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Como é sabido, o Regulamento (EU) n.º 2016/679, do Parlamento e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016 - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), levanta sérios desafios à 

comunidade jurídica e representa uma oportunidade para a adequação das entidades públicas e 

privadas às necessidades garantísticas e à tutela dos direitos reclamados pela sociedade 

moderna

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) tem vindo a preparar a implementação desse 

normativo, que gozará de plena eficácia na nossa ordem jurídica a partir de 25 de Maio de 2018, 

na senda aliás dos princípios que seguia já no exercício da sua atividade.

Em virtude das atribuições constitucionais e legais do CSM, essa implementação deverá 

ser efectuada a duas dimensões simultâneas, uma relativa aos dados judiciais - aqueles 

constantes dos processos judiciais - e a outra, aos dados pessoais depositados no próprio CSM - 

relativos ao corpo de funcionários que aqui prestam funções, a todo o conjunto dos magistrados 

judiciais, no activo, aposentados e jubilados e aos restantes cidadãos que se nos dirigem 

peticionariamente.

Pretendo agora referir-me a este segundo grupo, emergente do exercício das atribuições 

de natureza administrativa, pois que a problemática do primeiro grupo de dados (judiciais) 

encontra-se em análise noutra sede, envolvendo o poder executivo e legislativo.

  A especial natureza destes dados pessoais (administrativos), justifica a atenção com que 

o CSM prepara a implementação deste normativo.

Sabendo-se que, gozando de aplicação directa, o RGPD introduz inovações fundamentais 

no que concerne aos princípios jurídicos de protecção destes dados, aos fundamentos de 

legitimidade para tanto, aos direitos dos titulares dos dados e às obrigações dos responsáveis 

pelo seu tratamento.

Assim a previsão de um novo modelo regulatório, enquadrado em distinto quadro de 

cooperação, fiscalização e controlo da actividade de tratamento dos dados pessoais, assente nos 

princípios fundamentais da livre circulação no interior da União Europeia, da licitude, lealdade 

e transparência, da limitação das finalidades de tratamento, da minimização dos dados, da 

exactidão dos mesmos, da limitação da conservação, da sua integridade e confidencialidade e, 

por fim, da responsabilidade demonstrada.
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A necessária implementação tem vindo a ser preparada, a quatro dimensões; a saber:

Em primeiro lugar, mediante a criação de um grupo interno de trabalho, constituído pelo 

responsável dos serviços informáticos e por assessora jurídica, os quais, na 

interdisciplinaridade dos seus saberes, executarão as tarefas essenciais, mediante a aposta no 

envolvimento dos serviços internos e respectivos funcionários deste Conselho, que diariamente 

executam operações de tratamento de dados pessoais, através da necessária sensibilização, 

formação e definição de práticas adequadas em matéria de protecção de dados pessoais

Em segundo lugar, procedeu-se à nomeação do Encarregado da Protecção de Dados (DPO 

na sigla das iniciais em língua inglesa que se utiliza para facilidade de perceção geral), 

necessariamente um magistrado judicial - em virtude da natureza e origem dos dados pessoais 

em causa -, que orienta, aconselha e informa a implementação, tendo como horizonte de 

atuação a salvaguarda da conformidade com o RGPD, do tratamento de dados pessoais realizado 

pelo CSM.

 Iniciou-se, ainda, procedimento concursal para a aquisição de serviços, a entidade 

externa, com vista à elaboração de um plano de acção ao nível da organização da informação e 

dos respectivos processos de suporte à decisão e análise da adequação dos mesmos ao RGPD.

Por fim, alarga-se o esforço de implementação, abrangendo-se, em diferentes níveis e com 

respeito da distinta autonomia, o tratamento de dados pessoais por parte dos Tribunais da 

Relação e das Presidências de Comarca, desde logo a nível de partilha do DPO nomeado.

Aproximando-se a data de início da plena eficácia do RGPD - dependente ainda da 

aprovação final do instrumento legislativo necessário para a concretização de alguns aspectos 

relativos às instituições públicas, como previsto no próprio normativo comunitário - impunha-se 

manifestar este nosso comprometimento para com os titulares dos dados pessoais relativamente 

aos quais o CSM é responsável, transmitindo a necessária mensagem de confiança na 

capacidade do CSM em responder a estes novos desafios.

Lisboa, 15 de Maio de 2018

Mário Belo Morgado

Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura
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