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EDITORIAL

1. No editorial do último número do Boletim
referimos a necessidade de discussão e construção
de plataformas pragmáticas de entendimento
entre as forças políticas verdadeiramente interessadas em barrar o caminho aos vários populismos
e outras forças de direita (ou sejam, como ali se
catalogaram, aos “netos dos salazarismos”).
Trata-se de um tema particularmente significativo neste ano de eleições gerais, europeias e legislativas, em que o povo português vai ser
chamado a escolher os deputados ao Parlamento
Europeu e à Assembleia da República (intervindo
assim, por essa forma indirecta, na “vida política
e na direcção dos assuntos públicos do país” – artigo 48º, nº1 da CRP).

2. E a primeira nota a destacar prende-se, precisamente, com a essencialidade para o regime
democrático dessa participação dos cidadãos na
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vida pública, a qual deve ser entendida como expressão de um dever cívico, a que todos estamos
vinculados: se o Estado de direito radica na
soberania popular (artigo 2º da CRP) e na participação dos cidadãos (de “todos os cidadãos” – artigo 48º, nº1 da CRP) na vida pública do país, o
mínimo que pode pedir-se aos membros da comunidade política é que assumam a responsabilidade
de, com o seu voto, participarem na escolha dos
titulares dos órgãos electivos dessa soberania –
artigo 113º, nº 1, CRP (1); assim contribuindo
para a definição das políticas públicas que devam
presidir à vida nacional (sob pena de não
poderem rever-se na acção dos representantes escolhidos).
3. Essa vertente representativa da democracia
tem-se debatido desde sempre com os constrangimentos decorrentes da falta de participação de
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largas franjas do eleitorado nos actos eleitorais –
seja por mero atavismo ou indiferença, seja como
reacção aos desconcertos verificados no exercício
das governações.
Efectivamente, é inevitável que parte dos membros de determinada comunidade política não
possuam uma compreensão cabal das suas responsabilidades cívicas e dos caminhos para a defesa dos seus legítimos interesses como membros
de um grupo social, e assim se demitam de participar nas campanhas e actos eleitorais, mesmo
que ao simples nível da deposição do voto nas
urnas. Não intervêm nas escolhas (directas, secretas e periódicas – artigo 113º, nº 1 da CRP) pura
e simplesmente porque entendem que se trata de
assuntos que não lhes dizem respeito, ou porque
se encontram em situações objectivas de exclusão
da comunidade cívica.

4. Mas, na actualidade, a abstenção tem sido apresentada como arma de protesto contra as insuficiências e distorções da vida política – a crua
realidade do desemprego e precaridade; baixos
salários; deterioração dos serviços sociais públicos
(saúde, educação, transportes, etc.); pobreza e
marginalização social de largos sectores da população; promiscuidade entre os poderes políticos e
os grandes grupos económicos; situações corrosivas de nepotismo e corrupção. Não se revendo nos
resultados da governação, e consequentemente no
próprio sistema político, os cidadãos optam por
uma reprovação consistente na sua própria ausência e silêncio. Um distanciamento inorgânico, cuja
responsabilidade última cabe aos detentores do
poder político nesse momento histórico – quer por
ausência de propostas convincentes, quer por descredibilização resultante dos seus comportamentos próprios.

não se pronunciam por qualquer das alternativas
que lhes são propostas. O voto em branco é o
testemunho, pois, de um cidadão que não recusa
ser politicamente activo, dar a cara, designadamente comparecendo nos actos eleitorais – mas
numa posição silenciada que, a tornar-se maioritária (como ficcionado no romance de José Saramago) não deixaria de provocar efeitos
devastadores no sistema político.

6. Do que sumariamente se deixou exposto
podem extrair-se umas quantas notas, que aqui
se registam como tópicos de discussão. Assim:

a) Nas batalhas eleitorais que se avizinham importa deixar claro um forte apelo, que as forças
progressistas não deixarão de implementar, no
sentido da participação nesses actos políticos –
pois tal intervenção colectiva é um pressuposto do
regime democrático. Se é certo que o Estado de
direito não se esgota nos actos eleitorais, porque
compreende simultaneamente muitas outras formas de participação dos cidadãos na vida pública
do país, teremos no entanto de reconhecer que,
sem eleições, não há democracia. É isso mesmo,
aliás, que se encontra claramente consignado na
nossa Constituição, onde se diz que a República
Portuguesa é um Estado de direito democrático
“baseado na soberania popular” (artigo 2º); e que
“o povo exerce o poder político através do sufrágio universal, igual, directo, secreto e periódico,
do referendo, e das mais formas previstas na Constituição” (artigo 10º, nº1).
Admite-se, por conseguinte, que a primeira
consigna dos próximos tempos seja no sentido de
incentivar a participação dos cidadãos nos actos
eleitorais que se avizinham, para assim se cumprir
a componente representativa da nossa democracia, constitucionalmente baseada na soberania
popular.

5. Tal posicionamento anti-sistémico pode materializar-se também, a nível eleitoral, na
chamada “votação em branco”, em que os b) Mas essa convocação e mobilização de acção
cidadãos não recusam os actos eleitorais propria- cívica, particularmente centrada nas próximas
mente ditos – mas, não se identificando com os eleições, não poderá deixar de ser acompanhada
partidos e coligações concorrentes aos sufrágios, de uma luta frontal contra a diabolização do sis-
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tema político, disseminada pelas centrais de contra-informação apostadas na desacreditação do
regime democrático, através dos múltiplos meios
de comunicação social. Não é exacto que a organização do nosso poder político careça para já de
quaisquer reformas de fundo, nem que todas as
forças políticas sejam iguais e exprimam interesses e comportamentos convergentes – pois há
alternativas e escolhas que o povo português tem
ao seu alcance no quadro da organização política
democrática existente. Ponto é que se tenha uma
visão estratégica das vicissitudes deste momento
histórico, e reconheça que tais dificuldades têm
na sua origem as clamorosas opções das políticas
de direita dos partidos que se têm sucedido na
governação desde o 25 de Abril (PS, PSD e CDS)
– contrárias e opostas, aliás, aos comandos normativos da própria Constituição.
Importa, sim, optar por uma alternativa de
fundo que, dentro do nosso quadro constitucional
e concretizando aliás os princípios fundamentais
consignados no mesmo, promova o desenvolvimento económico e social do país e a melhoria das
condições de vida do povo português.
Foi divulgado recentemente um importante documento (2) em que vem formulada uma proposta
actualizada de alternativa política desse tipo,
voltada para os trabalhadores, o povo e o país, e

ali qualificada como patriótica e de esquerda –patriótica, entre outras razões, porque “não fecha o
País sobre si próprio, antes projecta o seu relacionamento internacional multilateral, baseado
no respeito mútuo entre Estados, na cooperação
e na defesa da paz, rejeitando quer pulsões nacionalistas quer capitulação e submissão externas”; e de esquerda porque, além do mais,
“perante a desigual distribuição da riqueza,
aponta e define na política fiscal, na política
salarial, na protecção social soluções e respostas
que a inverta”; e “porque sem hesitação, e ao
invés dos que em nome do “Estado mínimo” liquidam, direitos, coloca os serviços públicos e as
funções sociais do Estado – da saúde à educação,
da segurança social à cultura, da habitação aos
transportes – como destinatários directos do financiamento necessário para os assegurar na
plenitude” (3).

c) Essas propostas alternativas traduzem-se,
aliás, no cumprimento e desenvolvimento dos
princípios fundamentais já consagrados na Constituição – como a “construção de uma sociedade
livre, justa e solidária” (artigo 1º); “a realização
da democracia económica” (artigo 2º); a promoção do “bem-estar e a qualidade de vida do
povo e a igualdade real entre os portugueses, bem
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como a efectivação dos
direitos económicos, sociais, culturais e ambientais” (artigo 9º, d)).

d) A opção e luta por
tais alternativas não
pode confundir-se com
os movimentos inorgânicos que visam captar as
atenções dos cidadãos e
desviá-los de comprometimentos mais consequentes. Trata-se de
iniciativas sem rosto e sem programa político, organizadas “ad-hoc” em torno de situações de
grave descontentamento popular; sem qualquer
base ideológica; e que facilmente se dissolvem no
desenvolvimento dos eventos que estiveram na
sua origem.
Esses movimentos não podem obviamente sobrepor-se aos partidos políticos, cujo papel central
no sistema constitucional português é sobejamente reconhecido (4), designadamente no que se
refere à respectiva função de mediação consagrada no artigo 10º, nº1 da CRP.

e) Sabe-se que o cumprimento da Constituição
da República Portuguesa, particularmente
quanto à efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e ambientais dos cidadãos, defronta-se com uma forte ofensiva ideológica por
parte das forças políticas que prosseguem (às
claras ou dissimuladamente) as posições do neoliberalismo. Trata-se, como sabemos, de forças
poderosas, dotadas de recursos financeiros praticamente ilimitados; que manipulam a seu beloprazer os meios de comunicação e as redes sociais;
recorrendo a toda a espécie de intrigas e calúnias
para difamar os movimentos e ideias progressistas. É contra essas centrais da contra-informação
que deve constituir-se um forte bloco popular,
com os trabalhadores em geral, e as mais camadas
e sectores anti-monopolistas, todos quantos
foram atingidos pelas políticas de congelamento
e restrições de direitos e estejam verdadeiramente

interessados numa alteração profunda da governação do país.

f) Por outro lado, assim
como assinalámos a nossa
discordância
relativamente à opção pelo “voto
em branco” (já que os
cidadãos livres e conscientes devem fazer escolhas que não se limitem a
uma simples e abstracta
reprovação do “statu quo”
existente), também não deixamos de manifestar
uma clara oposição à prática generalizada de
outra perversão eleitoral – a do chamado “voto
útil” – em que os eleitores se distanciam das suas
opções habituais para votar noutra formação
política, por razões de mero tacticismo (as mais
das vezes sem qualquer plausibilidade objectiva;
e sempre com a inevitável consequência de engrossar os resultados de outras forças políticas,
que vão prosseguir também com esses votos os
itinerários sinuosos do grande capital e dos
grandes possidentes).
O “voto útil” só em circunstâncias muito excepcionais deverá ser utilizado – e desde que isso
mesmo seja então reconhecido e determinado
pelas forças políticas envolvidas. Fora de tais
casos, o cidadão deve votar com fidelidade às
ideias que subscreve e em articulação com as
posições do partido a que pertença ou do qual se
considere próximo. É de supor que a expressão
da vontade popular se processe sem coerções de
qualquer ordem, nem motivações alheias aos
desígnios dos eleitores – só assim se podendo falar
numa verdadeira democracia política.

g) Seria bom que as campanhas eleitorais (bem
como as mais intervenções das forças políticas no
espaço público) pudessem decorrer com observância dos princípios da “argumentação
racional”, a que se refere, p. ex., Amartya Sen (5),
centrada na discussão de ideias; na apresentação
de propostas coerentes de governação; na com-
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paração de experiências políticas (próprias ou alheias); e não, como é prática corrente, no recurso
a todos os golpes-baixos possíveis e imagináveis
(desde a desconsideração pessoal dos adversários
à utilização da intriga e da mentira).
Nessa discussão e divulgação racional de argumentos e propostas políticas não poderá deixar
de estar presente o enquadramento da situação
nacional no plano internacional (com uma visão
clara e objectiva dos efeitos devastadores das
políticas liberais no contexto mundial; combate
firme e inequívoco ao poder do grande capital,
das centrais económicas e financeiras que governam o mundo; e, simultaneamente, reconhecimento dos erros e insuficiências de experiências
históricas alternativas, do passado e do presente,
que têm ensombrado o caminho emancipatório).

h) Numa sociedade pluralista, a Constituição exprime o consenso alcançado pelas diversas forças
políticas com assento numa Assembleia Constituinte em torno de questões centrais da vida
pública, como os direitos e deveres fundamentais
dos cidadãos, a organização económica, a organização do poder político – e ainda as regras de
garantia e revisão da própria Constituição.
A Constituição assume, pois, uma posição de supremacia no sistema político (incluindo, a nosso
ver, uma função dirigente) – e é à luz dela que têm
de apreciar-se todas as
demais leis e actos da
República.
Não podem valer, por
conseguinte, quaisquer
propostas de acção governativa que não se enquadrem nessa matriz
constitucional – e que,
designadamente, possam afectar negativamente os direitos,
liberdades e garantias
fundamentais
dos
cidadãos portugueses.
Um programa eleitoral
constitucionalmente rel-

evante terá de assentar na “realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa”; e os apelos
ao voto hão-de enquadrar-se nesse desiderato
constitucional – em termos credíveis, obviamente; ou seja, que garantam aos eleitores a respectiva implementação ao longo da legislatura.
Porque não basta dar a palavra; é preciso cumprila.
E é nessa mesma matriz constitucional que hãode inserir-se os acordos políticos indispensáveis
para barrar o caminho aos tais pretensos netos
dos salazarismos (6).
Notas:

(1) Obviamente que a intervenção política dos cidadãos
não se esgota no sufrágio eleitoral, abarcando outras múltiplas formas de participação nos assuntos públicos e exercício de direitos correlativos – o que tudo está na base da
caracterização do nosso Estado de direito como “democracia participativa” – artigo 2º da CRP.
(2) “Alternativa patriótica e de esquerda. Por um Portugal
com futuro!”, Partido Comunista Português, Editorial
Avante, Janeiro de 2018.
(3) Ob.cit., pág.112 e 113.
(4) J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, “Constituição
da República Portuguesa Anotada”, volume II, 4ª edição,
págs.91 a 95.
(5) Amartya Sen, “A Ideia de Justiça”, Almedina, 2010,
pág.428.
(6)As referências de ordem jurídico-constitucional constantes do texto supra são
naturalmente
incontornáveis, num discurso de
juristas para juristas.
Quanto ao documento intitulado “Alternativa patriótica e de esquerda”,
enuncia um conjunto de
propostas alternativas apresentadas pelo PCP ao
povo português, “numa
perspectiva de futuro, para
a resolução dos problemas
com que o País se debate”,
que se afiguram adequadas
para congregar e mobilizar
as várias classes, camadas e
sectores anti-monopolistas
em torno de uma luta
comum.
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Da heteroregulação à autoregulação: a mudança imposta
pelo Regulamento Geral de Protecção de Dados
José Grazina Machado*

