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A necessidade de uma abordagem global

A atual Decisão-Quadro 2008/977/JAI do Conselho de 27 de novembro de 2008 relativa à 
proteção dos dados pessoais tratados no âmbito da cooperação policial e judiciária em matéria 
penal1 não fornece um quadro global da proteção dos dados pelas autoridades judiciais e 
encarregadas da aplicação da lei em questões penais, uma vez que só se ocupa de situações 
transfronteiriças e não trata da questão das disposições paralelas existentes sobre a proteção 
de dados em diferentes instrumentos da UE.

O objetivo do Parlamento era dispor de um instrumento único abrangente sobre a proteção de 
dados, tratando de todas as diferentes questões e domínios. Apesar de uma indicação diferente 
no início do processo de redação, a Comissão não propôs um instrumento único mas sim dois, 
segundo os quais o domínio do direito penal seria coberto pela proposta de diretiva. A diretiva 
como tal, se adotada, traria diversos melhoramentos, como o alargamento do seu campo a 
situações puramente internas. Neste momento existe uma grande diversidade de instrumentos 
da UE que se ocupam da proteção de dados no domínio do tratamento policial e judiciário em 
questões penais. A atual situação “esquizofrénica” em que as autoridades encarregadas da 
aplicação da lei nacional têm que adaptar o nível de proteção dos dados conforme a situação 
de que se ocupam (situação transfronteiriça, situação interna, Europol, Eurojust, Prüm) não é 
sustentável num ambiente jurídico coerente, tendo também a ver com o facto de a proteção de 
dados ser um direito humano fundamental (artigo 8.º da Carta da UE). Embora a aplicação da 
Carta se limite à implementação do direito da UE (artigo 51.º da Carta) o Tribunal de Justiça 
interpretou o termo de forma ampla noutros domínios, no passado. Simultaneamente o artigo 
2.º TUE não conhece esta limitação (aplicação do direito da UE) o que significa que os 
Estados-Membros têm que respeitar os direitos fundamentais. A esse propósito seria a longo 
prazo juridicamente questionável que duas noções diferentes do mesmo direito fundamental 
fossem utilizadas pelas mesmas autoridades nacionais em situações internas e 
transfronteiriças.

É óbvio que um regulamento teria sido preferível, uma vez que o nível de harmonização 
através de uma diretiva é sempre inferior, e poderá levar a transposição irregular sem 
introdução de uma prática horizontal comum nos Estados-Membros (como sucedeu com a 
Diretiva 95/46/CE). Para além da forma, também o conteúdo da diretiva não pode atingir o 
mesmo nível de proteção que o regulamento proposto. A esse respeito a AEPD declarou inter 
alia que “o alargamento do âmbito de aplicação só tem valor acrescentado se a diretiva 
aumentar substancialmente o nível d proteção de dados neste domínio, o que não é o caso. 
Em comparação com o regulamento proposto, muitas disposições da diretiva proposta são 
débeis, sem qualquer justificação evidente)2. O objetivo declarado da reforma não é 
inteiramente alcançado e a falta de abrangência não foi remediada.3 A AEPD instou os 
legisladores “a assegurarem que ambos os instrumentos contenham as mesmas disposições 
essenciais, e entrem em vigor na mesma data"4. Também o Grupo de Trabalho do Artigo 29.º 

                                               
1 JO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
2 Parecer da AEPD sobre o pacote relativo à reforma da protecção de dados de janeiro de 2012, ponto 19.
3 Ver a esse propósito a Comunicação da Comissão de 4 de novembro de 2010 sobre “Uma abordagem global da 
protecção de dados pessoais na União Europeia” (COM(21010)0609; Resolução do PE de 6 de julho de 2011, 
conclusões do 3.071.º Conselho " Justiça e Assuntos Internos" de 24 e 25 de fevereiro de 2011, parecer da AEPD 
de 14 de janeiro de 2011, etc.
4 Parecer da AEPD sobre o pacote de reforma da protecção de dados de janeiro de 2012, ponto 37.



