legislar e impor punições. 

A emergência de um sistema de justiça contraordenacional e penal europeia 

(e até mesmo internacional) parece inevitável. Mas falta «um projeto a longo prazo» 

que lhe dê sentido1389. 

A passagem de um «espaço» para um «sistema» de justiça 

contraordenacional e penal não se faz por si. Há uma mudança de perspetiva que 

pressupõe opções essenciais, aos níveis quer material, quer processual, que ainda 

                                                           
1387 Publicado no D.R. n.º 163/2017, II Série, de 24 de agosto de 2017, pág. 18440. 
1388 In O RGPD aplica-se…, op. cit., pág. 8. 
1389 Já defendia RODRIGUES, Anabela Miranda, em O Direito Penal…, op. cit., pág. 236. 
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não foram pensadas de forma sistemática nas suas consequências últimas1390. 

Quando a construção europeia é «pré-determinada por combates» – o tráfico de 

seres humanos, a criminalidade organizada e, agora, a cibercriminalidade e o 

terrorismo –, é o pendor securitário e repressivo do penal que ressalta1391. 

Temos agora a oportunidade de repensar a «Europa contraordenacional e 

penal», que pode representar uma «mais-valia potencial»1392, em relação aos 

sistemas nacionais, no plano da proteção dos direitos e liberdades e no equilíbrio 

«liberdade-segurança»1393.  

                                                           
1390 Ibidem, pág. 236. 
1391 Ibidem, págs. 236-237. 
1392 De acordo com BIOLLEY, Serge de – “Liberté et Sécurité…”, op. cit., pág. 173. 
1393 Cfr. defende RODRIGUES, Anabela Miranda – O Direito Penal…, op. cit., pág. 237. 
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NOTA CONCLUSIVA: O REGIME SANCIONATÓRIO DA 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – PARADIGMA OU 

PARADOXO? A RESPOSTA QUE A LEI (NÃO) DÁ 

Face ao exposto, impõe-se agora levar a cabo uma última reflexão geral que 

tenha em consideração o percurso que traçamos ao longo deste trabalho e que 

espelhe as conclusões que ao longo do mesmo elaboramos, encarando todas as 

problemáticas que suscitamos como um todo e respondendo às questões 

inicialmente formuladas. 

Por se tratar de um esforço de síntese, apresentaremos as conclusões de 

modo tópico. 

i. Na tentativa de apurar se o quadro sancionatório da proteção de dados 

pessoais é compatível com os princípios, fundamentos e limites dos direitos 

constitucional, de mera ordenação social e penal, consagrados no ordenamento 

jurídico português, cumpre averiguar se faria ou não sentido optar por um caminho 

de criminalização de ofensas ao direito à proteção de dados pessoais. Esta reflexão 

surgiu, fundamentalmente, da perturbação e da incerteza com que enfrentamos o 

problema das fronteiras de dois eixos sancionatórios fundamentais: o direito de 

mera ordenação social e o direito penal. 

ii. Para o efeito, tivemos naturalmente de começar por apurar as 

circunstâncias do surgimento do direito à proteção de dados pessoais. A relação 

entre o Estado e os cidadãos foi sempre tensa e conheceu diversos paradigmas ao 

longo da história, indo desde o controlo absoluto até diferentes modelos de 

intervenção, mais ou menos acentuados. No final do milénio, emergiu um novo 

paradigma relacional entre o Estado e os cidadãos, entre as entidades privadas e os 

cidadãos e entre os próprios cidadãos entre si: a proteção de dados pessoais. 

iii. Na busca do ponto de interseção entre o direito e a proteção de dados 

pessoais, começámos por averiguar a sua origem no ordenamento jurídico alemão, 

concluindo que a necessidade de intervenção jurídica sobre a matéria surgiu no 

momento em que, potenciado pelo quadro de franca expansão tecnológica e de 

recurso maciço a meios informáticos e eletrónicos, o Estado alemão começou a 

tender para, digamos, um «controlo de massas». Assim, um passado marcado pelo 
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uso discriminatório da informação pessoal e a «imunização» da comunidade contra 

a tirania política explica apenas em parte a criação da proteção de dados pessoais, 

uma vez que também o fator tecnológico representa uma justificação decisiva para 

a construção deste direito. 

