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Proc. 2019/DSAF/3416                Data: 09112021 

ASSUNTO: Projeto de Alteração do Regulamento das Obrigações Declarativas  Consulta Pública 

 

DIVULGAÇÃO Nº 220/2021 

 

  Exmo(a) Senhor(a): 

  Juiz(a) Conselheiro(a) 

  Juiz(a) Desembargador(a) 

  Juiz(a) de Direito 

   

  A Lei nº. 52/2019 de 31  de  Julho,  que  aprova  o  Regime  do  exercício  de  funções  por  

titulares  de  cargos  políticos  e  altos  cargos  públicos,  no  artigo  5º,  dispõe  que,  de  acordo  

com  os respetivos  estatutos,  os  magistrados  judiciais  ficam  também  sujeitos  às  obrigações  

declarativas   previstas   na   Lei,   sendo   as   declarações   entregues   no   Conselho   Superior   da  

Magistratura,  que  será  competente  para  a  sua  análise,  fiscalização e  aplicação  do  respetivo  

regime  sancionatório, nos termos dos respetivos estatutos.   

  Sendo que, nos termos do disposto no artigo 19º nº. 3 da referida Lei, o C.S.M. estabelece,   

com  independência  e  autonomia,  e  no  respeito  pelo  seu  estatuto,  os  códigos  de  conduta   

aplicáveis aos  magistrados judiciais. 

  Por outro  lado, o Acórdão proferido pelo  Supremo Tribunal de  Justiça, datado de 14 de 

julho de 2021, nos autos de suspensão de eficácia que correram termos sob o n.º 15/21.YFLSBA, 

intentados  pela  Associação  Sindical  dos  Juízes  Portugueses  contra  o  Conselho  Superior  da 

Magistratura, julgou a ação parcialmente procedente, tendo o CSM sido condenado, nos termos 

do disposto no artigo 77.º, n.º 2, do CPTA, e emitir normas que supram as ilegalidades detetadas, 

fixandose o prazo de 180 dias para o efeito. 

  Devido ao elevado número de  interessados  submetese, ao abrigo do disposto no artigo 

100º, nº. 3, al. c) e n.º 1 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, o presente 
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projeto  de  alteração  do  Regulamento  das  Obrigações  Declarativas,  publicado  no  Diário  da 

República n.º 51/2021,  Série  II, de 15/03/2021,  a  consulta pública, para  recolha de  sugestões, 

procedendose,  para  o  efeito,  à  publicitação  do  projeto  no  IUDEX  e  na  página  eletrónica  do 

Conselho Superior da Magistratura. 

  São considerados  interessados no presente procedimento todos aqueles que, nos termos 

do  n.º  1,  do  artigo  68º  do  CPA,  sejam  titulares  de  direitos,  interesses  legalmente  protegidos, 

deveres,  encargos,  ónus  ou  sujeições  no  âmbito  de  decisões  que  nele  forem  ou  possam  ser 

tomadas,  bem  como  as  associações,  para  defender  interesses  coletivos  ou  proceder  à  defesa 

coletiva de  interesses  individuais dos seus associados que caibam no âmbito dos respetivos fins, 

nomeadamente, os Exmos. Magistrados Judiciais e a Associação Sindical dos Juízes Portugueses. 

  Os interessados devem dirigir as suas sugestões, por escrito, à Juíza Secretária do Conselho 

Superior  da Magistratura,  por  email  (csm@csm.org.pt)  ou  por  correio  postal  (Rua Duque  de 

Palmela, n.º 23, 1250097), no prazo de 15 dias, após a publicitação do projeto de alteração do 

regulamento,  considerando  a  urgência  decorrente  do  prazo  de  180  dias  determinado  pelo 

referido Acórdão. 