Sumário: A) Preliminares. B) O controlo dos tratamentos de dados pessoais à luz da Directiva n.º
95/46/CE do Parlamento e do Conselho, de 25 de Outubro de 1995. C) O regime regulatório dos tratamentos à luz do Regulamento (EU) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril
de 2016. D) O encarregado de protecção de dados. E) O regime sancionatório
A. Preliminares

O último quartel do século XX e o início do século XXI foram profundamente marcados pelo
progresso científico e tecnológico, motivados pelo
fenómeno da globalização e pelo crescente desenvolvimento da internet.
Nesta sequência ocorreu a substituição de equipamentos tecnológicos analógicos para digitais,
em que a internet potenciou a proliferação de diversas aplicações usadas em múltiplos dispositivos, realizando operações de tratamento de dados
pessoais relativos a pessoas singulares, nas mais
variadas áreas, destacando-se a título meramente
exemplificativo: o desporto, monitorizando a actividade física, os percursos percorridos, o quilómetros percorridos, a velocidade médica, a
frequência cardíaca, entre outros.
A par disto, caminhámos da internet 2.0, em direcção à web inteligente rumo ao incremento da
inteligência artificial 4.0 e à robótica, com a introdução de algoritmos, permitindo o reconhecimento de imagem, o processamento de linguagem
natural, os veículos sem condutor, os veículos aéreos não tripulados, por um lado.
Por outro, as necessidades do mercado privado
em razão de tais desenvolvimentos fomentaram a
criação de micro, pequenas, médias e grandes empresas, cujo objecto social principal contende directa, ou indirectamente, com a realização de
operações de tratamento de dados pessoais.
Na área do sector público e por via da modernização das diversas Administrações Públicas, um
pouco por toda a Europa constatou-se o apogeu
do fenómeno da desmaterialização de práticas e

actos e a simplificação de procedimentos, evidenciando-se em território português, ao abrigo do
programa governamental: Simplex, exemplificativamente, o título único ambiental, o balcão
único do emprego, o registo civil online +, ou a
chave móvel digital +, entre outras.
É neste quadro que se espelha a magnitude e
abrangência das capacidades de tratamento de
dados pessoais, mas sobretudo do armazenamento de elevada quantidade de informação, denominada Big data (1) verificável tanto no sector
público, como no sector privado que cada vez
mais se impõe a protecção da informação pessoal,
como condição necessária para a plena autonomia
das pessoas singulares, no exercício de liberdades
fundamentais, como sejam as de acção, de escolha, de expressão, de pensamento, política, religiosa, sindical ou até filosófica.
Tais liberdades todas com tutela constitucional e
legal geram não raras vezes, focos de tensão entre
direitos fundamentais colidentes, ou entre estes e
bens jurídicos.
A par deste fenómeno avulta outro que é o Data
Mining assente na consulta e aplicação que é efectuada no âmbito da conservação das informações
e dados pessoais obtidos, isto é, as múltiplas e diversificadas utilizações da informação pessoal obtida, como definição de perfis, dos mais variados
tipos como consumo, hábitos, interesses, ou as decisões individuais automatizadas, ou a monitorização do comportamento humano e o seu
potencial preditivo, entre outros.
Aliás,importa pois reter que a protecção de dados
pessoais decorreu da tutela da privacidade (2),
como garante das aludidas liberdades.
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Sobre a importância da privacidade
nos nossos dias,Vieira de Andrade
expende lapidarmente: “sente-se
ainda, a par com a necessidade
cada vez mais premente e obsessiva
de segurança, a defesa do indivíduo
perante os poderes estaduais – o
homem de hoje tem de prevenir-se contra a tentação de uma socialização dos riscos da liberdade, que levaria à construção de
uma sociedade sem dimensões fundamentais de
autonomia privada, com base no dever omnicompreensivo do Estado de vigilância e de protecção
dos direitos de cada um contra todos os outros.”(3)
Neste sentido, cumpre perscrutar cronológica e
sumariamente a evolução da legislação mais relevante, no contexto europeu e depois nacional.
Assim, a privacidade foi objecto de protecção
através da “Convenção Para a Protecção das Pessoas relativamente ao Tratamento Autonomizado
de Dados de Carácter Pessoal”, do Conselho da
Europa, aprovada em Estrasburgo, em Janeiro de
1981 e ratificada pelo Estado português, em 9 de
Julho de 1993 (4) (Convenção 108).
A par disto sucederam-se um conjunto de resoluções e recomendações, seguiu-se a Directiva n.º
95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 24 de Outubro de 1995, e por via do processo
de crescente integração e desenvolvimento da
União Europeia, verificou-se a fundamentalização do direito à protecção de dados pessoais, com
a positivação do artº.8º da Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia.
Entretanto, em 7/12/2000, a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia foi proclamada
pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho da
União Europeia e pela Comissão Europeia, embora sem força vinculativa.
O que apenas veio a acontecer em 12 /12/2007,
após integração no Tratado de Lisboa, a partir da
qual adquiriu imperatividade para todos os Estados-Membros, com exceção da Polónia e do Reino
Unido.
Mais recentemente, em 25/05/2018 foi revogada a
referida fonte derivada de Direito da União Eu-

ropeia, por via do Regulamento
(EU) 2016/679, do Parlamento
Europeu e do Conselho de
27/04/2016 (doravante RGPD).
No Direito interno português, a
Constituição da República (doravante CRP) consagrou desde
1976, o direito à protecção de dados
pessoais, positivando inovatoriamente,
face à Lei Fundamental de 1933 no âmbito
do constitucionalismo português, como também
ante outras Constituições de diversos Estados Europeus, introduzindo um direito subjectivo –
art.º35º(5).
Tratou-se de assegurar pois, uma especificação
ou concretização do disposto no art.º1º da CRP
(6) postulando o valor da dignidade da pessoa humana, no contexto da proteção dos direitos e liberdades fundamentais.
Os direitos fundamentais atinentes ao tratamento informático de dados pessoais têm por escopo, o direito à dignidade da pessoa humana, o
direito ao livre desenvolvimento da personalidade, o direito à integridade pessoal, e da autodeterminação informativa (7), como antes
vislumbrámos.
O legislador constitucional optou por consagrar
expressamente o direito à protecção dos dados
pessoais, autonomizando-o do direito à reserva da
intimidade da vida privada e familiar, vertido no
art.º26º da Lei Fundamental portuguesa, contrariamente por exemplo, à Constituição de Espanha, em que o fundamento material é o art.º18º
que condensa ambos os direitos fundamentais em
apreço (8).
Hoje, a epígrafe do preceito constitucional já se
encontra desactualizada face ao teor da disposição (9) na sequência da revisão à lei fundamental
realizada em 1997.
Já à época a doutrina sustentava, na esteira da
dogmática germânica que mais que um direito
fundamental à proteção de dados, existia um direito geral à autodeterminação informacional
(10), configurado como um meio de defesa não jurisdicional de tutela dos direitos fundamentais
constitucionalmente consagrados.
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Este direito fundamental traduz-se na plena disponibilidade empírica dos titulares sobre os dados
pessoais, concretizada nos direitos à informação,
do acesso aos dados, de rectificação, de actualização, de oposição, e de acesso a redes informáticas
de uso público (11).
Mais recentemente, o referido direito foi objecto
de maior aprofundamento dogmático por via da
dissertação de doutoramento de Alexandre Sousa
Pinheiro, com o título: “Privacy e protecção de
dados: a construção dogmática do direito à identidade informacional”, publicada em 2015, que
constitui o principal estudo em Portugal em matéria de protecção de dados (12).
No domínio infra constitucional, o legislador
português instituiu pela primeira vez através da
Lei n.º10/91, de 25 de Abril, o regime geral da protecção de dados e entidade administrativa independente competente para assegurar o seu
controlo – Comissão Nacional de Protecção de
Dados Pessoais Informatizados que iniciou o seu
primeiro mandato em 7/01/1994.
E isto porque, previamente, o Provedor de Justiça tinha solicitado ao Tribunal Constitucional,
a declaração de inconstitucionalidade por omissão, mercê da ausência de um quadro legal no ordenamento jurídico.
Deste modo, a Justiça Constitucional veio a dar
razão ao Provedor de Justiça, tendo proferido o
Acórdão n.º182/89, de 1 de Fevereiro (13), determinando que a Assembleia da República tivesse
emanado o acto normativo em causa.
Posteriormente, a referida Lei viria a ser revogada
pela Lei n.º67/98, de 26 de Outubro, alterada pela
Lei n.º103/2015, de 24 de Agosto (doravante
LPDP), que transpôs para a ordem jurídica interna a Directiva 95/46/CE.
Porém, e só volvido vários anos – em 2004 (14)
– é fixada a designação da Comissão Nacional de
Protecção de Dados Pessoais – substituindo a
veste de Comissão Nacional de Protecção de
Dados Pessoais Informatizados – com a natureza
de entidade administrativa independente, com
poderes de autoridade, que funciona junto da Assembleia da República, com as atribuições e com-

petências definidas na Lei, dando assim cumprimento ao n.º2 do art.º 35º da CRP.
Trata-se de um modelo monista traduzido numa
única entidade administrativa, que por sua vez se
integra na Administração independente do Estado e exerce as suas competências em todo o território nacional.
E tem como principais atribuições, evidencia-se
o controlo e fiscalização do cumprimento das disposições legais e regulamentares no âmbito da
protecção de dados, e respeito pelos direitos do
homem e pelas liberdades e garantias consagradas
na CRP e na Lei, nos termos do n.º1 do art.º22º
da LPDP.
Trata-se de um órgão de natureza colegial, em
que os seus membros são independentes, não obedecendo a qualquer órgão, de soberania, ou não,
nem recebem quaisquer instruções, sendo inamovíveis, não podendo ser dissolvidos nem demitidos, radicando a fonte de legitimação, na
designação pela Assembleia da República, na designação pelo Governo da República, e ainda no
Conselho Superior do Ministério Público e no Conselho Superior da Magistratura.
Com efeito, ainda que se trate de uma entidade
administrativa independente, encontra-se excluída da Lei n.º67/2013, de 28 de Agosto, que estabeleceu a Lei-quadro das entidades
administrativas independentes com funções de regulação da actividade económica.
Mais recentemente, e ainda no contexto infraconstitucional, e sem embargo de outras disposições legais constantes em regimes especiais de
objecto e âmbito sectoriais específicos que tutelam a privacidade – como Código do Trabalho, a
Lei n.º12/2005 sobre a informação genética pessoal de saúde, a Lei n.º41/2004 que regula a proteção de dados pessoais no sector das
Comunicações Eletrónicas, a Lei n.º34/2013 que
rege utilização de sistemas de videovigilância
pelos serviços de segurança privada e de autoproteção, ou a Lei n.º109/ 2009 relativa ao combate
do cibercrime, ou a Lei n.º2/1994 que estabelece
os mecanismos de controlo e fiscalização do Sistema de Informação Schengen, entre outros – des-
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taca-se o Decreto-Lei n.º 4/2015, de
obrigações relativas a protecção de
7 de Janeiro que introduziu o Código
dados” p. e p. pela alínea a) do n.º1
do Procedimento Administrativo,
do art.º44º da LPDP.
onde se deixou positivado no quadro
Tal obrigação era hétero-regulada
dos princípios fundamentais, o da propela CNPD, a quem cabia aquilatar a
tecção de dados, plasmado no art.º18.º que
legitimidade procedimental do responsáassegura aos particulares, o direito à proteção
vel pelo tratamento, bem como apreciar as condos seus dados pessoais e à segurança e integri- dições de licitude do tratamento.
dade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados O que permitia averiguar se a finalidade da opepara o efeito.
ração de tratamento era determinada, explícita,
e legitima, em obediência ao princípio da finaliB. O controlo dos tratamentos de dados pessoais dade vertido na alínea b) do n.º1 do art.º5º da
à luz da Directiva n.º 95/46/CE do Parlamento e do LPDP.
Conselho, de 25 de Outubro de 1995
Como também se os dados pessoais declarados,
integravam a categoria de dados sensíveis (16) nos
Na esteira da introdução realizada, cumpre re- termos do art.º7º da LPDP, ou, a perfilavam como
ferir que a CNPD à luz da LPDP, que correspon- dados não sensíveis ou normais (17).
deu à transposição da Directiva n.º 95/46/CE, do A par deste controlo, a análise dos dados era paParlamento e do Conselho, de 25 de Outubro de rametrizado pelo princípio da proporcionalidade
1995, dispunha para a prossecução das suas atri- ou da proibição do excesso, de acordo com a alíbuições, de poderes de investigação e de inquérito, nea c) do n.º 1 do artigo 5.º da LPDP, através dos
como também de autoridade, autorizativos e de seus três critérios apreciativos: necessidade, adeconsulta.
quação, e proporcionalidade em sentido restrito.
No âmbito dos poderes autorizativos, a Directiva
O que implicava um juízo de ponderação, não
95/46/CE estabeleceu nos seus artigos 19.º e 20.º, raras vezes implicando uma prognose póstuma,
a obrigação de notificação prévia à entidade na- de natureza discricionária, atinente à restrição ou
cional de controlo – no caso português à Comissão compressão dos direitos fundamentais à reserva
Nacional de Protecção de Dados – relativamente da intimidade da vida privada e familiar e à proaos tratamentos de dados pessoais.
tecção de dados, ou tensão entre bens jurídicos,
Ou seja, os responsáveis pelos tratamentos, quer ou direitos conflituantes, balizado pelos limites
fossem de génese pública ou privada, assim como vertidos na referida norma.
as pessoas jurídicas estavam oneradas com a ob- A par do juízo de proporcionalidade na apreciarigação de notificar a CNPD em momento prévio, ção das notificações de tratamento era verificada
face à realização dos tratamentos de dados pes- a comunicação de dados pessoais a terceiros, bem
soais a realizar (15).
como os fundamentos de legitimidade, a finaliTratava-se, portanto, de uma obrigação de na- dade de tais comunicações, as interconexões de
tureza legal, subtraída à autonomia privada e tratamentos e a transmissão ou fluxo intercontitendo uma prestação de facere e assistida de coac- nental dos referidos dados.
tividade, visto ser sancionada quando a conduta
Acresce ainda que, era esclarecido o cumpriomitida fosse praticada com negligência, como mento do princípio da exactidão dos dados a
contra-ordenação, nos termos do n.º1 do art.º37º transparência do próprio tratamento, à luz da alída LPDP.
nea d) do n.º1 do art.º5º da LPDP.
Sendo que, caso a conduta fosse perpetrada com Como também se procedia à análise dos prazos de
dolo era censurada penalmente, através do crime conservação dos dados, de molde a assegurar o
tipificado com a epígrafe “não cumprimento de princípio da limitação da conservação dos dados,
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plasmado na alínea e) do n.º1 do art.º5.º da LPDP.
E por fim, a indagação das medidas de segurança
física e lógica que tutelavam o respectivo tratamento.
Note-se, a título interlocutório, que tais princípios fundamentais da protecção de dados pessoais
mantêm-se nos seus postulados e corolários, desta
feita no RGPD.
Por via da notificação do tratamento desencadeava-se um procedimento administrativo, que
culminava na prolação de uma autorização administrativa (18), ou uma deliberação de indeferimento por parte da CNPD, sindicável
jurisdicionalmente através dos Tribunais Administrativos.
O paradigma assentava, portanto, no facto do
tratamento de dados pessoais residir na prévia autorização administrativa, em que os poderes autorizativos da CNPD, enquanto autoridade
administrativa independente se destacavam, assumindo uma actividade administrativa com
forte pendor no acto administrativo e num diminuto soft-law (19), constituindo a obrigação de
notificação prévia, e a autorização, a pedra angular de todo o regime de protecção de dados pessoais da LPDP.
Aliás, à sombra do ex ante instrumento de legalização, os responsáveis pelos tratamentos de
dados pessoais realizavam as operações que fossem necessárias para a finalidade declarada, apenas havendo obrigação legal de notificar a CNPD,
caso ocorresse alguma alteração à autorização primitivamente concedida (20).
Deste modo, o Estado, por via da CNPD tinha o
monopólio dos poderes autorizativos, exercendo
concomitantemente, com os demais poderes que
lhe estavam cometidos por Lei.
Durante anos, o desconhecimento do quadro legal
e regulamentar, por parte das pessoas físicas e jurídicas determinou a aplicação do quadro sancionatório, traduzido nas mais das vezes, na
aplicação de coimas e medidas correctivas no contexto da LPDP.
A autorização administrativa informava toda a
LPDP, quer na componente geral dos tratamentos de dados pessoais, quer no domínio regulató-

rio, quer no âmbito da tutela administrativa e jurisdicional.