iv. As práticas restritivas ou violadoras do direito à proteção de dados 

pessoais, levadas a cabo com os específicos intuitos de controlar os cidadãos e de 

prevenir antecipadamente a criminalidade em geral, começaram, pois, a ser 

consideradas proibidas. A jurisprudência constitucional alemã, através da «decisão 

dos censos», consagrou a inconstitucionalidade da Lei dos Censos, de 1983, uma vez 

que esta lei previa comportamentos violadores da «autodeterminação 

informacional ou informativa», enquanto bem jurídico, retomando uma base 

jurídica de fundamentação em princípios fundamentais constitucionalmente 

inscritos. 

v. Muito embora a implementação da autodeterminação informacional ou 

informativa – um produto da doutrina alemã tão exportado quanto mal conhecido 

na sua origem – não tenha sido simples nem imediata, a verdade é que acabou por 

desenvolver-se bastante e contribuiu para um influxo de várias manifestações 

legislativas em torno do direito à proteção de dados pessoais, que se esperava 

oferecerem à figura robustez e que vieram a marcar o desenvolvimento não só do 

direito internacional, mas também do direito europeu sobre a proteção de dados 

pessoais. 

vi. Procurámos, então, analisar a questão do surgimento do problema da 

proteção de dados pessoais a nível internacional e a nível europeu, centrando-nos, 

para tal, no conceito desenvolvido pela jurisprudência constitucional alemã, pois 

que foi aí que a matéria primeiro suscitou dificuldades. De facto, na viragem do 

século XX para o século XXI, o direito à proteção de dados pessoais começou a 

acentuar-se, sendo olhado como um direito fundamental, o que, segundo cremos, 

acabou por enformar toda a conceção internacional e europeia de controlo das 

práticas restritivas ou violadoras deste direito. 

vii. Fatores de ordem diversa, relacionados, desde logo, com a conjuntura 

da evolução tecnológica, da globalização, do aprofundamento da integração 

europeia, da construção da cidadania europeia e do reforço de uma dimensão de 

integração extraeconómica, caraterística daquelas décadas, acabaram por 
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contribuir para o desenvolvimento do direito à proteção de dados pessoais, tendo 

dado, de modo acelerado, origem a legislação específica a propósito do tema, 

nomeadamente no seio da União Europeia. 

viii. Considerámos, por isso, essencial analisar a evolução da tutela da 

proteção de dados pessoais dentro do espaço europeu, uma vez que esta 

desempenhou – e desempenha ainda – um papel fundamental na construção do 

projeto da União, sublinhado, aliás, nos próprios Tratados, nomeadamente nos 

referidos arts. 101.º e 102.º do T.F.U.E. 

ix. Sofrendo diversas vicissitudes ao longo dos anos, quer em consequência, 

particularmente, das várias alterações legislativas, quer da eclosão de doutrina e 

jurisprudência relevantes, a legislação em matéria de proteção de dados pessoais foi 

evoluindo em consonância com os princípios expostos, assente, portanto, no direito 

administrativo sancionatório e resistindo ao «assédio» do direito penal. 

x. Assim, aquelas práticas restritivas ou violadoras passaram a ser 

encaradas como atos intrinsecamente ilícitos, merecedoras de proibição e de 

censura, sendo o desrespeito por tais preceitos punido pelo direito administrativo 

sancionatório (direito de mera ordenação social), considerando, pois, que os ilícitos 

em causa não justificam a intervenção penal. 

xi. A Comissão Europeia fez ao longo dos anos um grande esforço de 

atualização e modernização do modelo europeu, desenvolvendo uma verdadeira 

rede de autoridades de controlo e articulando a sua atuação com as das entidades 

competentes dos diversos Estados-Membros. 