 

  Com os melhores cumprimentos, 

A Juíza Secretária do Conselho Superior da Magistratura, 

 

 

[Ana Cristina Dias Chambel Matias] 

 

 

 

Ana Cristina
Dias Chambel
Matias
Juiz Secretária

Assinado de forma digital por Ana Cristina
Dias Chambel Matias
588967022b6c03e02063af59518cd4ba258527b2

Dados: 2021.11.09 11:54:00
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ASSUNTO: Projeto de Alteração do Regulamento das Obrigações Declarativas 

 

 

 N.º Procedimento: 2019/DSAF/3416  08-11-2021 

 

       SUMÁRIO: Alteração determinada pelo Acórdão proferido pelo STJ, em 14 de julho 

de 2021, nos autos de suspensão de eficácia que correram termos sob o nº. 15/21.5YFLSB-

A, intentados pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses contra o Conselho Superior 

da Magistratura, o qual julgou a ação julgada parcialmente procedente, tendo o CSM sido 

condenado, nos termos do disposto no art. 77.º, n. 2, do CPTA, a emitir normas que 

supram as ilegalidades supra detetadas, fixando-se um prazo de 180 dias para o efeito. 

 

     No Acórdão datado de 14 de julho de 2021, nos autos acima identificados, o STJ 

decidiu: 

“1. Ser declarada a ilegalidade, com força obrigatória geral: 

1.1. Do artigo 2.º do ROD, por insuficiente regulamentação dos termos da análise e 

fiscalização, pelo CSM, das declarações únicas apresentadas pelos magistrados judiciais; 
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1.2. Do artigo 3.º do ROD, pelos vícios de violação de lei (artigo 13.º, n.os 2 a 4, da Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho) e da proporcionalidade  (artigo 7.º do CPA), por obrigar ao 

preenchimento do campo da identificação do cônjuge ou unido de facto do magistrado em 

todas as situações, fora dos casos exigíveis nos termos do artigo 13.º, n.os 2 e 3, da lei 

habilitante. 

1.3. Do artigo 4.º do ROD, por violação do princípio da proporcionalidade  (artigo 7.º 

do CPA) no estabelecimento e fixação da periodicidade da obrigação de entrega de 

declaração única; 

1.4. Do artigo 5.º do ROD: 

1.4.1. Por violação de lei  (artigo 5.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, 

conjugado com os artigos 4.º, 6.º-C e 17.º, n.º 1, alínea c), do EMJ) e 

da proporcionalidade (artigo 7.º do CPA) na exigência de identificação dos imóveis 

(nomeadamente da casa de morada de família) dos magistrados através da matriz; 

1.4.2. Por violação de lei  (artigos 18.º do CPA; 5.º, n.º 1, alínea c), 13.º, 15.º, 25.º, 32.º, 

37.º a 41.º do RGPD; 9.º a 13.º e 21.º da LPDP; 9.º da LADA; 17.º, n.os 7 e 8, do 

REFTCP) e deficiente regulamentação, decorrente da omissão de definição: 

- das medidas técnicas e organizativas adequadas; 

- da indicação do encarregado de proteção de dados; 

- da indicação do prazo de conservação dos dados pessoais ou dos critérios usados para 

definir esse prazo; 

- da previsão da audição do titular do cargo. 

2. Condenar a entidade requerida, nos termos do disposto no art. 77.º, n. 2, do CPTA, 

a emitir normas que supram as ilegalidades supra detetadas, fixando-se um prazo de 180 

dias para o efeito; 

3. Quanto ao demais peticionado, julga-se a ação improcedente.” 

* 
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      Com vista a dar cumprimento ao determinado no Acórdão do STJ de 14 de julho de 

2021 e à exigência de regulamentação prevista no artigo 7.º- E do Estatuto dos Magistrados 

Judiciais e 5.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, recolhidos os contributos dos Exmºs 

Membros do Conselho Superior da Magistratura e em conformidade com os artigos 96.º, 

98.º e 99.º do Código de Procedimento Administrativo, propõe-se a seguinte metodologia: 

        1) Projeto de regulamento: Alteração da Regulamentação da obrigação de entrega 

das declarações de rendimentos de acordo com o disposto no artigo 7.º-E do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, na redação que lhe foi dada pela Lei n.º 67/2019, de 27 de agosto, e 

no artigo 5.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, aprovado na sessão Plenária do Conselho 

Superior da Magistratura, de 12 de janeiro de 2021, e publicado no Diário da República n.º 

51/2021, Série II de 2021-03-15. 