C. O regime regulatório dos tratamentos à luz do
Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de Abril de 2016

O regime regulatório constante da Directiva n.º
95/46/CE do Parlamento e do Conselho, de 25 de
Outubro de 1995, atenta a natureza jurídica desta
fonte de Direito da União Europeia permitiu pois,
que os Estado-Membros tivessem transposto, com
casos de maior ou menor densidade normativa, os
ditames da Directiva, por via dos diplomas legais
internos nacionais.
O que conduziu à desarmonização de regimes legais entre Estados-Membros permitindo assim a
existência de um verdadeiro fórum shopping em
matéria de protecção de dados pessoais, dado que
os responsáveis pelos tratamentos poderiam instalar os seus estabelecimentos em Estados-Membros, com regimes legais menos densificados e
exigentes, escolhendo tais países por se afigurarem mais favoráveis por menos terem quadros legais menos exigentes e rigorosos, em claro
prejuízo da privacidade dos cidadãos e dos seus
direitos e liberdades.
A par disto, o desenvolvimento tecnológico e
científico impunha também uma maior regulação
quanto aos fluxos de dados no âmbito europeu, e
também transnacional.
O que serviu de pano de fundo para a opção do
legislador europeu ao ter formulado o RGPD, o
qual se aplica diretamente ao Estados-Membros
(21), não carecendo de transposição por via de ato
legislativo interno nacional.
O RGPD foi pois publicado em 4 de Maio de 2016
no Jornal Oficial da União Europeia e passou
após um período de quase 2 anos de vacatio legis
a ser aplicável no dia 25 de maio de 2018, determinando a revoga ção da Directiva supra referida.
Tal, tal não constituiu uma absoluta ruptura com
entre o sistema de proteção de dados, vertido na
Directiva, e o regime adoptado no RGPD, sendo
que a mutação mais significativa reside na altera-

BOLETIM Pag 11
ção do paradigma assente na abolição do controlo prévio que antes
perscrutámos, em ordem à liberalização das operações de tratamento de
dados pessoais.
Assim, e com maior enfoque no contexto das alterações introduzidas pelo RGPD, em matéria de
regulação destaca-se a instituição do princípio de
accountability que postula que os responsáveis
(22) pelos tratamentos (23) de dados pessoais (24)
deverão provar que cumprem o RGPD, bem como
a lei de execução nacional (25).
A título interlocutório refere-se que à data da
elaboração do presente estudo, ainda não ocorreu
a votação final global da Proposta de Lei
n.º120/XIII, apresentada pelo Governo da República português, que constitui o ato normativo interno que executará o RGPD.
Retornando, os responsáveis pelos tratamentos
deverão provar que tais operações são lícitas, alicerçando-se num fundamento de legitimidade
consoante a natureza dos dados tratados, como
também que os dados são adequados, pertinentes
e não excessivos, face à finalidade prosseguida,
como também se deverão mostrar actualizados,
seguros e confidenciais (26).
E que todas as operações se evidenciam registadas e documentadas, além dos direitos dos titulares se mostrarem efectivamente registados,
documentados e cumpridos.
Tal princípio impõe a introdução de dois conceitos-chave: privacy by design e privacy by default.
O primeiro encontra-se plasmado no n.º1 do
art.º25º do RGPD e determina que todos os tratamentos de dados pessoais deverão, em momento
prévio, serem objecto de estudo, perscrutando
todos os riscos, suficiências ou debilidades que
possam apresentar, por forma a serem implementados e corrigidas, bem como, se possível, usar a
pseudonimização ou anonimização completa
como formas de assegurar a privacidade, e ainda,
o estudo das medidas de segurança física e lógica
que gravitam em torno da operação de tratamento a realizar.
Acresce ainda que, os responsáveis pelos tratamentos terão que formular os juízos de proporcio-

nalidade inerentes à definição dos
dados a tratar.
Ao invés, a privacy by default encontra-se vertida no n.º2 do art.º25º do
RGPD e implica que, “(…) por defeito, apenas será recolhida, utilizada e conservada, para
cada tratamento, a quantidade necessária de
dados pessoais. Esta obrigação aplica-se à extensão do seu tratamento, ao prazo de conservação e
à sua acessibilidade. Estas medidas asseguram,
por exemplo, que os dados pessoais não sejam disponibilizados sem intervenção humana a um número indeterminado de pessoas singulares.” (27)
Por via da instituição da obrigação de accountability em matéria de protecção de dados pessoais, os poderes autorizativos das autoridades de
controlo nacionais foram por isso esvaziados,
dado que o RGPD, pelas razões expostas determinou a liberalização dos tratamentos de dados
pessoais, no sentido em que deixam de carecer de
prévia autorização da autoridade nacional de controlo, como antes vincámos.
Trata-se de mais um marco que se enquadra no
amplo e crescente fenómeno da privativação do
Direito Administrativo assente na “(…) transferência da realização de tarefas do setor público
para o setor privado, tudo conduzindo a diminuir
a intervenção do Estado, em geral, e das administrações públicas em particular.”(28)
Tal conduz à diminuição da intervenção do Estado, em prol da tese que se encontra fundada na
auto-regulação realizada pelos responsáveis pelos
tratamentos e dos subcontratantes e das suas estruturas corporativas, escorada na liberalização e
na confiança destes e nas próprias regras da livre
concorrência e do mercado capitalístico.
O que posterga as entidades administrativas para
uma visão de mera regulação e supervisão, em
matéria de protecção de dados nos Estados-Membros.
A alteração em causa insere-se num quadro mais
amplo, e com propósitos não menos discutíveis e
falaciosos, assente na ditadura do capital financeiro em que se verifica a substituição do Estado
keynesiano, pelo Estado regulador, que como lapidarmente refere António Avelãs Nunes: “Entre-
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tanto, as políticas neoliberais foram amputando
o estado democrático das competências, dos meios
e dos poderes que este assumiu à medida que as
sociedades se foram tornando mais complexas e
que os interesses e as aspirações dos trabalhadores
conquistaram um pequeno espaço no seio do pode
político. E não falta quem entenda que, nestas
novas condições, a regulação da economia (ou a
economia de mercado regulada) não significa mais
do que tentativa de tapar o sol com a peneira.
Porque a mão invisível do mercado deu lugar à
mão invisível dos grandes conglomerados transnacionais.”(29)
Retornando aos poderes autorizativos, apenas
na circunstância do tratamento a que alude o n.º7
do art.º36º do RGPD e aqueles que se mostrem
regulados por diplomas especiais que não tenham
sido implícita ou expressamente revogados quer
pelo RGPD, quer pela Lei nacional que a venha a
executar é que carecerão de ser previamente notificados à autoridade nacional de controlo, para
que possam ser licitamente realizados, neste aspeto mantendo-se, portanto, a regra do controlo
prévio.
A par de tal esvaziamento dos poderes autorizativos, em sentido oposto é conferida às autoridades de controlo nacionais, com maior magnitude
face à LPDP, por exemplo, os poderes correctivos
permitindo o decretamento de medidas de natureza jurídico-administrativa, tendentes a limitar
definitiva ou provisoriamente, ou até proibir um
tratamento de dados pessoais que se revele efectuado à margem do RGPD e/ou da Lei interna
nacional.
Tais poderes correctivos são pois indispensáveis
face à auto-regulação dos tratamentos de dados
pessoais, constituindo uma garantia dos cidadãos,
ante os responsáveis e os subcontratantes (30),
por forma a evitar que a manutenção dos tratamentos realizados naquelas circunstâncias se
mantenha na ordem social, com claro prejuízo dos
direitos e liberdades dos titulares, bem como ordenar a suspensão da comunicação de dados para
entidades sediadas na União Europeia, ou em países terceiros.

Aos poderes autorizativos e correctivos, as autoridades de controlo nacionais mantêm os poderes
de investigação e consultivos (31).
O RGPD vem ainda conferir às autoridades nacionais de controlo a possibilidade de acreditação
dos organismos de certificação, a que alude o
art.º43º do RGPD, como também o poder de emitir certificações e aprovar os critérios inerentes a
estas, como resulta das alíneas e) e f) do n.º 3 do
art.º58º do RGPD.
É evidente que o exercício destes poderes é apenas objecto de escrutínio judicial, estando por isso
subordinado às garantias adequadas, em que se
inclui o direito de ação judicial efetiva e a um processo justo equitativo, à luz do n.º4 do art.º58º do
RGPD.
Contudo, tais prerrogativas que resultam do
RGPD não podem ser modificáveis pelos legisladores nacionais, por meio das leis internas nacionais que o concretizem conferindo-se apenas a
liberdade legiferante para atribuir às autoridades
nacionais de controlo, outros poderes que não se
mostrem atribuídos por via do próprio RGPD e
que não sejam incompatíveis com os poderes deste
resultantes.
Cabe ainda às autoridades de controlo nacionais
assegurar o cumprimento dos direitos dos titulares, junto dos responsáveis pelos tratamentos e
dos subcontratantes, assim como receber as consultas prévias formuladas por estes, nos termos
do artigo 36.º do RGPD.
Para mitigar a liberalização dos tratamentos de
dados pessoais, o RGPD institui ainda, inovatoriamente, as avaliações de impacto na protecção
de dados – Privacy Impact Assessment – nos termos dos ns.º1, 2 e 3 do art.º35º do RGPD.
Trata-se de uma obrigação de facere, uma vez
mais furtada à autonomia privada e que incide
sobre o responsável pelo tratamento, traduzida na
feitura, em momento prévio ao início do tratamento, de um estudo de impacto das operações de
tratamento de dados pessoais que envolvam elevado risco para os direitos e liberdades dos titulares, v.g. à autodeterminação informacional, a
liberdade de expressão, as liberdades, de filiação
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sindical e política, as liberdades de pensamento,
de consciência ou de religião.
O legislador europeu cinge tal obrigação ao conceito vago, abstracto e de conteúdo indeterminado: “susceptível de implicar elevados riscos”.
Tal conceito deverá ser densificado quanto ao seu
núcleo, através das realidades susceptíveis de integrar tal concepção, daí que o extinto Grupo do
art.º29º, entretanto substituído pelo Comité Europeu através do RGPD tenha definido como critérios, i) a avaliação ou classificação dos titulares
e/ou dos dados pessoais, ii) as decisões automatizadas que impliquem a produção de efeitos jurídicos na esfera dos titulares, iii) o controlo
sistemático dos tratamentos, iv) o tratamento de
dados que integrem as categorias de dados sensíveis (32) ou especiais, vi) os tratamentos que permitam estabelecer correspondências ou articular
conjuntos de dados, vii) os tratamentos relativos
a titulares de dados em situação vulnerável, viii)
os tratamentos que recorram, ou que sejam executados através de soluções tecnológicas ou organizacionais, ix) nos casos em que o tratamento
impede o titular dos dados de exercer um direito
ou de utilizar um serviço (33).
A lista dos tratamentos deverá ser elaborada à
luz destes critérios por parte das autoridades de
controlo nacionais, e após aprovação do Comité
Europeu, publicitados nos respectivos EstadosMembros (34).
Assim, a par dos tratamentos de dados pessoais
a que alude o n.º3 do art.º35.º do RGPD, os responsáveis pelos tratamentos estão ainda adstritos
à obrigação de facere, traduzida na realização da
avaliação de impacto sobre a protecção de
dados pessoais, que integrem a lista em
causa.
Com efeito, a referida listagem de
tratamentos sujeitos à avaliação
em causa, não é estática ou imutável, dado não sendo exaustiva, reclama a necessidade de vir a ser
alterada in futurum, em razão de
múltiplas razões – v.g. uma lacuna
não intencional, o desenvolvimento tec-

nológico, uma catástrofe natural – que a justifiquem, nos termos do n.º1 do art.º35.º do RGPD.
D. O Encarregado de Protecção de Dados
(Data Protection Officer)