xii. Face aos desafios colocados pela globalização e pela difusão do risco e à 

necessidade de adequar o sistema de proteção de dados pessoais europeu a essa 

nova realidade, a União Europeia foi progressivamente reforçando as competências, 

as atribuições e os poderes das autoridades de controlo, atribuindo-lhe 

instrumentos de feição intrinsecamente penal, que, muito embora, são exercidos 

dentro de um processo contraordenacional. 

xiii. Tais mecanismos foram complementados com um agravamento 

acentuado e crescente das sanções correspondentes às práticas restritivas ou 

violadoras da proteção de dados pessoais, começando a ser vistos como atos ilícitos 

de alta censurabilidade. 
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xiv. Questionámos, portanto, face a este quadro, se a “criminalização” pela 

qual o direito europeu da proteção de dados pessoais – e, especialmente o direito 

administrativo sancionatório – está a passar não implicará, a médio prazo, uma 

verdadeira mudança de paradigma, com a correspondente adesão ao modelo 

criminal. 

xv. O tratamento do direito à proteção de dados pessoais em sede europeia 

foi muito importante na medida em que moldou o regime de todos os Estados-

Membros, que foram adaptando os seus ordenamentos jurídicos internos ao modelo 

de matriz administrativa sancionatória implementado na União Europeia, 

especialmente através da Diretiva 95/46/CE e do R.G.P.D. 

xvi. Procurámos, depois, analisar o que podia afinal entender-se por direito 

à proteção de dados pessoais no ordenamento jurídico português, tratando-se de 

um conceito relativamente novo que a ciência do direito tem tratado com profusão 

desde a última década do século XIX até à presente data, com consideráveis 

dificuldades em encontrar um dogma sólido, com respostas estruturadas e 

permanentes no tempo. Apurámos, nesse sentido, que o direito à proteção de dados 

pessoais reveste a natureza de um direito fundamental, constitucionalmente 

consagrado no art. 35.º da C.R.P., ainda que tão-somente de forma indireta, e de um 

«direito complexo», sendo o seu conteúdo essencial composto por um conjunto de 

direitos entre si estruturalmente distintos, mas cujo conjunto perfaz a consecução 

daquele direito.  

xvii. Verificámos, ainda, que o contexto histórico do direito à proteção de 

dados pessoais se encontra ultrapassado e que a constante evolução obriga a 

superar o paradigma da proteção de dados pessoais e, também, a introduzir uma 

linguagem mais apurada, convocando o bem jurídico para a designação do direito. O 

bem jurídico «autodeterminação informacional ou informativa» absorve o conteúdo 

do direito à proteção de dados pessoais, eliminando as insuficiências da referida 

fórmula, considerada inadequada. O bem jurídico, para além de tratar matéria 

inovadora (ou não tão inovadora), introduz uma terminologia rigorosa dotada de 

clareza semântica. 

xviii. Neste seguimento, afigurou-se pertinente repensar e discutir a 

atualidade dos meios de reação à restrição ou violação do direito à proteção de 

dados pessoais, culminando na mais adequada tutela jurídica deste direito. 
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xix. O combate às práticas restritivas ou violadoras do direito à proteção de 

dados pessoais, sobretudo face ao poder estadual, tornou-se uma das marcas 

essenciais dos modelos de intervenção do direito de mera ordenação social e do 

direito penal atuais. Modelos esses que, necessariamente, têm vindo a ajustar-se às 

modernas dificuldades e que têm tentado impor-se, ao menos em certa medida, aos 

sistemas clássicos. 

xx. Na última parte do primeiro capítulo, dedicamo-nos à análise do regime 

sancionatório em matéria de proteção de dados pessoais em Portugal, buscando, 

através da evolução legislativa, compreender o nosso modelo e as respetivas 

soluções. 

xxi. Em consonância com as regras europeias, pese embora o ordenamento 

jurídico português considere determinadas práticas restritivas ou violadoras do 

direito à proteção de dados pessoais contraordenações, adotando em relação a estas 

o figurino administrativista, hodiernamente, tem vindo a complexificar-se, 

sobretudo face à crescente compreensão das infrações nesta matéria como atos 

delituosos graves. Demonstram-no a proliferação legislativa, a ampliação dos 

poderes das autoridades de controlo e o agravamento das sanções aplicadas a tais 

práticas. 