        2) Nota justificativa: Análise das alterações determinadas pelo Acórdão datado de 14 

de julho de 2021, proferido pelo STJ: 

 A – Omissão ou insuficiente regulamentação quanto à análise e fiscalização 

pelo CSM: 

 Do referido Acórdão resulta que a Lei n.º 52/2019 refere, no seu artigo 20.º, que “A 

análise e fiscalização das declarações apresentadas nos termos da presente lei compete a 

entidade a identificar em lei própria, que define as suas competências, organização e regras 

de funcionamento”. Será, portanto, em tal diploma que, para os demais sujeitos obrigados 

ao preenchimento da declaração única, ficarão estabelecidas as competências de análise e 

fiscalização da entidade competente.

 “Constata-se que o ROD nada dispõe quanto aos termos em que se processa a 

análise e fiscalização das declarações, não dando, portanto, cumprimento ao disposto no 

art. 20.º da Lei n.º 52/2019. 

 Deve concluir-se que, neste ponto, assiste razão à requerente. Consequentemente, 

existe fundamento para condenar a entidade requerida na emissão de norma que defina os 

termos em que se processa a análise e fiscalização das declarações.”.   
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 O art. 2.º do ROD (Regulamento das Obrigações Declarativas), cuja ilegalidade, 

com força obrigatória geral, foi declarada pelo STJ, dispõe o seguinte: 

Artigo 2.º 

Entidade competente 

 1 – O Conselho Superior da Magistratura é a entidade competente para receber, 

analisar e fiscalizar as declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas na 

Lei n.º 52/2019, de 31 de julho e, bem assim, para disponibilizar o acesso às mesmas. 

 2 – Ressalvada a ocorrência de responsabilidade criminal, o Conselho Superior da 

Magistratura é a entidade competente para a aplicação, nos termos do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, do regime sancionatório relativo ao incumprimento do dever de 

apresentação das declarações, referidas no número anterior. 

 Para cumprimento do ordenado no Acórdão do STJ, datado de 14/07/2021, sugere-

se a seguinte redação inspirada parcialmente nos Regulamentos das Obrigações 

Declarativas dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público que possuem 

normas idênticas: 

“Artigo 2.º 

Entidade competente e fiscalização 

1 – O Conselho Superior da Magistratura é a entidade competente para receber, analisar e 

fiscalizar as declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas na Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho e, bem assim, para disponibilizar o acesso às mesmas. 

2 – A análise e fiscalização das declarações únicas dos juízes são efetuadas pelo Conselho 

Superior da Magistratura, através dos membros designados pelo plenário para esse efeito. 

3 – Quando se verifique a existência de um acréscimo patrimonial significativo nas 

declarações subsequentes a que alude o artigo 4.º, n.º 1 do presente regulamento, cuja 

justificação não resulte da própria declaração, o membro designado pelo plenário ordena a 
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notificação do magistrado judicial para, no prazo de 20 dias, justificar a proveniência de tal 

acréscimo ou esclarecer as dúvidas suscitadas. 

4 – Iniciado tal procedimento, o membro designado pelo plenário pode ordenar 

oficiosamente as diligências que tenha por pertinentes e o magistrado judicial visado pode 

ser ouvido, juntar documentos ou requerer as diligências que reputar por necessárias.  

5 – O procedimento é escrito, está sujeito às regras de sigilo do processo disciplinar e a 

decisão final é fundamentada e precedida de audição do magistrado judicial visado. 

6 – A decisão final poderá ser de arquivamento do procedimento iniciado ou de 

comunicação dos factos apurados às entidades competentes para efeitos de eventual 

responsabilidade criminal, fiscal ou disciplinar, que será notificada ao magistrado judicial 

visado. 

7 – A recusa de resposta ao pedido de justificação a que alude o número 3 será apreciada 

pelo Conselho Superior da Magistratura para efeitos disciplinares nos termos previstos no 

Estatuto dos Magistrados Judiciais.  

8 – O apoio administrativo, de assessoria e logístico que se mostrar necessário é 

assegurado pela Divisão de Documentação e Informação Jurídica do CSM (DDIJ) e pela 

Direção de Serviços de Quadro e Movimentos Judiciais do CSM (DSQMJ). 