Com a aplicação do RGPD é também introduzido um novo interveniente em matéria de protecção de dados pessoais: o encarregado de
protecção de dados (35), desta feita de forma imperativa.
E isto porque a figura do encarregado de protecção de dados já existia na Directiva
n.º95/46/CE do Parlamento e do Conselho, de
25/10/1995, mais concretamente com particulares
saliências no n.º2 do art.º18.º e no n.º2 do art.º20.º
daquele diploma, porém, tais normas nunca vieram a ser transpostas para a LPDP.
Trata-se, como antes se referiu, de uma imposição do RGPD, que vincula os responsáveis pelas
operações de tratamento de dados pessoais, ou
pelo subcontratante a designar o encarregado de
protecção de dados, tendo como vinculação, um
contrato de trabalho, ou de prestação de serviços,
nos termos do n.º 5 do artigo 37.º do RGPD.
E cuja designação ou nomeação deverá ser notificada à autoridade de controlo nacional respetivamente.
O encarregado deverá ser dotado de qualidades
profissionais, com enfoque no âmbito do Direito
e da praxis da protecção de dados.
Nesta sequência, o encarregado de protecção de
dados deverá estar munido de todos os recursos
necessários à prossecução das suas funções, gozando de total independência funcional, face à
entidade que o designou, de acordo com
os ns.º 2 e 3 do artigo 37º do RGPD.
Tal interveniente tem como principais funções: assegurar a informação e aconselhamento perante a
entidade que o nomeou, assim
como aos trabalhadores desta, no
sentido do cumprimento das obrigações resultantes do RGPD e de ou-
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tras disposições que também integrem o bloco de
juridicidade concretamente aplicável.
Em simultâneo, o encarregado de protecção de
dados deverá emitir parecer quando seja solicitado para tanto, no quadro de uma avaliação de
impacto sobre a protecção de dados, nos termos
que antes aflorámos.
Cabe-lhe ainda assegurar a cooperação com a autoridade nacional de controlo respectiva.
Como tal, resulta evidente que o encarregado de
protecção de dados não processa dados pessoais,
nem se substitui às figuras do responsável pelo
tratamento, nem do subcontratante, tendo, portanto, funções de supervisão interna das operações de tratamentos de dados pessoais (36).
Acresce ainda que, a designação do encarregado
de protecção de dados é obrigatória quando, i) se
trate de autoridades ou organismos públicos, ressalvados os Tribunais cujo RGPD não se lhes
aplica, no exercício da função judicial; ii) quando
o responsável ou o subcontratante realizem como
actividade principal, o tratamento de dados pessoais que careçam de controlo regular e sistemático dos titulares em grande escala; iii) quando a
actividade principal do responsável ou do subcontratante assente na realização de operações de tratamento se circunscrevam às categorias de dados
sensíveis ou especiais em grande escala; iv) ou
ocorra o tratamento de dados pessoais relativos a
condenações pessoais, ou infracções atinentes ao
tratamento de dados não sensíveis.
Afora, as demais situações, a designação do encarregado de protecção de dados é facultativa,
não constituindo a sua omissão, o sancionamento
como contraordenação.
O encarregado de protecção de dados poderá
exercer as suas funções em nome e no interesse de
duas ou mais entidades, não existindo qualquer
limitação imposta pelo RPGD, mormente quanto
a eventuais conflitos de interesses.
A introdução da figura do encarregado vem mitigar os desafios e exigências da transposição de
um modelo de hetero-regulação, para a auto-regulação, traduzido entre outros, pelo fim do controlo prévio.

E. O regime sancionatório

Ante a Directiva n.º 95/46/CE do Parlamento e
do Conselho, de 25/10/1995, o RGPD também
apresenta carácter inovatório, mercê de estabelecer o regime sancionatório, ainda que existam diversos segmentos, como veremos adiante, em que
é conferida discricionariedade legiferante aos legisladores internos nacionais, para densificarem
na margem de liberdade que lhes é conferida, o regime sancionatório contraordenacional e penal a
propósito da protecção dos dados pessoais.
Do quadro do RGPD, desde logo ressalta a positivação das infracções, bem como os limites máximos das coimas abstractamente aplicáveis – até
10.000.000,00 € ou no caso se se tratar de uma empresa (37), até 2% do seu volume de negócios
anual, a nível mundial correspondente ao exercício financeiro anterior, consoante o montante que
for mais elevado, e outro patamar, mais severo,
cujo limite máximo é até 20.000.000,00 €, ou caso
se trate do agente ser uma empresa, até 4% do seu
volume de negócios, correspondente ao exercício
financeiro anterior, consoante o montante que for
mais elevado.
Sendo que, a par da aplicação de coimas poderão
ainda ser adoptadas outras medidas punitivas, no
quadro dos poderes de correcção que cabem às autoridades de controlo nacionais (38).
A distinção entre dois limites máximos acima referenciados radica aparentemente, no critério da
gravidade da infracção, em razão da tipologia da
mesma, avultando como condutas que são sancionadas de forma mais elevada, a violação dos princípios informadores das operações de tratamento,
os direitos dos titulares, as transferências ou fluxos internacionais para países terceiros, ou organizações internacionais, nos termos dos artigos
44.º a 49.º do RGPD, assim como o incumprimento das obrigações do Estado-membro, à luz
do capítulo IX, ou até o não acatamento da
ordem de limitação temporária ou definitiva do
tratamento, emanada da autoridade nacional de
controlo.
Acontece ainda que, tais normas não identificam em concreto, os elementos objetivos dos tipos
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de contraordenações havendo, como
se denota dos ns.º4 e 5 do art.º83º do
RGPD, um elevado grau de indeterminação quanto às condutas, que
crê-se, atentos os limites máximos abstratamente aplicáveis das coimas em
causa, reclamar-se-ia a nosso ver, um grau
mais apurado de determinação dos factos típicos
a flanquear, densificando-os.
A propósito da determinabilidade das condutas,
Augusto Silva Dias expende: “Deste modo, o aplicador ver-se-ia praticamente impossibilidade de
alcançar ou identificar o comportamento proibido. O princípio da legalidade exige que a lei em
branco indique com um mínimo de clareza a
norma ou normas para as quais remete, seja a remissão interna ou externa ao diploma legal ou regulamentar em causa.” (39)
Está em causa com a redacção das infracções do
RGPD, o aludido mínimo de clareza exigido na
tipificação, relativa às condutas de mera ordenação social.
As coimas terão forçosamente, em caso de concurso de infracções, de ser objecto de cúmulo jurídico, como resulta aliás, do n.º3 do art.º83º do
RGPD, devendo ser abandonada a regra do cúmulo material, vertido no n.º1 do art.º39º da
LPDP, considerando até, os montantes em causa
como é natural.
A par disto, atendendo aos limites máximos abstractamente aplicáveis, no caso do ordenamento
jurídico português deixa de ser admissível o pagamento voluntário por parte do arguido, nos termos do n.º 1 do art.º50º - A, conjugado com os
ns.º1 e 2 do art.º17º, ambos do Regime Geral das
Contraordenações e Coimas.
Sendo que a manter-se a aplicação do regime
geral da prescrição, dilatar-se-ão os prazos prescricionais do procedimento contraordenacional e
da coima, passando a aplicar-se a alínea a), ao
invés da alínea b) do art.º27º do Regime Geral das
Contraordenações e Coimas – passando de 3 para
5 anos – embora no caso da prescrição da coima,
a alteração não se mostre significativa.
O RGPD não define os limites mínimos abstractamente aplicáveis às coimas.

O que poderá dar azo, no campo da
aplicação, a eventuais juízos de inconstitucionalidade, fundados na
larga amplitude das molduras contraordenacionais colocando em crise,
entre outros, o princípio da legalidade da
sanção e o princípio da proporcionalidade ou
da proibição do excesso, fruto da imprevisibilidade do valor da coima a aplicar, como também
à ampla liberdade das autoridades nacionais de
controlo, na fixação do valor da coima a aplicar
ao caso concreto.
A este propósito, a Justiça Constitucional não
tem uma visão pacífica, destacando-se o Acórdão
n.º 547/2001 (39), no qual julgou inconstitucional
a norma constante do n.º4 do art.º640º do Código
do Mercado de Valores Mobiliários, por violação
do princípio da legalidade da sanção, decorrente
dos nºs 1 e 3 do art.º29º e do nº1 do art.º30º da
Constituição, aplicável no direito de mera ordenação social, atenta a ampla moldura contraordenacional contida na norma em causa.
Ao invés, em matéria distinta, mas ainda centrada no regime contraordenacional, no Acórdão
n.º 41/2004 (40) entendeu-se que os níveis da ilicitude das concretas condutas e, por via dela, a
culpa dos respectivos agentes, bem como a sua situação económica poderem justificar uma ampla
dilatação dos limites, mínimo e máximo das coimas abstratamente, a propósito do regime sancionatório plasmado no Regime Jurídico das
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras.
Depois, o critério do volume de negócios parecenos igualmente infeliz. Senão vejamos.
O critério contabilístico do volume de negócios é
cego, ou inadequado porque atenderá apenas à
facturação, não associando outros vectores como
os custos de contexto – tais como o pagamento de
salários, a fornecedores, a aquisição de matérias,
entre outros.
Com efeito, a fixação como critério: o volume de
negócios, sendo subjectivo visto que dependerá da
actividade comercial do agente, como também da
evolução do mercado em que exerce a actividade,
colocará os agentes numa situação de desigualdade objectiva, colocando em crise o princípio da
igualdade e da não discriminação, vertido no
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art.º13º e o princípio da legalidade da sanção,
constante dos ns.º1 e 3 do artº29º e do n.º1 do
art.º30º, todos da CRP, sacrificando a previsibilidade e a finalidade punitiva da sanção.
Do nosso prisma, afigurava-se mais razoável definir as molduras contraordenacionais, fixando limites mínimos e máximos, em moeda corrente,
determinando-se objetivamente, tais balizas em
quantitativos.
Contudo, e sobre a adopção de tal critério, a Justiça Constitucional parece não ser sensível a tais
argumentos (41).
A par disto, muito se tem expendido que o
RGPD foi equacionado no sentido de regular os
casos, em que o objecto social imediato de grandes
empresas, e multinacionais, com várias filiais, delegações ou sucursais espalhadas um pouco por
todo o mundo radica como escopo, a título de actividade principal, as operações de tratamento de
dados pessoais.
Todavia, certo é que as micro, pequenas e médias
empresas poderão empreender actividades ou
operações de tratamento de dados pessoais, tanto
ou mais intrusivas da reserva da intimidade da
vida privada e familiar, e, contrariamente ao que
se pretende fazer crer na exposição de motivos
constante da Proposta de Lei n.º120/XIII, apresentada pelo Governo da República português.
E no entanto, – interligando os dois argumentos
– tais entidades poderão apresentar um volume
de negócios inferior, e com isto, o juízo de desvalor
contraordenacional ser idêntico, ainda que com
custos de contexto completamente distintos.
Também não pode deixar de merecer reparo crítico, a liberdade que é conferida aos Estadosmembros, nos termos do n.º7 do art.º83.º do
RGPD, para que nas leis internas de execução
deste diploma europeu poderem determinar se, e
em que medida, é que as autoridades e organismos públicos estarão sujeitos a coimas.
Se é verdade que aqueles entes, não raras vezes,
são quem realizam operações de tratamento de
dados pessoais (42) e por vezes intrusivos ou impactantes da reserva da intimidade da vida privada e familiar, e, no entanto, por via da

discricionariedade legislativa poderão, sem mais,
isentar as pessoas colectivas de direito público à
aplicação de coimas, sem prejuízo da sujeição aos
poderes correctivos exercidos pelas autoridades de
controlo nacionais.
Trata-se de uma opção legislativa manifestamente infeliz, colocando em crise a eficácia da
componente sancionatória, bem como o efeito dissuasor que a aplicação de uma coima comporta,
na perspectiva do agente se abster de praticar
comportamentos desviantes de mera ordenação
social.
Depois, o RGPD define as condições gerais para
a aplicação das coimas, o qual contempla um cardápio de factores agravantes ou atenuantes, o
qual não é taxativo ou “numerus clausus”, como
resulta dos incisos “qualquer outro factor agravante ou atenuante (…)”, plasmado na alínea k)
do n.º2 do art.º83º do RGPD.
Acresce ainda que, os Estados-membros gozam
ainda de discricionariedade legislativa para tipificarem outras condutas contraordenacionalmente relevantes, à luz do n.º1 do art.º84º do
RGPD podendo até sancionar como a mera admoestação, como
parece resultar da referida norma, atento o advérbio “nomeadamente”.
Depois constata-se, inovatoriamente, e a nosso
ver bem, que os subcontratantes também passam
a ser objecto de responsabilidade contraordenacional (43), o que antes não sucedia no caso português, à luz do regime das contraordenações
constante do art.º35º e ss. da LPDP.
E isto porque a própria LPDP exigia que o responsável pelo tratamento outorgasse, por escrito,
um contrato que vinculasse o subcontratante, em
que deveria constar, entre outras cláusulas, que
este último apenas actuava mediante as instruções do responsável, além do facto que a escolha
do subcontratante deveria ter, como um dos critérios, ofertar as garantias de segurança técnica e
de organização do tratamento a executar, cabendo ao responsável zelar pelo cumprimento das
obrigações a que alude o n.º1 do art.º14º daquele
diploma.
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Tratava-se portanto, de uma responsabilidade
contraordenacional que recaia inexoravelmente
sobre a figura do responsável pelo tratamento
quer por acção, quer por omissão, ainda que o
facto pudesse advir de conduta perpetrada pelo
subcontratante, prefigurando-se quase, como
uma responsabilidade pelo risco, mas no contexto
contraordenacional.
A preterição da forma legalmente prevista para
a outorga do referido contrato, postergando por
isso, o princípio da consensualidade vertido no
art.º219º do Código Civil determinava o sancionamento do negócio jurídico, com o desvalor da nulidade, nos termos do art.º220º do mesmo diploma
legal.
Podendo afirmar-se com propriedade que o subcontratante passará a assumir uma responsabilidade própria perante os titulares dos dados.
Depois, destaca-se ainda que, à luz do n.º1 do
art.º83º e reiterado no n.º1 do 84º, ambos do
RPGD, as sanções previstas deverão ser efetivas,
proporcionais e dissuasivas exigindo assim, no
flanqueamento dos incumprimento do ditames legais, a necessária adequação, pertinência e não
excessividade da concreta sanção aplicada.
Quanto à indagação ou escrutínio do acerto ou
desacerto das Deliberações condenatórias proferidas pelas autoridades nacionais de controlo, e
no caso português cabia na versão inicial da Lei
da Organização do Sistema Judiciário, ao Tribunal da competência especializada da regulação e
da supervisão (44).
Hodiernamente, e muito discutivelmente, por via
da Lei n.º23/2018, de 5 de Junho que alterou o referido diploma, a competência para apreciação
dos Recursos relativos aos despachos e demais
medidas em processo de contraordenação legalmente suscetíveis de impugnação passou a integrar a competência dos juízos
locais cíveis, locais criminais e de
competência genérica, nos termos da
alínea d) do n.º2 do art.º130º da Lei
da Organização do Sistema Judiciário, relegando para a vala comum
tais processos.