xxii. A legislação em matéria de proteção de dados pessoais no 

ordenamento jurídico português não ficou, assim, perfeitamente imune à esfera do 

direito penal, de tal modo que, a partir de 1991, acabaram por ser introduzidos os 

crimes referentes à violação do direito à proteção de dados pessoais, considerando 

que determinados comportamentos eram merecedores de tutela penal. 

xxiii. De resto, talvez o maior problema da proteção de dados pessoais, 

porventura, seja o risco de excesso de regulamentação («overregulation»), num 

contexto altamente variável e imprevisível. A verdade é que, embora o direito à 

proteção de dados pessoais seja um direito específico, dada a amplitude da sua 

proteção no domínio do direito penal, a sua violação conhece três grandes núcleos 

de crimes a si associados (os crimes referentes à proteção de dados pessoais, 

previstos na Lei de Proteção de Dados Pessoais; os crimes que recorrem a meios 

informáticos, consagrados no Código Penal; e os crimes informáticos propriamente 

ditos, estabelecidos na Lei do Cibercrime), e os diplomas legislativos que os preveem 

são claramente demonstrativos das linhas ténues que os separam. 
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xxiv. Sublinhámos, a este propósito, a importância da C.N.P.D., enquanto 

entidade administrativa independente, com específicas competências, atribuições e 

poderes, responsável pela defesa do direito à proteção de dados pessoais no 

ordenamento jurídico português, e analisámos a atual (ou já não tão atual) Lei da 

Proteção de Dados Pessoais, concluindo que também o nosso legislador faz aqui uma 

opção nominalmente clara pelo modelo sancionatório contraordenacional. Porém, o 

R.G.P.D. veio depois atribuir à C.N.P.D. amplos poderes, até aqui apenas 

reconhecidos a órgãos de polícia criminal e respetivas autoridades judiciárias, o que 

nos leva a concluir por uma potencial “criminalização” do direito administrativo 

sancionatório, tornando pouco claras as fronteiras entre o direito de mera 

ordenação social e o direito penal no que respeita à prevenção e à repressão das 

práticas restritivas ou violadoras do direito à proteção de dados pessoais. 

xxv. Constatámos ainda que as sanções que estão atualmente a ser 

aplicadas, no âmbito do R.G.P.D., têm já uma grande proximidade com o direito 

penal, permitindo-se às autoridades de controlo a sua aplicação sem as 

correspetivas garantias constitucionalmente consagradas, como é o caso da 

segurança jurídica. 

xxvi. Estas constatações paradoxais adensaram, portanto, as nossas 

dúvidas a respeito quer da efetiva natureza dos atos restritivos ou violadores do 

direito à proteção de dados pessoais, quer da necessidade de lançar mão do direito 

penal para responder às ofensas, em particular, à autodeterminação informacional 

ou informativa, dada não só a sua lesividade intrínseca, como a sua multiplicação 

exponencial e a dificuldade na sua deteção, investigação e punição. 

xxvii. Por esta razão, encetámos uma importante e aprofundada análise 

crítica do regime administrativo sancionatório a que está sujeita a violação do 

direito à proteção de dados pessoais, no âmbito do R.G.P.D. e da Proposta de Lei de 

Proteção de Dados Pessoais, que o executará no ordenamento jurídico português, o 

qual consideramos um paradoxo pelos mais diversos motivos, entre os quais: a 

amplitude de várias normas jurídicas e a previsão de conceitos abertos, o que cria 

um sério risco de lacunas de proteção. Em particular, o R.G.P.D. introduz novos 

fatores de tensão nos sistemas jurídicos nacionais, pelo facto de não ser um ato 

legislativo de fácil compreensão, implementação e aplicação, ser demasiado extenso, 

o seu conteúdo se encontrar permeado por conceitos amplos e indeterminados que 
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terão necessariamente de ser clarificados e precisados e pela criação de um conjunto 

de novas imposições, apresentando-se como um regulamento claramente atípico. A 

Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, por sua vez, consagra disposições 

que traduzem uma direta violação do R.G.P.D., por contrariarem o aí disposto ou por 

se limitarem a reproduzir as normas nele contidas, e prevê algumas incongruências 

e incompletudes. 