9 – Os membros designados para análise e fiscalização das declarações apresentam ao 

plenário do Conselho Superior da Magistratura as situações que considerem suscetíveis de 

constituir infração disciplinar ou outra.    

10 – Ressalvada a ocorrência de responsabilidade criminal, o Conselho Superior da 

Magistratura é a entidade competente para a aplicação, nos termos do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, do regime sancionatório relativo ao incumprimento do dever de 

apresentação das declarações referidas no número anterior. 

11 – Em matérias relativas ao presente Regulamento os membros do Conselho Superior da 

Magistratura e todos aqueles que a ele prestem apoio estão especialmente obrigados a 

guardar sigilo em relação aos factos e documentos de que tenham conhecimento pelo 

exercício das suas funções.” 

 

** 
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B – Identificação do cônjuge ou unido de facto – artigo 3.º do ROD: 

 Relativamente a esta matéria o Acórdão do STJ, datado de 14/07/2021, refere que: 

 “Assim, do disposto no artigo 13.º da Lei n.º 52/2019 será de concluir que a 

obrigatoriedade de identificação de terceiros só se justificará nos casos de contitularidade 

ou acesso a bens por interposta pessoa, como previsto na alínea b) do n.º 2, e ainda nos 

casos em que a lei se refere expressamente à titularidade de bens ou acesso a bens pelo 

cônjuge ou unido de facto previstos nas subalíneas iii e iv da alínea b) do n.º 3 (sobre 

interesses financeiros relevantes). 

 Fora daquelas hipóteses, a imposição da identificação do cônjuge ou unido de 

facto, por ser absolutamente desnecessária ao cumprimento dos fins da lei habilitante, 

mais do que violar a reserva da intimidade privada do próprio magistrado, viola a 

intimidade da vida privada de terceiros não visados pela lei habilitante. 

 Deve, assim, entender-se que o art. 3.º, n.º 1, do ROD, ao remeter para o anexo da 

Lei n.º 52/2019, obrigando ao preenchimento do campo da identificação do cônjuge ou 

unido de facto do magistrado em todas as situações, fora dos casos exigíveis nos termos 

do art. 13.º, n.ºs. 2 e 3, da mesma lei, se encontra ferido de ilegalidade por afetar de forma 

desproporcional a reserva da intimidade da vida privada do cônjuge ou unido de facto do 

magistrado.”.  

O art. 3.º do ROD, cuja ilegalidade, com força obrigatória geral, foi declarada pelo 

STJ, dispõe o seguinte: 

Artigo 3.º 

Declaração Única  

 1 - Os magistrados judiciais em exercício de funções jurisdicionais e nas comissões 

de serviço previstas nos nºs. 2 e 3 do artigo 61.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais 

apresentam por via eletrónica, na plataforma IUDEX, no prazo de 60 dias, contados a 

partir da sua posse no lugar ou cargo para que foram nomeados, a declaração única 



       

 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

GABINETE DE APOIO AO VICEPRESIDENTE E AOS MEMBROS 

 
 

 
        | 7 / 28 
 
 

  Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

 

prevista no artigo 13.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, utilizando, para o efeito, o 

modelo constante do Anexo à referida Lei. 

 2 - O disposto no número anterior não é aplicável aquando da nomeação como juiz 

estagiário. 

 3 – O disposto no n.º 1 é aplicável aos magistrados judiciais jubilados que, ao 

abrigo do disposto no artigo 64.º-B do Estatuto dos Magistrados Judiciais, sejam 

nomeados para prestar serviço ativo. 

 4 - Os magistrados judiciais nas situações referidas nos nº.s 1 e 3, já em exercício 

de funções aquando da publicação no Diário da República da Deliberação do Plenário do 

Conselho Superior da Magistratura que aprove o presente regulamento, apresentam a 

declaração prevista no n.º 1 no prazo de 60 dias contados a partir de tal publicação.  