Relativamente à matéria criminal, o RGPD
nada dispõe, nem podia conter qualquer norma
relativa à definição dos crimes e penas e respetivos
pressupostos, visto que é matéria que integra a
reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, nos termos da alínea c) do
n.º1 do art.º165.º da CRP e caberá aos EstadosMembros nas leis internas nacionais de execução
do RGPD procederem à alteração dos tipos legais
de crimes que se encontram tipificados, ou positivar ex novo, tipos legais de crimes, quando não se
mostrem ainda previstos e punidos na legislação
em vigor que tenha transposto a Directiva
n.º95/46/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24/10/1995.
Contudo, a abolição do controlo prévio determinará pressurosamente uma alteração significativa
no quadro jurídico-penal da LPDP.

* Assistente da Faculdade de Direito da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias.
Notas:

(1) Cfr. Filipa Urbano Calvão, Direito da Protecção de
Dados Pessoais, Relatório sobre o programa, os conteúdos
e os métodos de ensino da disciplina, Universidade Católica
Portuguesa, Porto, 2018, p.16.
(2) A partir do “Right to be let alone” declarado por Warren e Brandeis.
(3) Cfr. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, Almedina, 5.ª edição, Coimbra, 2012, p.65.
(4) Cfr. Decreto do Presidente da República n.º21/93, de 9
de Julho.
(5) E que se enquadra sistematicamente no regime dos direitos, liberdades e garantias gozando da força jurídica inerente, por via do art.º18.º da CRP, da qual avulta: i) a
aplicabilidade directa, ii) a vinculação de entidades públicas
e privadas, iii) o conteúdo essencial, no caso das leis restritivas de direitos fundamentais, só poderá ser condicionado ou restringido ao necessário, para
salvaguardar o conteúdo essencial de outros
direitos fundamentais ou interesses constitucionalmente protegidos.
(6) Segundo Cristina Queiróz, A protecção constitucional da recolha e tratamento de dados pessoais automatizados
in, Homenagem da Faculdade de Direito
de Lisboa, p.292, Almedina, 2007.
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(7) Cfr. J.J.Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição
da República Portuguesa Anotada, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, p.551.
(8) Cfr. Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa anotada, V. II, Coimbra Editora, Coimbra, 20052007, p.785.
(9) Como bem destaca Luís Lingnau da Silveira, Configuração Constitucional da Protecção de Dados, in Estudos de
Homenagem ao Professor Doutor Diogo Freitas do Amaral,
p.506.
(10) Cfr. J. J. Gomes Canotilho, Direito Constitucional e
Teoria da Constituição, 7.ª edição, Almedina, Coimbra,
2003, p. 514
(11) Cfr. Cristina Queiroz, A protecção constitucional da recolha e tratamento de dados pessoais automatizados, in Homenagem da Faculdade de Direito de Lisboa, p.292,
Almedina, Coimbra, 2007.
(12) Não olvidando outras obras e autores, que abordaram
de forma não tão restrita e profunda, diversos segmentos
desta nova área da ciência do Direito, destacando-se a título
meramente exemplicativo: Amadeu Guerra, Informática e
tratamento de dados pessoais: os direitos dos cidadãos e as
obrigações dos responsáveis pelos tratamentos automatizados, Vislis Ed., Lisboa, 1997; Paulo Mota Pinto, A protecção da vida privada e a Constituição, in Boletim da
Faculdade de Direito (Universidade de Coimbra), v.
LXXXVI, 2000, p.153 e ss.; Catarina Sarmento e Castro ,
Direito da Informática, Privacidade e Protecção de Dados,
Almedina, Coimbra, 2005.
(13) Disponível no DR, I Série, n.º51/89, de 2 de Março.
(14) Com Lei n.º43/2004, de 18 de Agosto que definiu a Lei
de Organização de Funcionamento da Comissão Nacional
de Protecção de Dados.
(15) A título meramente exemplificativo destacam-se algumas finalidades das operações de tratamento de dados pessoais: a gestão de clientes, a gestão de processos clínicos, a
prescrição electrónica medicamentosa, a medicina no trabalho, a fidelização de clientes, a gestão de recursos humanos, a videovigilância de lugares privados, para protecção
de pessoas e bens, o controlo biométrico de acesso a instalações, a atribuição de pensões sociais, a gestão de plataformas electrónicas, a gestão de linhas de ética, ou a gravação
de chamadas telefónicas, entre outras.
(16) Como resulta do n.º2 do art.º35º da CRP, reportam-se
aos dados que integrem as categorias relativas a convicções
filosóficas ou políticas, filiação partidária ou sindical, fé religiosa, vida privada e origem racial ou étnica, bem como o
tratamento de dados relativos à saúde e à vida sexual, incluindo os dados genéticos, e cujo fundamento de legitimidade para o tratamento assenta na Lei, em sentido formal,
ou então com o consentimento expresso do titular.
(17) Aqueles que não integrem as categorias de dados sensíveis ou especiais e cujos fundamentos de legitimidade para
o tratamento poderão radicar, a par da Lei e do consenti-

mento, a execução de um contrato ou para diligências précontratuais, a defesa de interesses vitais do titular dos dados
ou de outra pessoa singular, ou na prossecução de interesses
legítimos prosseguidos pelo responsável pelo tratamento.
(18) Segundo João Caupers, Introdução ao Direito Administrativo, 8.ª edição, Âncora Editora, Lisboa, 2005, p.194,
traduz-se num ato administrativo decisório de primeiro
grau, por regular uma situação da vida, de natureza permissiva, visto que permite ao destinatário a adoção de um
comportamento positivo, por via da qual a Administração
Pública viabiliza o exercício de um direito ou de uma competência de outrem.
(19) De acordo com Miguel Teixeira de Sousa, Introdução
ao Direito, Almedina, Coimbra, 2016, p. 104 é possível definir como soft-law, os códigos de conduta ou de boas práticas,
guidelines e outras, que correspondem ao Direito não sancionatório, e com imperatividade reduzida, ou diminuída.
(20) O que implicava a prolação de uma ato administrativo
secundário, por ter como objeto, o ato administrativo de 1.º
grau, e que tinha natureza modificativa, visto que substituía total ou parcialmente aquele.
(21) No caso de Portugal, através do n.º3 do artigo 8º da Lei
Fundamental portuguesa.
(22) Segundo o ponto 7) do art.º4º do RGPD é: “a pessoa
singular ou colectiva, a autoridade pública, a agência ou
outro organismo que, individualmente ou em conjunto com
outras, determina as finalidades e os meios de tratamento
de dados pessoais; (…)”
(23) De acordo com o ponto 2) do art.º4º do RGPD consiste:
“uma operação ou um conjunto de operações efectuadas
sobre dados pessoais ou sobre conjuntos de dados pessoais,
por meios autonomizados ou não autonomizados, tais como
a recolha, o registo, a organização, a estruturação, a conservação, a adaptação ou alteração, a recuperação, a consulta,
a utilização, a divulgação por transmissão, difusão ou qualquer outra forma de disponibilização, a comparação ou interconexão, a limitação, o apagamento ou a destruição.”
(24)À luz do ponto 1) do art.º4º do RGPD entende-se: “a informação relativa a uma pessoa singular identificada ou
identificável (titular dos dados); é considerada identificável
uma pessoa singular que possa ser identificada, directa ou
indirectamente, em especial por referência a um identificador, como por exemplo um nome, um número de identificação, dados de localização, identificadores por via
electrónica, ou a um ou mais elementos específicos da identidade física, fisiológica, genética, mental, económica, cultural ou social dessa pessoa singular;”
(25) Como resulta do n.º3 do art.º25º do RGPD, ao destacar
exemplificativamente o procedimento de certificação aprovado nos termos do art.º42º deste diploma europeu.
(26) Cfr. Filipa Matias Magalhães e Maria Leitão Pereira,
Regulamento Geral de Protecção de Dados, Manual Prático,
2.ª edição, Vida Económica, Porto, 2018, p.35.
(27) Cfr. Filipa Matias Magalhães e Maria Leitão Pereira,
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Regulamento Geral de Protecção de Dados,
Manual Prático, 2.ª edição, Vida Económica,
Porto, 2018, pp.36 e 37.
(28) Cfr. Fernanda Paula Oliveira e José
Eduardo Figueiredo Dias, Noções Fundamentais de Direito Administrativo, 4.ª Edição, Almedina, Coimbra, 2015, p.30.
(29) Cfr. O Estado Capitalista e as suas máscaras,
Editorial Avante!, Lisboa, 2013, pp.229 e 230.
(30) Segundo o ponto 8) do artigo 4.º do RGPD é tido como
“uma pessoa singular ou colectiva, a autoridade pública,
agência ou outro organismo que trate os dados pessoais por
conta do responsável pelo tratamento destes;”
(31)No âmbito dos procedimentos legislativos que contendam directa ou indirectamente com a protecção de dados
pessoais.
(32) O RGPD vem adicionar inovatoriamente face à Directiva, como categorias de dados sensíveis, os relativos à orientação sexual e à biometria, a que se juntam a origem racial
ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou
filosóficas, a filiação sindical, o tratamento dos dados genéticos, bem como os relativos à saúde e à vida sexual.
(33) Cfr. Filipa Matias Magalhães e Maria Leitão Pereira,
Regulamento Geral de Protecção de Dados, Manual Prático, 2.ª edição, Vida Económica, Porto, 2018, pp.42 a 44.
(34) No caso português, a CNPD já aprovou em sessão ordinária realizada a 16 de outubro de 2018, o Regulamento
n.º1/2018 relativo à lista de tratamento de dados pessoais
sujeitos a Avaliação de Impacto sobre a Protecção de Dados
– consultável in: https://www.cnpd.pt/bin/decisoes/regulamentos/regulamento_1_2018.pdf
(35) E que o extinto Grupo de Trabalho do Art. 29.º forneceu as orientações que se encontram disponíveis in:
https://www.cnpd.pt/bin/rgpd/docs/wp243rev01_pt.pdf.

(36) Cfr. Filipa Urbano Calvão, Direito
da Protecção de Dados Pessoais, Relatório sobre o programa, os conteúdos e
os métodos de ensino da disciplina, Universidade Católica Portuguesa, Porto,
2018, p.61.
(37) À luz do ponto 18) do art.º4º do
RGPD corresponde a: “uma pessoa singular
ou colectiva que, independentemente da sua
forma jurídica, exerce uma actividade económica, incluindo as sociedades ou associações que exercem regularmente uma actividade económica.”
(38) Cfr. José Lobo Moutinho, Legislador Português. Precisa-se. Algumas notas sobre o regime sancionatório no Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados (Regulamento
(EU) 2016/679), in Forum de Proteção de Dados, Comissão
Nacional de Protecção de Dados, Lisboa, 2017, p.50.
(39) Cfr. Direito das Contra-Ordenações, Almedina, Coimbra, 2018, p.72.
(40) Proferido em 7 de Dezembro de 2001, e relatado pela
Juíza Conselheira Maria dos Prazeres Pizarro Beleza, com
votos de vencidos.
(41) Proferido em 14 de Janeiro de 2004, e relatado pela
Juíza Conselheira Maria Fernanda Palma.
(42)Vide a propósito da concorrência, o Acórdão n.º85/2012
do Tribunal Constitucional, de 15 de fevereiro de 2012, relatado pelo Juiz-Conselheiro Pamplona de Oliveira.
(43) A título de exemplos paradigmáticos atente-se os casos
das operações de tratamentos com as finalidades de gestão
de utentes, ou de atribuição de subsídios e pensões sociais.
(44) Como resulta exemplificativamente das saliências constantes do n.º3, da alínea a) do n.º4, ambos do art.º83º do
RGPD.
(45) Em harmonia com a cláusula geral vertida na alínea g)

A apologia ao fascismo é crime?
Fernando Barbosa Ribeiro*

Recentemente, foi levantada uma polémica sobre um cidadão cuja ideologia perfilhada é, assumidamente (inclusive através de tatuagens), de apologia ao nazismo, convidado a falar num programa
televisivo onde, sem quaisquer reservas, referiu que faria falta “um novo Salazar”. Mais há a referir
que se trata de um cidadão com pena cumprida em virtude de homicídio por motivos racistas.
Tal suscitou, não se verificaram dúvidas, que o referido cidadão apelava a uma eventual ressurreição
do Estado Novo, aliás especificamente defendendo o ditador Dr. Oliveira Salazar – as diversas manifestações de opinião pública, parlamentares, do Sindicato dos Jornalistas, entre outras, e as queixas
realizadas à ERC sobre o assunto refutam esta nossa visão. A ERC considerou, a nosso ver mal, não
existirem motivos de censura para o ocorrido.
Não é desconhecido que os regimes salazarista, franquista, fascista e nazi foram motivo para diversos
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– e graves – crimes contra a humanidade, resultando em milhares de mortos por motivos estritamente políticos, raciais, de orientação sexual…
enfim, e em resumo: por motivos ideológicos.
Em consequência, podemos ler na Constituição
da República Portuguesa, no seu Preâmbulo, que
“a 25 de Abril de 1974, o Movimento das Forças
Armadas, coroando a longa resistência do povo
português e interpretando os seus sentimentos
profundos, derrubou o regime fascista”, sendo
que “libertar Portugal da ditadura, da opressão e
do colonialismo representou uma transformação
revolucionária e o início de uma viragem histórica
da sociedade portuguesa”.
Igualmente, verifica-se que no artigo 46.º da
Constituição consagra-se o direito de livremente
e sem dependência de qualquer autorização, os
cidadãos constituirem associações, desde que
estas não se destinem a promover a violência e os
respectivos fins não sejam contrários à lei penal,
com a ressalva de não sem consentidas associações
armadas nem de tipo militar, militarizadas ou
paramilitares, nem organizações racistas ou que
perfilhem a ideologia fascista.
Sabendo-se que, principalmente na doutrina jurídica, considera-se que o Direito Penal deve
reger-se (não se esgotando, contudo, aí) pela Constituição, cabe indagar-se se encontra-se (devidamente) criminalizada a apologia ao fascismo, e em
caso negativo se a sua criminalização ultrapassaria a função de ultima ratio do Direito Penal.