xxviii. Concluímos, assim, que o R.G.P.D. não poderá ser legitimamente 

executado em matéria sancionatória pela ordem jurídica interna portuguesa, 

nomeadamente através da Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, em 

discussão parlamentar, preservando a sua razão de ser e respeitando os princípios 

jurídico-constitucionais, processuais penais e os direitos, liberdades e garantias 

fundamentais dos cidadãos, uma vez que este Regulamento altera os quadros 

constitucionais da ordem jurídica nacional portuguesa e esvazia até o próprio 

direito sancionatório vigente. 

xxix. Analisámos, assim, a criminalidade contra a proteção de dados 

pessoais e procurámos alguns traços distintivos que permitissem aferir se poderia 

ou não este tipo de criminalidade pertencer a tal classificação. Centrámo-nos, para 

isso, no terceiro capítulo deste estudo, num esforço de fundamentação 

criminológica e dogmático-jurídica da legitimidade, da necessidade, da eficácia e da 

fragmentariedade da intervenção penal para proteger a autodeterminação 

informacional ou informativa. 

xxx. Antes de mais, a maior visibilidade da antinomia entre a liberdade e a 

segurança, imanente ao direito penal, dado o «clima» securitário, derivado da 

expansão da atividade criminógena, relacionada com o desenvolvimento da atual 

«sociedade da informação», da «sociedade globalizada» e «de risco», é 

demonstrativa da atual crise contemporânea e mutação do direito penal clássico, em 

particular do «modelo de intervenção penal garantista», que só intervém para 

defesa dos mais essenciais pressupostos da vida comunitária. 

xxxi. Sendo a segurança, a par da liberdade, o centro da discussão penal e 

tendo em conta que a sua procura parece justificar mesmo a superação do modelo 

garantista, abalançámo-nos, aí, numa hipótese categorial-classificativa do conceito 

de segurança: «segurança em sentido negativo», como limite aos direitos, liberdades 

e garantias, e «segurança em sentido positivo», como direito fundamental. Esta 
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última perspetiva pode englobar, porém, um direito à «segurança face à 

criminalidade», caminhando na mesma direção apontada pela «segurança em 

sentido negativo», uma vez que, para que se atinja a persecução penal, poderá ser 

necessária a restrição de direitos e liberdades fundamentais. Contudo, não nos 

parece ser esse o conteúdo de um tal direito fundamental, historicamente previsto 

contra ingerências abusivas ou desproporcionadas dos poderes públicos, conceção 

liberal da qual surgiu enraizado o próprio direito penal clássico.  

xxxii. Procurámos, depois, verificar qual é a aceção que hoje tende a impor-

se e concluímos que se tem imposto, atualmente, a «segurança em sentido negativo», 

enquanto limite aos direitos, liberdades e garantias – sendo, porventura, a 

«segurança em sentido positivo» mais harmonizável com o que vai expresso na 

nossa Constituição –, e, em particular, a «segurança face à criminalidade», numa 

perspetiva que conjuga as duas compreensões de segurança, uma vez que o simples 

afastamento do Estado não assegurava, sem mais, que as intromissões suscetíveis 

de abalar a segurança não sucedessem. 

xxxiii. Face à atual reconfiguração da tensão entre a liberdade e a 

segurança, partimos para uma macro perspetiva, uma visão sistemática de todo o 

ordenamento jurídico e das opções jurídico-constitucionais que o caraterizam, para 

compreendermos a legitimidade, a necessidade e a eficácia da intervenção estatal 

nos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos – e, mais concretamente, no direito 

à proteção de dados pessoais –, o seu âmbito, condições e limites. 