 Para cumprimento do ordenado no Acórdão do STJ, datado de 14/07/2021, sugere-

se a seguinte redação: 

“Artigo 3.º 

Declaração única 

1 - Os magistrados judiciais em exercício de funções jurisdicionais e nas comissões de 

serviço previstas nos nºs. 2 e 3 do artigo 61.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais 

apresentam por via eletrónica, na plataforma IUDEX, no prazo de 60 dias, contados a partir 

da sua posse no lugar ou cargo para que foram nomeados, a declaração única prevista no 

artigo 13.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, utilizando, para o efeito, o modelo constante 

do Anexo à referida Lei, excepto no que concerne ao preenchimento do campo de 

identificação do cônjuge ou unido de facto do magistrado, o qual só é obrigatório nos 

seguintes casos: 

a) Casamento no regime comum de bens (comunhão de adquiridos) ou no regime de 

comunhão geral; 

b) Compropriedade de elementos patrimoniais com o cônjuge ou unido(a) de facto; 
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c) Propriedade ou posse de elementos patrimoniais por interposta pessoa do cônjuge 

ou unido(a) de facto; 

d) Subalíneas iii e iv da alínea b) do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 52/2019 de 31 de 

julho. 

2 - O disposto no número anterior não é aplicável aquando da nomeação como juiz 

estagiário. 

3 - O disposto no n.º 1 é aplicável aos magistrados judiciais jubilados que, ao abrigo do 

disposto no artigo 64.º-B do Estatuto dos Magistrados Judiciais, sejam nomeados para 

prestar serviço ativo. 

4 - Os magistrados judiciais nas situações referidas nos nº.s 1 e 3, já em exercício de 

funções aquando da publicação no Diário da República da Deliberação do Plenário do 

Conselho Superior da Magistratura que aprove o presente regulamento, apresentam a 

declaração prevista no n.º 1 no prazo de 60 dias contados a partir de tal publicação.”  

* 

C – Periodicidade da entrega de declarações – art. 4.º do ROD: 

 Relativamente a esta matéria o Acórdão do STJ datado de 14/07/2021 refere que: 

“Sendo os juízes nomeados vitaliciamente, não seria suficiente, tendo em conta o 

fim a que a lei 52/2019 se propõe, que as obrigações declarativas se cingissem à data da 

nomeação e à data do desligamento do serviço, havendo que determinar a periodicidade 

dessa obrigação. 

 Todavia, a solução gizada no art. 4.º do ROD, ao reportar essa obrigação a cada 

tomada de posse (à semelhança dos demais titulares de cargos políticos e de altos cargos 

públicos) acaba por pretender assegurar esse desiderato através de meios, não só mais 

lesivos de que outros meios ou medidas disponíveis, violando assim o princípio da 

necessidade, como também desproporcional ao fim visado. 



       

 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

GABINETE DE APOIO AO VICEPRESIDENTE E AOS MEMBROS 

 
 

 
        | 9 / 28 
 
 

  Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

 

 Efetivamente, o art. 4.º do ROD alarga o regime de apresentação de nova 

declaração a situações de suspensão e de interrupção do exercício de funções, ao que 

acresce a circunstância de se revelar mais exigente que o disposto no seu artigo 14.º da lei 

habilitante (que tem como ponto de partida a duração em média de um cargo político de 

4/5 anos), uma vez que no caso dos magistrados, com a formulação do artigo 4.º, n.º 1, do 

Regulamento, pode determinar a entrega da referida declaração sempre que os 

magistrados judiciais mudem de lugar por força do movimento judicial, e assim com uma 

periodicidade em média de dois em dois anos, com inteira desconsideração do período 

temporal decorrido com a colocação no lugar anterior. 

 A desproporcionalidade decorre igualmente, por inerência temporal, do facto de se 

permitir o acesso de terceiros, nos exatos termos dos titulares de cargos políticos e altos 

cargos públicos, à declaração única dos magistrados judiciais, respeitante a um período 

que corresponde a toda a sua vida ativa (e para além dela), quando os titulares de cargos 

políticos e altos cargos públicos, em regra, apenas terão as suas declarações acessíveis, 

quanto a períodos curtos (os períodos em que tipicamente exercem esses tipos de funções). 

Ora, a obrigação de actualização da declaração não poderá ser transposta 

acriticamente para os magistrados judiciais, desde logo, tendo em conta a natureza das 

funções desempenhadas e, por outro lado, por não se vislumbrar a existência de uma 

alteração patrimonial relevante em cada 2 anos, até que cesse a sua carreira (de duração 

média de 40 anos). 