DT\915164PT.doc 3/5 PE497.804v01-00

PT

no seu parecer sobre a reforma da proteção de dados1 se referiu repetidamente à questão e 
exprimiu as suas preocupações quanto à proposta da Comissão. Assim, o relator, apoiado 
pelos relatores-sombra, insistirá na abordagem “em pacote” para ambos os instrumentos 
estando disposto a defendê-la, se necessário, incluindo a coordenação do calendário de ambas 
as propostas.

Evitar uma divisão de domínios irrealista e impraticável 

A divisão dos dois instrumentos suscita questões justificadas quanto à aplicabilidade prática 
dos mesmos em situações de cooperação entre as entidades que aplicam a lei e o setor 
privado, ou outras entidades públicas. Dois instrumentos diferentes (adotados em momentos 
diferentes) com conjuntos de regras diferentes não iriam, de uma perspetiva prática, alcançar 
o objetivo de certeza jurídica e da igualdade perante a lei. Por conseguinte é questionável se a 
Diretiva sob a forma proposta, embora ocupando-se também de situações puramente internas, 
atingiria uma abordagem verdadeiramente global.2 Por vezes um caso nacional pode tornar-se 
transfronteiriço e/ou um caso que requer cooperação com entidades privadas. Todos os dados 
coligidos são potenciais dados da UE que circulam na União. Um bom exemplo de 
disseminação de dados “contaminados” é identificado pelo TEDH no processo Marper, em 
que um problema de armazenamento de amostras de ADN num Estado-Membro se tornou, 
devido à Decisão Prüm, um problema em todos os Estados-Membros. O mesmo é 
demonstrado pela prevista criação e papel das autoridades de supervisão, em que a Diretiva 
remete diretamente para a proposta de regulamento, incluindo o papel do Comité Europeu 
para a Proteção de Dados.3

Acresce que a questão das instituições, organismos, serviços e agências da UE extravasa o 
âmbito da diretiva proposta (artigo 2.º), apesar da sua crescente importância no que respeita à 
partilha de dados nos setores judiciários e de aplicação da lei. Simultaneamente, a Comissão 
propõe rever os atos específicos no domínio da cooperação policial e judiciária, três anos após 
a entrada em vigor da diretiva, o que significa na realidade um período de vários anos (1-2 
anos de trabalho legislativo e 3 anos de transposição, e ao fim de 3 anos a Comissão 
começaria a rever esses atos). Em termos práticos tal implica que um nível comum de normas 
em toda a UE não existirá nos próximos +/- 6 anos, sendo tal período inaceitável.

Questões a tratar

Há diversas questões específicas que têm que ser esclarecidas, as quais se relacionam inter 
alia com o seguinte:

- Cada uma das exceções ao princípio tem que ser devidamente justificada, uma vez que a 
proteção de dados é um direito fundamental. A proteção tem que ser igual em todas as 

                                               
1 Parecer 01/2012 do Grupo de Trabalho Artigo 29.º sobre as propostas de reforma da protecção de dados de 23 
de março de 2012.
2 A este propósito o Considerando 12 da proposta de directiva faz a seguinte declaração abstracta: “A fim de 
assegurar o mesmo nível de protecção às pessoas singulares através de direitos de que se possam prevalecer 
legalmente em toda a União e a fim de evitar divergências que prejudiquem o intercâmbio de dados pessoais 
entre autoridades competentes, a directiva deverá prever regras harmonizadas para a protecção e livre circulação 
dos dados pessoais nos domínios da cooperação judiciária em matéria penal e de cooperação policial.”
3 Ver a este propósito os Considerandos 52 e 59.
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circunstâncias, pelo que o artigo 52.º da Carta que permite limitações se aplica integralmente. 
Essas limitações devem ser uma exceção à regra geral, e não podem tornar-se a própria regra. 
Exceções de ordem geral abertas e exceções amplas não podem ser aceites;

- Uma definição clara dos princípios de proteção de dados, como os elementos sobre a 
retenção de dados, transparência, atualização dos dados, mantendo-os adequados, relevantes e 
não excessivos. Além disso faltam também disposições que exijam à entidade de proteção de 
dados que demonstre o cumprimento. 