xxxiv. O legislador constitucional reconhece o respeito e a garantia de 

efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, mas, não sendo estes absolutos, 

também admite a possibilidade da sua limitação, se e na medida em que isso seja 

necessário para proteger outros direitos ou interesses constitucionalmente 

protegidos – como, e.g., a defesa da existência do Estado, o combate à criminalidade, 

a proteção dos direitos fundamentais de outrem, entre outros – e em respeito pelo 

princípio da proporcionalidade, sendo aplicado a estas restrições o regime das 

restrições aos direitos, liberdades e garantias. E o direito à proteção de dados 

pessoais é um direito fundamental, pelo que, como tal, o legislador constitucional – 

e até o legislador europeu – admite expressamente restrições ao mesmo, não sendo 

também este um direito absoluto. 



 

296 

 

xxxv. Ainda assim, para aferirmos da possibilidade de restrição de um 

qualquer direito, liberdade e garantia, é fundamental o juízo de ponderação entre o 

bem que se pretende proteger (a segurança) e o bem que se pretende sacrificar (a 

autodeterminação informacional ou informativa). 

xxxvi. Para o efeito, pareceu-nos essencial invocar a questão central da 

fronteira entre o direito penal e o direito de mera ordenação social – no caso, na sua 

vertente de proteção de dados pessoais – e definir, portanto, que bens jurídicos 

estão em causa. 

xxxvii. Também a legitimação da intervenção penal exigia que se fizesse a 

escalpelização dos bens ou interesses em causa, procurando aferir se estaríamos 

perante um bem jurídico-penal. 

xxxviii. Partindo daquela conceção que trabalhámos logo no primeiro 

capítulo, chegámos à conclusão de que estaria aqui em causa a autodeterminação 

informacional ou informativa, constitucionalmente assegurada e entendida 

enquanto plena disponibilidade dos dados de carácter pessoal em favor do seu 

titular, de modo a permitir ao ser humano a sua realização enquanto «homo 

digitalis», uma das suas exteriorizações fundamentais enquanto pessoa. Um bem 

jurídico que se configura, na nossa opinião, como bem jurídico fundamental e 

«complexo», uma vez que absorve os vários direitos que compõem o direito 

fundamental à proteção de dados pessoais, e como bem jurídico «coletivo», na 

medida em que vai para além da mera proteção daqueles que participam nas 

atividades de tratamento de dados pessoais, pretendendo assegurar o 

funcionamento de um mecanismo de liberdade de circulação de dados, pois que ele 

é o garante do espaço europeu.  Assim, pode equacionar-se a sua previsão no âmbito 

do direito penal e a sua restrição face a outros bens jurídicos fundamentais, no 

respeito pelos princípios da necessidade e da proporcionalidade, 

constitucionalmente consagrados no art. 18.º da C.R.P. 

xxxix. Procurámos demonstrar, ainda, a insuficiência do direito 

administrativo sancionatório preventivo-repressivo e a crise do atual paradigma 

regulatório, patente não só na incapacidade de diminuir significativamente a prática 

de atos restritivos ou violadores do direito à proteção de dados pessoais, como 

igualmente no sucessivo endurecimento dos meios de reação contraordenacional, a 
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adentrar claramente a esfera do direito penal e a transformá-lo num direito «quasi-

penal», assentando, portanto, o pressuposto da necessidade ou carência penal. 

xl. Ainda a este respeito, apesar da aplicabilidade direta do R.G.P.D. em 

matéria de proteção de dados pessoais, o próprio Regulamento alude 

explicitamente, tanto no seu articulado como nos seus considerandos, à previsão de 

outras sanções, que, tendo em consideração a tamanha gravidade dos limites 

máximos das coimas previstas no Regulamento, só poderão ser consideradas 

sanções penais, através de criação pelos direitos nacionais, o que interfere, de certo 

modo, com o direito penal de proteção de dados pessoais vigente, previsto na Lei de 

Proteção de Dados Pessoais (se considerarmos esta lei em vigor quanto aos crimes). 