Assim, aliado ao regime de publicidade aplicável, a periodicidade exigida pelo 

ROD irá determinar e permitir a publicidade dos dados pessoais e rendimentos dos 

magistrados, por um tempo praticamente indeterminado, que só cessa no termo da 

carreira. 

Assim, impõe-se que o início e a cessação do exercício de funções seja interpretado 

de forma adequada ao fim pretendido com o referido diploma e tendo em conta o tipo de 

funções exercidas. 
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Nessa perpetiva, uma correta interpretação da norma habilitante impede que se 

imponha o dever de atualização e renovação da obrigação declarativa nos termos amplos 

decorrentes do artigo 4.º, n.º 1, não se mostrando razoável e, por sua vez, proporcional, 

por excessiva, ainda que possa considerar razoável a consagração da imposição de 

apresentação da declaração aos casos de suspensão e interrupção do exercício de 

funções. 

Cabe notar que, em situações idênticas, os demais regulamentos afins, aprovados 

pelo Conselho Superior do Ministério Público e pelo Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais consagram soluções nos termos das quais, em condições 

normais os magistrados apresentam a declaração de cinco em cinco anos. 

Em resumo, deve proceder a pretensão da requerente quanto a esta matéria, 

devendo ser declarada a ilegalidade, com força obrigatória geral, do art. 4.º, n.º 1 do 

ROD, por violação do princípio da proporcionalidade no que respeita ao estabelecimento 

da periodicidade normal de entrega de declaração.”. 

O art. 4.º, n.º 1 do ROD, cuja ilegalidade, com força obrigatória geral, foi declarada 

pelo STJ, dispõe o seguinte: 

Artigo 4.º 

Renovação e atualização da declaração  

 1 – É apresentada nova declaração, atualizada, sempre que o magistrado cesse ou 

suspenda funções no lugar ou cargo que determinou a apresentação da declaração 

precedente e regresse ao lugar de origem ou tome posse de novo lugar ou de novo cargo 

dos referidos no n.º 1 do artigo anterior e, bem assim, quando interrompa, por força de 

licença, ou cesse em definitivo o exercício de funções judiciais ou nos tribunais judiciais. 

(…). 
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 Para cumprimento do ordenado no Acórdão do STJ, datado de 14/07/2021, sugere-

se a seguinte redação também inspirada nos Regulamentos das Obrigações Declarativas 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público que possuem normas 

muito idênticas relativamente à periodicidade de cinco anos para nova declaração em casos 

normais, conforme refere o mencionado Acórdão, acrescentada a vicissitude inerente à 

promoção para o exercício de funções em Tribunal superior: 

“Artigo 4.º 

Renovação e atualização da declaração  

1 – As declarações subsequentes são entregues com a periodicidade de cinco anos, 

contados da última apresentação, e é apresentada nova declaração, atualizada, sempre que 

o magistrado cesse ou suspenda funções no lugar ou cargo que determinou a apresentação 

da declaração precedente e regresse ao lugar de origem nos casos das comissões de serviço 

previstas no n.º 1 do artigo anterior e, bem assim, em caso de promoção para o exercício de 

funções em Tribunal da Relação ou no Supremo Tribunal de Justiça, ou ainda, quando 

interrompa, por força de licença, ou cesse em definitivo o exercício de funções judiciais ou 

nos tribunais judiciais. 

2 - A declaração deve ser apresentada no prazo de 60 dias contados a partir de qualquer 

dos eventos referidos no número anterior. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1 considera-se: 

a) Interrompido, por força de licença, o exercício de funções jurisdicionais, quando seja 

concedida ao magistrado judicial licença que implique a abertura de vaga, nos termos do 

Estatuto dos Magistrados Judiciais; 

b) Cessado definitivamente o exercício de funções nos tribunais judiciais, quando o 

magistrado judicial, encontrando-se no ativo, perfaça 70 anos de idade, quando seja 

desligado do serviço por efeito de aposentação, ou quando tome posse de cargo que 

implique o seu desligamento da carreira dos magistrados judiciais. 
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4 - Deve também ser apresentada nova declaração, no prazo de 60 dias contados a partir do 

correspondente evento, quando um magistrado judicial seja designado para cargo que 

obrigue à apresentação da declaração única nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho, bem como quando cesse o exercício do mesmo cargo. 