- Falta um mecanismo de avaliação no que respeita a uma avaliação correta da necessidade e 
proporcionalidade. Esta questão é essencial para avaliar se certos dados tratados são de todo 
necessários e preenchem a sua função. A necessidade dessas avaliações foi recentemente 
ilustrada no âmbito dos debates TFTP e PNR. Essa avaliação impediria a criação de uma 
espécie de sociedade “Orwelliana” em que finalmente todos os dados serão tratados e 
analisados. A recolha de dados deve ser necessária a fim de justificar um objetivo, tendo em 
conta que o objetivo não possa ser alcançado por outros meios e que o essencial da esfera 
privada das pessoas seja bem preservado. A proporcionalidade está também ligada à questão 
da reutilização de dados para outro efeito que não o do tratamento inicialmente legítimo a fim 
de impedir uma criação global de perfis da população;1

- Falta uma definição clara de "profiling" (elaboração de perfis). Qualquer definição neste 
sentido deveria estar em conformidade com a Recomendação do Conselho da Europa2 . A 
elaboração de perfis na aplicação da lei tem que estar prevista por lei, a qual estabelece 
medidas para salvaguardar os interesses legítimos dos titulares dos dados, especialmente 
permitindo-lhes apresentar o seu ponto de vista. Quaisquer consequências negativas têm que 
ser avaliadas através da intervenção humana. Simultaneamente a elaboração de perfis não 
deve tornar-se uma zona de combate de pessoas puramente inocentes sem qualquer detonador 
pessoal justificado – não deverá levar ao chamado Rasterfahndung geral;

- O regime proposto para a transferência de dados pessoais para países terceiros é fraco e não 
prevê todas as salvaguardas necessárias para assegurar a proteção dos direitos das pessoas 
cujos dados sejam transferidos. Este sistema dá uma proteção mais reduzida que o 
regulamento proposto. Por exemplo, a Diretiva permite a transferência para a autoridade de 
um país terceiro ou uma organização internacional que não seja competente para efeitos de 
aplicação da lei. Além disso, quando a transferência se baseia numa avaliação feita pelo 
responsável pelo tratamento de dados (artigo 35.º, n.º 1, alínea b)), a Diretiva poderá permitir 
a transferência maciça e em bruto de dados pessoais;

                                               
1 Por esta razão o Considerando 19 que apela a uma reutilização extensiva tem que ser estritamente interpretado 
em conexão com o Considerando 20 que reclama para o efeito a limitação e a proporcionalidade.

2 Recomendação CM/Rec(2010)13 do Comité de Ministros aos Estados-Membros sobre a protecção das pessoas 
no que respeita ao tratamento automático de dados pessoais no contexto da elaboração de perfis, 23 de novembro 
de 2010.
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O poder das autoridades de proteção de dados para monitorizar e assegurar o cumprimento 
das regras sobre a proteção de dados não se encontra devidamente definido. Em comparação 
com o regulamento proposto as competências dessa autoridade são menos claras. Não é 
evidente que a autoridade de proteção de dados possa ter acesso às instalações do responsável 
pelo tratamento de dados, como se prevê no regulamento. Também as sanções e as medidas 
de execução se afiguram menos precisas.

Conclusões

O relator apoia a ideia de incluir também o tratamento puramente nacional, uma vez que tal 
preencheria uma lacuna no atual direito da UE e proporcionaria também um mecanismo 
coerente no que respeita a essas situações. Assim, a proposta de Diretiva necessita atingir o 
nível de proteção exigido pelos Tratados, pela Decisão-Quadro 2008/977/JAI, pela diretiva 
95/46/CE e pela Recomendação n.º R (87)15 do Conselho da Europa.

O relator pensa ser da maior importância que, a fim de assegurar coerência e certeza jurídica, 
a Diretiva e o regulamento sejam considerados um pacote no que respeita ao calendário e à 
sua posterior adoção.

O relator irá propor alterações cujo propósito será elevar os padrões de proteção até um nível 
semelhante ao do regulamento.