O que daqui se retira é a que as opções a fazer dependem de uma ponderação 

estritamente nacional, no contexto de cada ordem jurídica e de acordo com os seus 

vetores essenciais, de modo a determinar se certas infrações devem constituir 

crimes ou contraordenações. 

xli. Afirmar a legitimidade, a necessidade e a eficácia penais, todavia, não é 

suficiente para a concreta delimitação do crime em causa, pelo que passámos à 

análise da questão da fragmentariedade penal e dos comportamentos que deveriam, 

de facto, ser proibidos. Tornou-se importante, nesse ponto, refletir a respeito da 

responsabilização penal de condutas já previstas como contraordenações no âmbito 

do direito da União Europeia, nomeadamente através do R.G.P.D., tendo em atenção 

tudo quanto havia sido dito acerca do princípio do primado do direito da União 

Europeia sobre o direito nacional. Chegámos, por isso, à conclusão, de que uma 

tutela adequada da proteção de dados pessoais exigiria a responsabilidade penal de 

pessoas singulares e coletivas quanto a determinadas condutas infratoras, bem 

como a previsão de outros tipos de sanções (administrativas) quanto a outras. 

xlii. Neste contexto, arriscámos alinhar algumas ideias quanto à construção 

do concreto tipo incriminador da proteção de dados pessoais. Entendemos que, no 

atual estado do problema, a criminalização deveria abranger apenas as práticas mais 

graves: a utilização de dados de forma incompatível com a finalidade da recolha, o 

acesso indevido, o desvio de dados, a viciação ou destruição de dados, a inserção de 

dados falsos e a violação do dever de sigilo. Para todas as demais práticas 

(nomeadamente, a desobediência) será suficiente – ao menos para já – a intervenção 

do direito de mera ordenação social. 
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xliii. Os agentes destes crimes poderiam, naturalmente, ser tanto uma 

pessoa singular como uma pessoa coletiva, havendo, no primeiro caso, a 

possibilidade de aplicação de uma pena de prisão ou de uma pena de multa e, no 

segundo caso, a previsão de uma pena de multa. 

xliv.  Analisámos, ainda, algumas questionáveis disposições em matéria 

penal previstas na Proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais, de modo a 

averiguar a adequação da atual redação da mesma para execução do R.G.P.D. no 

ordenamento jurídico português. 

xlv. Passámos, então, à análise dogmática da questão da emergência de um 

novo modelo de intervenção penal, que se vai delineando, não correspondendo a um 

sistema pensado e depurado pela doutrina, e que tem vindo a impor-se ao modelo 

de intervenção penal garantista. Arriscámos alinhar algumas das caraterísticas 

deste novo modelo, entre as quais: o «protagonismo da delinquência clássica», a 

«prevalência de um sentimento coletivo de insegurança comunitária», a «ausência 

de receio face ao poder punitivo estatal», a «hipertrofia do direito penal em geral», 

o «populismo» e a «politização», a «revalorização da componente punitiva das 

coimas e das penas», a «fluidez de fronteiras entre o direito penal e o direito de mera 

ordenação social» ou a «osmose entre o direito penal e o direito de mera ordenação 

social», a «implicação da sociedade na luta contra a delinquência» e, por último, 

como resultado de todas as outras, a profunda «transformação do pensamento 

criminológico». 

xlvi.  A respeito da procura por um novo equilíbrio no âmbito do direito 

penal entre a eficácia no combate à criminalidade, para defesa da comunidade, e a 

proteção dos direitos fundamentais dos indivíduos em geral, e dos arguidos em 

particular, têm sido propostos sistemas mitigados ou de consensualidade, que 

incluem a teoria das três «velocidades», apresentada por JESÚS-MARÍA SILVA 

SÁNCHEZ, de entre as quais se destaca o «direito penal do inimigo». 

xlvii. Apesar de sofrer diversas críticas, o «direito penal do inimigo» tem 

começado a afirmar-se novamente, dado que comporta esquemas mais eficazes e 

mais duros para lidar com os avanços na criminalidade atual, e a conceção do direito 

penal atual como um «direito penal do inimigo» é potenciador da extinção do direito 