5 - Deve ser ainda apresentada nova declaração, no prazo de 30 dias, sempre que se 

verifique uma alteração patrimonial efetiva que modifique o valor declarado anteriormente, 

referente a alguma das alíneas do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, em 

montante superior a 50 salários mínimos mensais.” 

* 

D – Publicidade dos dados e acesso à declaração – art. 5.º do ROD: 

Relativamente a esta matéria o Acórdão do STJ datado de 14/07/2021, refere que: 

“O artigo 5.º do ROD limita-se a remeter para o teor do artigo 17.º da lei 

habilitante, a qual estatui no seu nº. 2: Não são objeto de consulta ou acesso público os 

seguintes elementos da declaração: a) Dados pessoais sensíveis como a morada, números 

de identificação civil e fiscal, números de telemóvel e telefone, e endereço eletrónico (…) 

c) Dados que permitem a identificação individualizada da residência, exceto do município 

de localização, ou de viaturas e de outros meios de transporte do titular do cargo. 

Algo contraditoriamente, porém, no seu n.º 3, o mesmo preceito estatui que, «No 

que respeita a dados sobre rendimentos e património, a consulta da declaração garante: 

(…) b) Relativamente ao património imobiliário, é disponibilizado para consulta a 

identificação de cada imóvel, pela sua matriz, localização e valor patrimonial (…)». 

 “Daqui resulta que o acesso ao endereço da casa de morada de família dos 

magistrados poderá ser facilmente alcançado se a divulgação dos elementos da matriz 

constarem dos elementos a consultar publicamente. 

Existe aqui uma contradição entre os dois preceitos da própria lei habilitante, 

posto que a solução do n.º 2 do artigo 17.º é parcialmente oposta à da alínea b) do n.º 3. 
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Por outro lado, a identificação do imóvel através da matriz predial, é igualmente 

violadora do princípio da proporcionalidade, porque não se adequa à finalidade prevista 

na lei habilitante: assegurar a transparência quanto à situação patrimonial dos visados na 

lei.”.(…) 

“Nesta perspetiva, a identificação do imóvel e sua disponibilização em acesso 

público, além de colocar em causa a segurança do magistrado, e que se impõe preservar, 

por força do disposto no artigo 17.º, n.º 1, alínea c), do EMJ e artigos 2.º, n.º 1 e 5.º da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem (CEDH), também é fator potencialmente 

perturbador do exercício livre das funções judiciais e, consequentemente, do dever de 

independência e imparcialidade inerente à função de julgar, decorrentes dos artigos 4.º e 

6.º-C do EMJ. 

Por isso, a ampla remissão que o art. 5.º do ROD faz para o art. 17.º da Lei n.º 

52/2019, sem adaptação e sem exclusão do aludido segmento da alínea b) do n.º 3 do art. 

17.º, viola o dever de legalidade a que se submetera a entidade requerida, por força dos 

artigos 5.º, n.ºs 1 e 2, da Lei n.º 52/2019 e 149.º do EMJ. 

Neste quadro, conclui-se que o art. 5.º do ROD, na remissão para o artigo 17.º da 

lei habilitante, deverá contemplar as necessárias adaptações, nomeadamente suprimindo a 

exigência de identificação dos imóveis, para efeitos de acesso público, através da 

identificação da respetiva matriz predial”. (…) 

“O art. 5.º, n.º 1, alínea c), do RGPD estabelece que a recolha dos dados pessoais 

são os adequados, pertinentes e limitados ao que é necessário relativamente às finalidades 

para as quais são tratados.”. 

O art. 5.º do ROD, cuja ilegalidade, com força obrigatória geral, foi declarada pelo 

STJ, dispõe o seguinte: 

Artigo 5.º 

Acesso público 
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 As declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas nos artigos 

anteriores são de acesso público, nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de 

julho, cumprindo ao Conselho Superior da Magistratura facultar a consulta das 

declarações e assegurar que a mesma decorra com observância dos limites e 

condicionantes estabelecidas por aquele preceito legal.   