Como referem Gomes Canotilho e Vital Moreira
(Constituição da República Portuguesa Anotada,
Volume I, p.648), a limitação prevista no referido
dispositivo constitucional dirige-se “contra a revivescência de organizações defensoras do regime
autoritário de 1933”. Contudo, não podemos concordar quando os autores referem que, no exercício da liberdade de expressão individual, podem
defender-se ideias fascistas, salvo uma excepção:
num debate devidamente preparado, onde não há
tanto uma defesa ideológica, mas sim uma exposição e troca de ideias. Ora, o caso relatado
supra não se retrata nesta excepção – bem antes

pelo contrário! Igualmente diferente é alguém ler,
por exemplo, o Mein Kampf, em virtude de ser
um estudioso (seja ou não na qualidade de, v.g.,
historiador ou sociólogo, ou estudante do ensino
liceal) – a cultura nunca fez mal a ninguém. Mas
em nenhum destes actos se vem, expressamente,
defender quaisquer regimes fascistas!, sendo esta
questão a que está expressamente em causa.
Detenhamo-nos, por agora, no artigo 240.º do
Código Penal, segundo o qual o agente que fundar
ou constituir organização ou desenvolver atividades de propaganda organizada que incitem à
discriminação, ao ódio ou à violência contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça,
cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de
género ou deficiência física ou psíquica, ou que a
encorajem; ou participar na organização ou nas
actividades referidas na alínea anterior ou lhes
prestar assistência, incluindo o seu financiamento; é punido com pena de prisão de um a oito
anos. E ainda, quem, publicamente, por qualquer
meio destinado a divulgação, nomeadamente
através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a
paz e a humanidade: provocar atos de violência
contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da
sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou psíquica;
difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas
por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou
psíquica; ameaçar pessoa ou grupo de pessoas por
causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional,
ascendência, religião, sexo, orientação sexual,
identidade de género ou deficiência física ou
psíquica; ou incitar à violência ou ao ódio contra
pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça,
cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de
género ou deficiência física ou psíquica; é punido
com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Podemos
dizer, com base nesta disposição incriminadora,

BOLETIM Pag.21
que se encontra (devidamente) tutelada, assim, a
proibição de apologia ao fascismo?
Encontramos como conceito de fascismo (no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa) que este
consiste num “movimento político e filosófico ou
regime, que faz prevalecer os conceitos de nação
e raça sobre os valores individuais e que é representado por um governo autocrático, centralizado
na figura de um ditador”. Ora, por mais que alguns queiram defender (como se ouviu e ouve frequentemente) que Salazar não era fascista,
consideramos que esta definição vem clarear as
águas turvas que essas mentes portam: não é preciso ser mais ou menos violento, mais ou menos
criminoso (humanitariamente), para se ser ou não
um fascista. E Salazar foi, claramente, um ditador e fascista. Não é desconhecida a proibição da
existência/criação de partidos políticos (à excepção da União Nacional), muito menos se fossem contra o Regime, não é desconhecida a
prisão, tortura e/ou morte de cidadãos por serem
contra o Regime, pelo que mais dúvidas não
devem subsistir sobre o rótulo justamente
atribuído ao Dr. Salazar de “fascista”.

E não se confunda o sucedido no canal televisivo
com “exercício da liberdade de expressão”, uma
vez que todos os direitos têm limites – a frase popular “a tua liberdade acaba onde começa a
minha” reflecte isso mesmo. Sendo a apologia ao
fascismo clara e expressamente proibida pela
Constituição (na nossa sincera opinião), tal não é
permitido. Pelo contrário, apesar de ser uma frágil
fronteira, a exposição e (eventual) defesa de
posições caracteristicamente fascistas poderá,
dentro dos limites constitucional e penalmente
previstos, ser equiparado – por exemplo, o incitamento ao racismo e/ou à xenofobia são expressamente proibidos autonomamente, apesar de
serem características intrínsecas à ideologia
fascista. Na esteira do filósofo Karl R. Popper
(“The Open Society and Its Enemies”), por mais
paradoxal que seja, defender a tolerância exige
não tolerar o intolerante (no caso, o fascista).
Igualmente, face à entrevista referida, também

pode invocar-se a responsabilização criminal nos
termos dos artigos 297.º e 298.º do Código Penal,
mais que não seja quanto ao louvor (pode
chamar-se assim) praticado quanto à pessoa do
Prof. Doutor Oliveira Salazar enquanto Chefe de
Estado da ditadura portuguesa – pois a História
já provou suficientemente que este, através dos
seus “fiéis” (PIDE, GNR, entre outros), praticou,
indubitavelmente, crimes contra a Humanidade,
à semelhança de outros como Hitler e Mussolini.
Não foi necessária a invocação dos crimes em específico, i.e. o nomen iuris do facto criminoso, pois
basta a “descrição” (no caso, a referência ao sujeito) corresponder a um tipo de crime previsto na
lei (Helena Moniz, In Comentário Conimbricense
do Código Penal, Tomo II, p. 1143; Paulo Pinto
de Albuquerque, Comentário do Código Penal à
luz da Constituição da República e da Convenção
Universal dos Direitos do Homem, p. 1033-1034).
Basta, portanto, “exprimir um juízo de valor positivo sobre uma conduta que é considerada como
crime pela lei” (Helena Moniz, In Comentário…,
p. 1150; Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário…, p. 1033-1034).

Então, apenas tendo em conta aquele conceito
ajurídico podemos considerar que a apologia ao
fascismo se encontra salvaguardada. Contudo,
face à ameaça do “eterno retorno ao fascismo”
(nome de um livro cuja leitura se recomenda, da
autoria de Rob Riemen), será suficiente, mesmo
tendo em conta a função de ultima ratio do Direito Penal? Consideramos que nim. Sim, pois o tipo
de crime do epigrafado como “discriminação e incitamento ao ódio e à violência” descreve práticas
de que a apologia ao fascismo não é única titular.
Não, pois em nome da segurança jurídica e da
clareza das leis (Beccaria) não é claro que a apologia ao fascismo seja crime. Contudo, nem tudo
está perdido, nem seria, no nosso sincero ver,
necessário o acréscimo de qualquer tipo penal.
Bastaria a referência da apologia ao fascismo nos
dois quadros do tipo legal, uma vez que, e em resumo, o número 1 refere-se à constituição ou organização de associação proibida, e o número 2

Pag. 22

BOLETIM

refere-se à divulgação
de instigação criminosa.
Seria algo necessário?
Em nome da clareza,
sim – e por forma a não
permitir que alguém
menos informado considere que a apologia ao
fascismo não se enquadra no tipo do artigo 240.º do Código
Penal. Em rigor, não.
Por isso, nim seria necessário.
Mas a apologia ao fascismo também se faz de
outras formas, essas já não previstas no tipo incriminador. O porte “gratuito” (isto é, “sem justificação (aparente)”) de símbolos relacionados ao
fascismo (e aqui num sentido extensivo: não basta
os símbolos ou emblemas da PIDE/DGS ou da
Mocidade Portuguesa, mas também – por exemplo – a suástica do nazismo), seja de que forma
for, deve ser criminalizado. Obviamente, não estamos com isto a referir-nos à sua aposição nos
livros de História, ou nos livros da autoria de personalidades relacionadas ao fascismo, ou até nos
livros relacionados àquela época (como os livros
da Instrução Primária da época, ou o Cancioneiro
à Mocidade, entre outros). Perguntarão, e com
razão: mas isso não consubstancia a uma apologia? Não necessariamente. Repare-se que não se
pode nem deve apagar a História, e a sua
memória ou relato não pode ser confundido com
a prática de actos ou instigações para a proclamação do fascismo. Mal de nós se não aprendemos
com os erros da História, sob pena de os repetirmos! Diferente é defender a sua repetição, ou defender tal ideologia como se fosse algo correcto. É
do senso comum não portar imagens de um
genocídio nem defendê-lo, mas já seria correcto
defender e portar referências a uma das formas de
provocar esse genocídio? A pergunta responde por
si.
Quanto à última ratio, encontramos uma resposta mais erudita no poema de Niemoller:
«Quando os nazis vieram buscar os comunistas/eu

nada disse/porque não era comunista/ Quando
prenderam os sociais-democratas/ eu nada
disse/porque não era social-democrata/ Quando
vieram
buscar
os
sindicalistas/não
protestei/porque não era sindicalista/ Quando
vieram buscar os judeus/não protestei/porque não
era judeu/ Quando vieram buscar-me/não restava
ninguém/ para protestar.»

Mais juridicamente, podemos questionar – em
jeito de conclusão deste contributo: mas se apenas
uma pessoa tiver algum tipo de comportamento
(por exemplo, afirmar que “faz falta o Salazar”,
ou tatuar em zona visível uma cruz suástica) vale
a pena que lhe recaia o peso da espada da Lei
Criminal? Em virtude de nos encontrarmos perante crimes de perigo e de mera actividade, temos
necessariamente de trazer à colação a questão levantada por Ulrich Bech e tão estudada na actualidade nas Faculdades de Direito: “what if
everybody did it?” (pode ler-se a súmula da
questão, assim intitulada, na pena de Augusto
Silva Dias, na Revista Portuguesa de Ciência
Criminal). Tal como os cancros, antes de se tornar
incurável, há que combater as ameaças; e antes
de termos de recorrer a meios extremos (v.g., uma
quimioterapia), mais vale combater o mal precocemente e com meios menos invasivos.
Democracia sempre. Fascismo nunca mais!

*Advogado, doutorando em Direito na especialidade de Ciências Jurídico-Criminais
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De sc e ntr ali z ar ou R e c onf i gur ar o E stado?
João Almeida*

No discurso sobre a organização do Estado e da
Administração, adquiriu foro próprio a dicotomia
entre descentralização e desconcentração. Na
prática e da forma sempre redutora que as generalizações implicam, descentraliza-se quando se
transfere para níveis inferiores da hierarquia a capacidade de decidir e os poderes que lhe são inerentes e desconcentra-se quando se transfere a
capacidade de executar na dependência de decisões centrais.
Claro que esta dicotomia, esta contradição lógica
(aliás como todas as contradições, incluindo as
materiais antagónicas), integra matizes
variados e “vive” nos e dos equilíbrios
instáveis que as variações nesses
matizes produzem: se tomarmos
isoladamente, por exemplo, o
poder de decidir, a diferente natureza, estratégica ou tática, das
decisões permite combinações lógicas (e práticas) que se não reconduzem àquela dicotomia tout court.
Por outro lado, nos conceitos dicotómicos e nos próprios termos escolhidos para os
verter perpassa outra especificidade – falamos de
centro e opomos-lhe periferia, iludindo a natureza
verticalizada das estruturas de poder e de direção.
Porquê? Porque o essencial do debate público tem
por objeto não o interior hierarquizado da Administração Central, mas, sobretudo, o domínio
que lhe é externo, o da superintendência sobre a
Administração em planos de poder territorialmente diversos e de diferente natureza, mas sem
relação hierárquica entre si.
E é esta, de facto, a dimensão principal que deve
subordinar as demais, sob pena de, em nome da
«boa administração» e através de medidas de
pura gestão, reconfigurarmos os alicerces do Estado democrático.
Quer isto dizer que a descentralização, a existir,
se deve conformar com a autonomia que é própria

e essencial aos planos regional e local da organização do Estado e não, inversamente, servir para
reconfigurar essa mesma autonomia. Sobretudo
porque ela, a autonomia das regiões e do poder
local, é condição para concretizar a participação
popular no quadro da democracia representativa.
Na nossa tradição recente, mesmo em matérias
em que se mostra necessária a garantia de compatibilidade de soluções no plano nacional (em especial o ordenamento do território), a relação
entre os diversos planos de governo, quando faz
intervir institutos próprios da direção hierárquica, como a homologação, afasta
a possibilidade de o homologante se
substituir aos autores do ato submetido a homologação e, por isso
mesmo, deixa a negociação como
via para a resolução de eventuais
conflitos.
Ora, o processo dito de descentralização que hoje se vive reserva
quase sempre para o Poder Central a
capacidade de decisão estratégica (muito
frequentemente, mesmo a decisão tácita) e
transfere para os órgãos das autarquias locais
(nunca para as autarquias locais enquanto
atribuições que lhe sejam próprias) certas competências de gestão de recursos.