à proteção de dados pessoais, pela finalidade preventiva fundamental de «conhecer 

o inimigo», uma vez que o direito à proteção de dados pessoais não se compatibiliza 
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com as teses preventivas que proclamam a necessidade de agir com base em 

suspeitas provindas de indícios fundados na mundividência ou na pura 

subjetividade de quem tem competência para intervir sobre «pessoas» 

transformadas em «alvos». 

xlviii.  Presenciámos hoje um crescente movimento de antecipação da 

tutela penal, violador de três princípios basilares do direito penal com dignidade 

constitucional, entre os quais: o princípio da necessidade de intervenção penal, o 

princípio da legalidade e o princípio da culpa, a caminho de um verdadeiro «direito 

penal do inimigo», com transformações profundas, tanto na conceção do 

comportamento ilícito, como na linguagem pública a seu respeito. 

xlix. A conjugação de todos estes aspetos e o facto de as práticas restritivas 

e violadoras do direito à proteção de dados pessoais terem sido originariamente 

proibidas em face do «controlo de massas» e da prevenção antecipada da 

criminalidade certificaram a nossa assumida opção criminalizadora das restrições 

ou violações do direito à proteção de dados pessoais como atos delinquentes, 

apresentando-se o caminho de criminalização como o mais correto. Entendimento 

esse que, segundo cremos, se tem vindo a impor consideravelmente aos cidadãos, 

sobretudo face ao peso que a criminalidade contra a proteção de dados pessoais tem 

vindo a assumir atualmente na vida quotidiana e na definição das legislações dos 

diferentes Estados. 

l. Por fim, a respeito da resiliência do modelo do direito penal do bem 

jurídico, no âmbito da «sociedade de risco», concluímos que o movimento de 

expansão do poder punitivo em curso em conjugação com uma crescente 

antecipação da tutela penal nas últimas décadas reacende um dos debates mais 

antigos da dogmática jurídico-penal, consistente na determinação de qual seria o 

mínimo conteúdo possível do injusto penal: o desvalor de resultado ou o desvalor 

da ação. Apesar de defendermos uma tese dualista, ainda que no âmbito do combate 

à criminalidade organizada, à cibercriminalidade e ao terrorismo, temos que 

privilegiar o desvalor de resultado em detrimento do desvalor da ação, visto que 

doutra forma estaremos a antecipar a atividade criminógena e o próprio processo-

crime, o que pode conduzir a uma prevenção excessiva e a uma constante 

intromissão e violação do direito à proteção de dados pessoais, o que não nos parece 

uma solução sustentável. 
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li. Ao longo do trabalho, tivemos ainda a oportunidade de refletir quer 

sobre as condições para uma tutela efetiva da proteção de dados pessoais, 

chamando a atenção para a necessidade de se preverem formas de sanção mais 

adequadas e diversificadas, quer sobre alguns dos mais atuais desafios do direito 

(de mera ordenação social e penal) da proteção de dados pessoais, nomeadamente 

os derivados da sua internacionalização e europeização. 

lii. Em fecho, concluímos que o regime sancionatório da proteção de dados 

pessoais, tal como está erigido – sendo característica do direito de mera ordenação 

social a prevenção e a repressão excessivas e sendo caraterística do direito penal a 

criminalização antecipada – representa um retrocesso do direito de mera ordenação 

social e do direito penal atuais. 

liii. Enquanto rapidamente avançamos para um mundo controlado pela 

tecnologia, onde a monotorização do comportamento humano se desenvolve a um 

ritmo acelerado, deixámos, aqui, as últimas reflexões, ponto de partida para futuros 

desenvolvimentos: deverá a criminalização da proteção de dados pessoais ser feita 

a nível da própria União Europeia? Que modelo de direito pretendemos para a 

Europa? Que caminho idealizamos para o direito, nomeadamente para o direito de 

mera ordenação social e para o direito penal? Como encontrar o equilíbrio entre a 

liberdade e a segurança (ou já entre a proteção de dados pessoais e a segurança)? 
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