E aqui chegados tropeçamos com uma outra dimensão do processo a que importa dedicar
atenção, a saber, a questão da natureza das
matérias objeto da pretendida descentralização.
Num quadro de estabilidade das instituições
democráticas, a tensão entre a unidade do Estado
e o poder soberano, de um lado, e a diversidade
dos poderes locais e regionais, do outro, resolvese mantendo necessariamente na órbita da
soberania os poderes inerentes à concretização das
funções essenciais do Estado e gerindo a repartição dos demais segundo regras da «boa admin-
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istração» aplicadas no
quadro do princípio da
descentralização.
Ora, dos mais de vinte
«temas» que esta pretensa descentralização
versa, três há que, embora excessivas para uma
mão cheia de poderosos e seus seguidores, concretizam atribuições essenciais do Estado no
quadro constitucional vigente e na ótica da esmagadora maioria da população – educação, saúde e
ação social.
Por isso mesmo e no plano meramente formal,
tais atribuições são indelegáveis e devem manterse incluídas no âmbito da superintendência exercida pelos órgãos de soberania ou que dela
participem sobre os serviços da Administração
que as concretizam, sem prejuízo de poderem ser
negociadas e contratualizadas formas de cooperação entre os diversos níveis de poder e da administração para a execução de tarefas concretas.
Mas, mais importante ainda, elas são indelegáveis
por, na prática, a sua concretização não poder
ficar dependente de fatores aleatórios que a diversidade territorial, social e política determina e que
colocam em crise a universalidade do direito ao
acesso dos cidadãos, em igualdade de condições,
aos serviços correspondentes.
Talvez uma boa forma de compreender o que, de
todo este processo, resulta seja, mais ou menos
alegoricamente, com recurso a um incidente já ultrapassado: segundo um dos primeiros esboços da
proposta de lei para «descentralizar» competências para as autarquias locais no âmbito da saúde,
passava a caber-lhes determinar o horário de funcionamento dos centros de saúde, mas o número
de efetivos técnicos (médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, etc.) e administrativos e a sua direção mantinham-se no governo
– em boa verdade, apenas competiria aos órgãos
das autarquias determinar a que horas abria e
fechava o portão do edifício ou se o período normal de funcionamento era mais para de manhã

ou mais lá para a
tarde…
Com efeito, a badalada descentralização,
no essencial, transfere
os ónus com infraestruturas e equipamentos
de âmbito local, encargos com pessoal de apoio (na saúde, apenas os da
carreira de assistente operacional) e pouco mais.
Trata-se, sobretudo, de um exercício de engenharia financeira com o objetivo imediato de emagrecer algumas rubricas do Orçamento do
Estado, a intenção de, a curto prazo, conter o
crescimento da despesa com esses serviços (ainda
que à custa da sua degradação) e, como resultado,
forçar a privatização pelas autarquias, à míngua
de recursos, do que for «interessante» à novíssima
«economia social» ou à velha e todo poderosa
economia pura e dura.
E os recursos são outra das questões essenciais
neste processo – de facto, descentralizar plenamente sem recursos é bem pior que desconcentrar.
E o que foi rejeitado neste processo, ab initio, foi
a necessidade de um estudo sério que determinasse os níveis de atendimento padrão, existentes
e desejáveis para cada setor, perspetivas de
evolução e necessidades de financiamento.
A máxima, sempre presente, «sem aumento da
despesa pública» serve para antever o subfinanciamento que por aí vem, com consequências
políticas para a degradação do grau de confiança
dos cidadãos no poder que lhes está mais próximo, mas, sobretudo, com consequências práticas
e materiais para a capacidade de responder às necessidades e aspirações das populações e concretizar os seus direitos.
Este é um processo do qual, a prazo, decorrerá a
degradação dos serviços ora descentralizados ou,
concomitantemente ou em alternativa, a redução
dos níveis e qualidade dos que, tradicionalmente,
as autarquias locais têm vindo e devem prestar.
É um processo de que resultarão erodidas as
funções sociais do Estado e, portanto, mais fácil
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e próxima a concretização do objetivo de as eliminar e, com a sua eliminação, de eliminar os correspondentes direitos dos cidadãos.
É, por fim, um processo que tornará comezinho
o exercício de competências de mera execução
pelos órgãos das autarquias locais, frequentemente sob orientação ou mesmo direção do Governo ou da Administração Central, por essa via
corroendo o Poder Local tal como se encontra
configurado na Constituição da República e,
nunca é demais recordá-lo, em franca oposição ao
que, instrumento do Poder Central de então, vegetou no Estado Novo fascista (populista aqui, fica
mesmo mal, não fica?).
Um processo, por fim, que, tanto no plano da organização política e administrativa do Estado,
como no da mera «boa administração», ignora ostensivamente e, como resultado, pretende

diminuir a perceção da necessidade de instituir as
regiões administrativas.
Não espanta: a primeira versão de uma
hipotética constituição liberal foi despudoradamente escrita em forma de lei ordinária por um
governo e uma maioria socialistas – lendo, na lei
dos vínculos e carreiras da administração pública,
quem se mantém como «funcionário público» com
vínculo de nomeação, tem-se a mais concisa e
clara expressão do que, no que concerne aos fins
do Estado, ficará escrito numa constituição liberal, se alguns dos que circulam pelas cadeiras do
poder perderem definitivamente o pudor que lhes
resta.
Porque nunca irão perguntar ao povo, olhos nos
olhos, pois não?
*Menbro da Comissão Nacional de Eleições

Pol ic i am e nto e autode f e sa soc i al
António Bernardo Colaço*

1. Os recentes acontecimentos ocorridos no
Bairro de Jamaica/Seixal e posteriormente em
Lisboa e outras localidades periféricas tem dado
origem a todo um conjunto de comentários, declarações, culpabilizações e insinuações de todas
as cores e matizes. Na generalidade dos casos
atribuem-se culpas à atuação da PSP, tida por repressiva e racista; noutros, aponta a razão dos desacatos praticados às condições sociais altamente
deficitárias atentatórias da dignidade humana em
que vivem muitas famílias.

Não se pense, todavia, que se tratou de uma
ocorrência pontual. Estamos, isso sim, perante
um fenómeno recorrente, registado ao longo de
últimas décadas, assumindo contornos cada vez
mais descontrolados. A problemática não se confina apenas aos bairros sociais e/ou degradados e
nem sequer está relacionada à contextura de imigração e além disso, há que ter a perceção de que

nestes bairros até há pessoas boas e trabalhadoras.
Para começar, e parafraseando José Manuel
Anes, do Observatório de Segurança, nesta
questão “não há santos e demónios”. Também,
não é socorrendo ao insulto como o de “bosta de
bófia“ que se irá encontrar a solução para reduzir
o sentimento de insegurança pública. A discussão
dos acontecimentos na praça pública só terá sentido se daí dimanar uma qualquer solução positiva para este tipo de situações, o que
infelizmente não tem sido o caso por até ao presente assentar em considerandos meramente críticos sobre o sucedido. Por sua vez o Executivo,
pela boca do Sr. Ministro de Administração Interna, esgota a sua vulgar preocupação em apenas reiterar a sua confiança nas forças PSP nada
adiantando sobre a metodologia para alterar o
atual o estado de coisas.
É caso para dizer que tudo vai continuar na
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mesma até que uma outra oportunidade
surja para que situações semelhantes, em
qualquer local, assumam foros de descontrolo. É certo que a problemática subjacente àqueles acontecimentos concretos
abrange uma multiplicidade de fatores
entre os quais se destacam o problema de
habitação e alojamento sociais, a exigência de um maior empenho de órgãos mediadores no acompanhamento das
comunidades a que dizem respeito, o apetrechamento de infraestruturas e serviços
básicos e de formação ético social de
vivência comunitária no país.

2. A problemática de (in)segurança) é assaz complexa envolvendo uma multiplicidade de fatores
desde a pequena criminalidade à organizada internacionalmente. Não faltam opinion-makers
com pistas para explicar a dualidade criminalidade/insegurança, ditando diversas soluções, que
isolada ou em conjunto podem a médio/longo
prazo contribuir para aliviar a incidência criminal, mas jamais para dispensar um adequado e
produtivo modelo de policiamento. No fundo o
que, aqui se pretende é encontrar uma forma mais
eficaz para a salvaguarda da ordem pública e
tranquilidade da população.
É sabido que tanto a PSP como a GNR dispõem
de serviços intitulados de Policiamento de Proximidade (P.P.), em função de uma Diretiva Estratégica nº10/2006 de 15 de Maio, assente no
curso/formação ativado em 2000. Porém, um tal
empreendimento não teve a virtualidade de evitar
os graves incidentes acima referidos, na sequência
do historial como o do Bairro do Aleixo/Porto, da
Quinta da Princesa/Seixal, ou de Cova de
Moura/Lisboa ocorrido em 2009.
A realidade tem demonstrado que o modelo até
agora seguido tem muito pouco “de proximidade”
antes funcionando mais como um prolongamento
da policia; é o mesmo que dizer que a polícia
ainda não alcançou conquistar a tão desejada
confiança face ao cidadão. Os programas de Apoio
à Vítima, de Escola Segura, de Ajuda aos Idosos

e Crianças e outros são sem dúvida iniciativas que
integram o P.P. mas estão longe de esgotar este
modelo. Também a Administração se tem empenhado com o mesmo propósito através de Conselhos
Municipais
de
Segurança,
vindo
subsidiariamente a ser implementados os chamados Contratos Municipais de Segurança.
Pese embora a boa intencionalidade que subjaz
ao objetivo de proximidade, a verdade é que estas
tentativas não se têm revelado produtivas, ora
porque o P.P. de iniciativa policial é “contra
natura”; ora porque os Conselhos funcionam de
cima para baixo ou seja, com o predomínio de
representantes institucionais sem ter em conta a
participação qualificada dos coletividades representativas das comunidades locais, quando na
verdade, secundado na filosofia da P.P. deveria
partir destas para aqueles. Acresce finalmente
que a segurança é uma grandeza que não pode
estar dependente de acordos contratuais mas é
antes a realização de um encontro da vontade comunitária na busca de soluções para a sua própria
tranquilidade.

3. Com efeito, o policiamento de proximidade
(P.P.) t.c.p. policiamento comunitário, é antes e
acima de tudo um projeto nacional, tendo como
ponto nevrálgico para a sua realização o empenhamento da população na sua própria segurança.
É a auto - defesa social. Apesar de reconhecer a
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vertente comunitária para este tipo de policiamento a instituição policial tem tido dificuldade
em se adaptar a este figurino, provavelmente por
ainda não se ter libertado da tónica algo militarista que ainda parece inspirá-la. O P.P. envolve
uma conceção inovadora de prevenção social e
criminal face à evolução e exigência das sociedades comunitárias perante as quais o policiamento preventivo/repressivo clássico se tem
revelado inoperante.
No P.P. há um compromisso da estrutura policial para com a comunidade a fim de alcançar a
segurança de uma dada circunscrição pelas características que apresenta. Varia de local para local.
Não é em vão que para este tipo de policiamento
se aconselha que sejam agentes policiais, preferentemente pertencentes à própria comunidade
que policiam.
Este tipo de soluções não é imposto, mas decorre
do consenso participativo do Estado securitário e
dos núcleos representativos da população – a edilidade e a organizações representativas do local. É
isto que se designa por pareceria polícia –cidadão.
Esta proximidade se estabelece, a partir das características estruturais da comunidade na sua relação com o organismo, também ele estruturado
– a polícia – numa base de complementaridade
com o interesse da população em que a segurança
seja assegurada.

O P.P., ao contrário do policiamento tradicional
do tipo reativo, distingue-se pela sua vertente
proactiva. Em vez de esperar por uma intervenção agressiva e repressiva perante os acontecimentos, procura-se criar condições para o
não-aparecimento de contextos geradores de atos
anti-sociais.

4. O P.P. não afasta o policiamento clássico,
antes o pressupõe. Como se disse, numa base de
complementaridade em conjugação com a
dinâmica de participação comunitária. A instituição policial terá assim o seu campo de atuação
próprio e um outro, o do P.P. – os dois contribuindo para a segurança interna do país.
Assim, o P.P. faz parte integrante da estrutura organizativa da sociedade visando também a segurança dos cidadãos. Enquanto projeto nacional,
caberá à Assembleia da República determinar por
Lei, as competências daí decorrentes, o envolvimento das entidades e demais organismos, na perspetiva da responsabilidade do cidadão pela sua
segurança e o reconhecimento e respeito pela instituição policial como único garante físico para
alcançar este objetivo.
Lisboa, 27.01.2019

* Juiz Conselheiro do STJ - Jubilado

Pag. 28

BOLETIM
Di a do A dvogado e m Pe r i go
A grave situação na Turquia

Neste dia, a Direcção da APJD tomou uma
posição pública que foi enviada, entre outras entidades à Embaixada da Turquia em Portugal,
órgãos de soberania, à Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados. Aqui a deixamos registada.

A Associação Portuguesa de Juristas Democratas associando-se ao evento, denuncia e exige:
Até final de 2017, foram detidas cerca de 160 mil
pessoas; e presas cerca de 62 mil, incluindo 16
deputados, mais de 300 jornalistas, dois membros
do Tribunal Constitucional, 2360 juízes e procuradores, 580 advogados
«Assinala-se hoje o dia
(dos quais 14 eram presi24 de Janeiro o Dia do
dentes ou ex-presidentes
Advogado em Perigo.
das ordens de advogados
Esta data pretende
de várias províncias turrelembrar o massacre de
cas).
Atocha, no centro de
Foram também demitiMadrid, em 1977, dudas, sem possibilidade de
rante o qual foram brurecurso à justiça, 152 mil
talmente assassinados,
funcionários públicos, inno seu escritório de tracluindo 4463 juízes e
balho, vários advogados
procuradores (mais de
que no âmbito da sua
25% do total), 8693
profissão e, em particuacadémicos, 6687 médilar no exercício da sua
cos e paramédicos,
arte em direito do trabalho patrocinavam e de- 44.392 professores.
fendiam e os trabalhadores e os sindicatos em inForam encerrados compulsivamente e os seus
úmeras causas perante a justiça.
bens confiscados: 3003 hospitais privados, escolas,
Assim, por iniciativa da Associação Europeia de dormitórios estudantis e universidades, 187
Advogados pela Democórgãos de imprensa, 1719
racia e Direitos Huassociações (das quais 34
manos,
filiada
na
associações de juristas) e
Associação Internacional
139 fundações.
de Juristas Democratas,
Foram encerrados cerca de
todos os anos é escolhido
100 mil websites.
um país onde se verifique
Foram já condenados a
pesadas penas de prisão
que a profissão de advo138 advogados.
gado se encontra em
Uma das associações
perigo única e simplesencerradas, foi a Associmente pelo facto de a exação dos Juristas Progresercer. O país escolhido
sistas (Progressive Lawyers
este ano é a Turquia.
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Association), membro da
Associação Internacional
de Juristas
Democratas. Vários membros da Associação estão
presos e o seu Presidente,
Selçuk Kozagaçali, foi detido com falsas acusações de
terrorismo.
Face a esta dramática situação de atropelo e
desrespeito pelos Direitos Humanos:
Expressamos a nossa solidariedade para com os
nossos colegas turcos arbitrariamente detidos,
presos, com processos criminais, e demitidos das
suas funções.
Exigimos a imediata e incondicional libertação
de Selçuk Kozagaçli e dos outros membros da Associação dos Juristas Progressistas, bem como de
todos os juristas turcos arbitrariamente detidos,
presos e com processos criminais.
Exigimos que o Governo turco respeite o direito
internacional, nomeadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e os Princípios Básicos do Papel dos Advogados (n.ºs 16 e
18).
No passado dia 18 de Janeiro de 2019, um tribu
nal turco condenou Murat Arslan, Presidente da
YARSAV, associação turca de juízes e procuradores membro da MEDEL e da AEJ, a 10 anos
de prisão.
Trata-se de uma condenação anunciada, proferida
após um julgamento motivado por razões exclusivamente políticas e sem as garantias mínimas
exigidas a um Estado de Direito.
A MEDEL e a AEJ, associações europeias das
quais a Associação Sindical Juízes Portugueses
também é membro, acompanharam todo o julgamento, enviando observadores a todas as sessões.
Como diz o nosso colega turco, esta condenação
não é o fim, é apenas o começo. O começo de uma
luta ainda maior para a libertação de todos os
Juízes, Procuradores, Advogados e cidadãos turcos politicamente perseguidos e pela defesa do Estado de Direito e da independência do Poder
Judicial na Turquia.

Em suma hoje cada vez mais, tomamos consciência de que a preservação dos direitos humanos é uma condição sine qua non de
sobrevivência da Humanidade, mas a permanente luta pelos direitos humanos continua.

Viva a Humanidade livre do medo, da opressão
e da miséria!
Vivam todos os combatentes pela causa dos Direitos Humanos!

https://eldh.eu/en/2018/11/22/
Basic-Report on the situation of endangered
lawyers in Turkey 2019
Petition – Tag der verfolgten Anwält*innen 2019
Journée de l’Avocat en Danger – 24 janvier 2019
– Turquie
Selçuk Koza açlı – Silivri High Security Prison
https://eldh.eu/2018/11/22/
www.apjd.pt
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The US Is Orchestrating a Coup in Venezuela *
Marjorie Cohn**

As Venezuela’s second president, Simon Bolivar,
noted in the 19th century, the US government
continues to “plague Latin America with misery
in the name of liberty.”
From engineering coups in Chile and Guatemala,
to choreographing a troop landing at the Bay of
Pigs intended to establish an exile government in
Cuba, to training Latin America strongmen at the
School of the Americas in torture techniques to
control their people, the United States has meddled, interfered, intervened and undermined the
democracies it claims to protect.
Now, Vice President Mike Pence, CIA Director
Mike Pompeo, National Security Adviser John
Bolton, Sen.Marco Rubio (R-Florida) and the infamous Elliott Abrams working with opposition
groups in Venezuela to carry out a coup d’état.
In 2002, the George W. Bush administration,
through the CIA, aided and abetted an attempted
coup, according to attorney Eva Golinger, an
award-winning author and journalist. Golinger, a
close confidante of former Venezuelan President
Hugo Chávez, obtained evidence of US intervention from multiple Freedom of Information Act
requests, which she discusses in her new book,
Confidante of ‘Tyrants’: The Inside Story of the
American Woman Trusted By the US’s Biggest
Enemies.
There is a major difference, however, between
the 2002 coup attempt and the Trump administration’s current effort to change the regime in
Venezuela, Golinger says. She told Truthout that
unlike the situation in 2002, “when the Bush administration worked behind the scenes to back a
coup d’état against Chávez with multimillion-dollar funding and political support to the opposition, the Trump administration is now pursuing
regime change in Venezuela in plain sight.”

US Aided and Abetted 2002 Coup Attempt

Golinger came to Chávez’s attention after her
investigation revealed proof of US involvement
in the 2002 attempted coup. Since Chávez was
elected president of Venezuela in 1998, the
United States tried overtly and covertly to overthrow his “Bolivarian Revolution” by furnishing
opposition groups working for regime change
with millions of dollars, Golinger writes. Chávez
used Venezuela’s vast oil wealth to eradicate illiteracy and poverty, and to provide education and
universal health care.
After Chávez’s death in 2013, Nicolás Maduro
was elected president after promising to carry on
the Bolivarian Revolution. But the punishing
sanctions President Obama imposed in 2015,
combined with corruption, mismanagement and
autocratic leadership, caused economic hardship.
Falling oil prices in 2016 led to hyperinflation two
years later, and Venezuela’s economy collapsed.
Nevertheless, Maduro was re-elected in 2018. The
opposition’s boycott of the election and the US
government’s support of that boycott resulted in
Maduro’s victory over Henri Falcón.
Team Trump Is Engineering Regime Change in
Venezuela

Elliott Abrams is a disturbing, but not surprising, choice to serve as US special envoy to
Venezuela. Abrams was convicted of lying to
Congress about the Iran-Contra scandal and later
pardoned by George H.W. Bush. The new envoy
supported General Efraín Ríos Montt, the
Guatemalan dictator who directed the torture
and mass murder of Indigenous people in the
1980s, and was later convicted of genocide. Moreover, Abrams was linked to the 2002 attempted
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US coup in Venezuela.
The Trump administration is now pursuing
regime
change
in
Venezuela in plain
sight.

“The naming of notorious ‘dirty war’ expert
Elliott Abrams to oversee the Venezuela operation, the public threats
against Venezuela of
‘consequences’ should
they defy the US made
by Trump’s hawkish
John Bolton, and
Trump’s own multiple
statements that a military option is ‘on the
table’ for Venezuela,
clearly show that the
table is set,” Golinger
told Truthout.
The “US is not just ‘behind’ this coup,” Ben Norton wrote in a series of tweets. “The US is openly
leading the coup.”
Indeed, The Wall Street Journal reported that
on January 22, Pence called Juan Guaidó and
“pledged” US support “if he seized the reins of
government from Nicolás Maduro.” Guaidó was
a little-known player whom the United States
had long cultivated to undermine the Bolivarian
Revolution. Guaidó swore himself in as “interim
president” of Venezuela the following day.
“That late-night call set in motion a plan that
had been developed in secret over the preceding
several weeks, accompanied by talks between U.S.
officials, allies, lawmakers, and key Venezuelan
opposition figures, including Mr. Guaidó himself,”
according to the Wall Street Journal. “Almost instantly, just as Mr. Pence had promised, President
Trump issued a statement recognizing Mr. Guaidó
as the country’s rightful leader.”
“Opposition leaders have already met in the

White House with
Pence, and Trump himself telephoned Guaidó
to express US support
for his de facto regime.
If this is what they are
doing overtly, we can
only imagine the depth
of their covert ops in
Venezuela,” Golinger
told Truthout.

In fall of 2017, Trump
broached the subject of
invading
Venezuela
with top White House
officials, including former Secretary of State
Rex Tillerson and then
National
Security
Ddviser HR McMaster.
Although they tried to
dissuade him, Trump
was “preoccupied with
the idea of an invasion.” He raised the issue with
the president of Colombia at a private dinner during a UN General Assembly meeting. McMaster
finally talked Trump out of it.
But as recently as a few weeks ago, Trump reportedly asked Sen. Lindsey Graham (R-South
Carolina), “What do you think about using military force?”
Bolton held a yellow legal pad with the words
“5,000 troops to Colombia” prominently written
on it at a January 28 press briefing. Although
Bolton didn’t mention sending troops to Colombia, which shares a border with Venezuela, his
well-placed prop serves as an ominous warning.
Sanctions Hurt the Venezuelan People

On January 28, the Trump administration imposed sanctions against Venezuela that amount
to an oil embargo. They forbid Venezuela’s stateowned oil company from doing business with
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most US companies (except Chevron and Halliburton).
These penalties are projected to deprive
Venezuela of $7 billion in assets, resulting in $11
billion in export losses during the next year.
That’s on top of the $6 billion that Trump’s August 2017 financial sanctions cost Venezuela in
one year.
The new sanctions against Venezuela “could turbocharge what is already the world’s worst inflation, worsening fuel shortages and compromise
the state’s ability to buy and distribute food,” the
New York Times reported.
“[A] problematic idea driving current US policy
is the belief that financial sanctions can hurt the
Venezuelan government without causing serious
harm to ordinary Venezuelans,” Francisco Rodríguez, a Venezuelan economist, iwroten Foreign
Policy. “That’s impossible when 95 percent of
Venezuela’s export revenue comes from oil sold by
the state-owned oil company. Cutting off the government’s access to dollars will leave the economy
without the hard currency needed to pay for imports of food and medicine.”
As a result, Rodríguez, added, “Starving the
Venezuelan economy of its foreign currency earnings risks turning the country’s current humanitarian crisis into a full-blown humanitarian
catastrophe.”
The United States used the same flawed strategy
in 1960 when the Eisenhower administration imposed an embargo on Cuba. A State Department
memo had proposed “a line of action that makes
the greatest inroads in denying money and supplies to Cuba, to decrease monetary and real
wages, to bring about hunger, desperation and the
overthrow of the [Fidel Castro] government.” Although the embargo continues to hurt the Cuban
people, it failed in its stated goal.
In addition to the oil sanctions, the US State Department turned over control of Venezuela’s
property and bank accounts in the United States
to Guaidó, in what The New York Times called
one of Washington’s most overt attempts in

decades to carry out regime change in Latin
America.”
Regime Change and Sanctions Are Illegal and
Unwanted

Forcible regime change in Venezuela is illegal
under international law.
“ The shocking aggression and illegal interference against a sovereign nation by the Trump administration is a blatant violation of the charters
of the United Nations and Organization of
American States, which recognize the principles
of national sovereignty, peaceful settlement of
disputes, and a prohibition on threatening or
using force against the territory of another
state,” the National Lawyers Guild said in a
statement.
Moreover, the organization states, “directly fomenting a coup in a sovereign nation is not only
illegal and outright shunned by the international
community, it fundamentally undermines any
pretextual concern about interference by other
nations in U.S. elections.”
Venezuela has the world’s largest oil reserves,
and the United States is its biggest customer.
Indeed, the United Nations Charter requires that
countries settle their disputes peacefully and forbids the use or threat of force against the territorial integrity or political independence of another
country. Military force is only permissible in selfdefense or with the assent of the Security Council. Further, the Charter of the Organization of
American States (OAS) says no country can intervene, for any reason, in the internal or external
affairs of another country.
US imposition of economic sanctions against
Venezuela is also illegal. The OAS Charter proscribes the use of coercive economic or political
measures to force the sovereign will of another
country and obtain any advantages from it.

“Coercion, whether military or economic, must
never be used to seek a change in government in
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a sovereign state,” said
Idriss Jazairy, a UN special rapporteur concerned
with the negative impact
of sanctions. “The use of
sanctions by outside powers to overthrow an
elected government is in
violation of all norms of
international
law.”
Jazairy also noted that,
“Precipitating an economic and humanitarian
crisis in Venezuela is not
a foundation for the
peaceful settlement of
disputes.”
Former UN Special
Rapporteur Alfred-Maurice de Zayas says the
United States is waging “economic warfare”
against Venezuela. In his report to the Human
Rights Council, de Zayas recommends that the
International Criminal Court investigate whether
“economic war, embargoes, financial blockades
and sanctions regimes amount to geopolitical
crimes and crimes against humanity under Article 7 of the Rome Statute.”
Moreover, in order to impose sanctions under US
law, the president must declare a national emergency and state that Venezuela constitutes an
“unusual and extraordinary threat” to the national security of the United States. That claim
is patently false.
De Zayas is a signatory to an open letter released
last week, signed by 70 experts and academics
who condemned the US-backed coup attempt
against the Maduro government.
Although ostensibly aimed at helping the
Venezuelan people, Team Trump’s sanctions and
threats of military invasion are overwhelmingly
unpopular in Venezuela. Eighty-six percent of
Venezuelans oppose US military intervention and
81 percent are against sanctions.

It’s the Oil, Stupid

Why is the United States so
intent on regime change?
Because Venezuela has the
world’s largest oil reserves,
and the United States is its
biggest customer.
Within two days of his
self-inauguration as “interim president,” Guaidó
began a process to restructure
and
privatizeVenezuela’s oil industry
for the benefit of multinational corporations.
Drawing a parallel with
George W. Bush’s Iraq war,
Tulsi Gabbard (D-Hawaii)
tweeted , “It’s about the oil
… again.” Indeed, Halliburton, exempted from
the new sanctions against Venezuela, is once
again benefitting from regime change, like it did
in Iraq.
Bolton didn’t pull any punches when he stated
at a press conference that, “We’re in conversation
with major American companies now. … It would
make a difference if we could have American
companies produce the oil in Venezuela. We both
have a lot of stake here.”
The Trump administration appears intent on
privatizing Venezuela’s oil in order to maximize
the profits of US oil companies at the expense of
the Venezuelan people and the rule of law.

* Copyright © Truthout. May not be reprinted without
permission.
Este artigo foi publicado originalmente em Truthout e aqui
reproduzido com prévia autorização da autora.

**Marjorie Cohn é professora emérita da Thomas Jefferson
School of Law (San Diego, California, EUA), ex-Presidente
da National Lawyers Guild, membro do Bureau da AIJD e
membro do Conselho Consultivo dos Veterans for Peace. O
seu livro mais recente tem por título: «Drones and Targeted
Killing: Legal, Moral, and Geopolitical Issues.
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Homenagem a Maître Roland Weyl, em Paris, no dia 19 de Março

No próximo dia 19 de Março, pelas 18,30 horas,
na Biblioteca da Ordem dos Advogados, no Palácio da Justiça de Paris, terá lugar uma cerimónia
para entrega a Maître Roland Weyl da medalha
comemorativa dos seus 80 anos de exercício da
profissão.
Maître Roland Weyl (que completou recentemente 100 anos de idade) foi um dos fundadores
da Associação Internacional de Juristas Democratas (de que a APJD é associada) e consagrou
toda a sua vida à defesa da democracia e dos direitos humanos.

Este Boletim tem-se referido por diversas vezes à
vida e obra desse eminente jurista, e publicado
textos seus – o que é um redobrado motivo para
nos associarmos à justa homenagem que lhe vai
ser prestada em Paris no dia 19 de Março.
Convidam-se todos os associados e Amigos da
APJD a participarem também nessa efeméride,
quer assistindo à cerimónia (se lhes for possível);
quer enviando mensagens de congratulação e
amizade, para o seguinte endereço electrónico:
rolandweyl.19mars@gmail.com.

AIJD - Boletim das Actividades junto da ONU

Encontra-se já disponível on-line, para leitura e/ou download, o último Boletim de actividades
dos representantes da Associação Internacional de Juristas Democratas (AIJD) junto da ONU
(ECOSOC, UNICEF e UNESCO), em Nova Iorque, Genebra e Paris. O relatório pode ser consultado aqui: http://iadllaw.org/2018/12/iadl-un-activities-bulletin-november-2018/

Directora do Boletim: Madalena Santos,
Presidente da Direcção da APJD.

Comissão de redacção: António Bernardo Colaço, Fernando Barbosa Ribeiro,
Grazina Machado, Guilherme Fonseca,
Lopes de Almeida e Manuela Pires.
Distribuição: Associados da APJD; gratuita.
Estatuto editorial:
1.O Boletim da APJD é um órgão digital destinado a divulgar as respectivas actividades
e a publicar artigos de opinião e outros materiais relacionados com os fins estatutários
da associação 2.O Boletim está aberto à colaboração e participação dos associados e outras pessoas,
e subordinado aos referidos fins estatutários. 3.A sua periodicidade será, em princípio, trimestral.
4.Os artigos assinados são de exclusiva responsabilidade dos respectivos autores.
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