Para cumprimento do ordenado no Acórdão do STJ, datado de 14/07/2021, sugere-

se a seguinte redação: 

“Artigo 5.º 

Acesso e publicidade 

1 - As declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas nos artigos anteriores 

são de acesso público, nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, 

cumprindo ao Conselho Superior da Magistratura facultar a consulta das declarações e 

assegurar que a mesma decorra com observância dos limites e condicionantes estabelecidas 

por aquele preceito legal. 

2 – De harmonia com o disposto no número anterior, não são objeto de consulta ou de 

acesso público dados pessoais sensíveis, como a morada excetuando a indicação do 

município, números de identificação civil e fiscal, números de telemóvel e telefone e 

endereço telefónico, bem como dados que permitam a identificação individualizada da 

residência, designadamente o artigo matricial do respetivo imóvel, ou dados de viaturas e 

de outros meios de transporte do magistrado judicial. 

3 – Os pedidos de acesso por terceiros à informação constante das declarações únicas são 

efetuados mediante requerimento fundamentado, dirigido ao Conselho Superior da 

Magistratura, com identificação do requerente, que fica registado. 
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4 – Não sendo caso de indeferimento liminar, é ouvido o titular da declaração para se 

pronunciar, em 10 dias úteis, sobre se se opõe ou não à disponibilização dos dados, e em 

caso afirmativo, deve indicar os dados que considere não suscetíveis de divulgação. 

5 – O titular da declaração pode manifestar, a todo o tempo, designadamente no próprio ato 

da entrega da declaração única, oposição à disponibilização de dados que lhe digam 

respeito, com fundamento em interesse atendível, nomeadamente interesse de terceiros ou 

salvaguarda da reserva da vida privada, nos termos do artigo 17.º, n.º 8 e 9, da Lei n.º 

52/2019 de 31 de julho. 

6 – A autorização prevista no n.º 4 é precedida de parecer do Encarregado de Proteção de 

Dados, relativamente aos dados pessoais constantes na declaração única, mediante decisão 

fundamentada e ponderados os interesses em causa, salvaguardando-se o disposto no artigo 

25.º e 32.º do RGPD.  

7 – O acesso, quando autorizado, é feito presencialmente e sem possibilidade de obtenção 

de cópia, respondendo os requerentes civil e criminalmente, nos termos previstos na 

legislação sobre a proteção de dados, pela utilização indevida da informação obtida através 

da consulta das declarações.   

8 – A inobservância das regras legais estabelecidas na Lei n.º 52/2019 em matéria de 

violação da reserva da vida privada, decorrente da divulgação de elementos da declaração 

única, é passível de responsabilização penal, designadamente nos termos dos artigos 192.º 

e 193.º do Código Penal e da Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto (LPDP).” 

** 

E – Deficiente regulamentação em matéria da proteção dos dados pessoais: 

 Relativamente a esta matéria o Acórdão do STJ datado de 14/07/2021 refere que: 

 “A indicação do responsável pelo tratamento dos dados, que se encontra omisso 

no ROD, é particularmente importante nos casos previstos no artigo 33.º do RGPD, 
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referentes á notificação de incidentes de violação de dados pessoais, e nos casos previstos 

nos artigos 35.º e 36.º do RGPD, referentes à elaboração de avaliações de impacto sobre 

a proteção de dados.(…) 

 Nestes termos, a Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, lei habilitante do ROD (logo, 

também este), deve obediência ao disposto na LADA, uma vez que esta última norma 

procede à transposição para a ordem jurídica interna de normas de direito da União 

Europeia.(…) 

 Para o efeito, torna-se essencial que, ao abrigo do ROD, seja indicado um 

encarregado de protecção de dados, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 37.º 

e 38.º do RGPD, que deverá emitir parecer, designadamente, sobre o impacto da 

protecção de dados, e cumprir com as obrigações constantes do artigo 38.º do RGPD. 

 Estas omissões assumem relevância porque, nos termos dos artigos 77.º a 79.º e 

82.º do RGPD e ainda artigo 33.º da LPDP (sem prejuízo de qualquer outra via de recurso 

administrativo ou judicial), todos os titulares de dados têm direito a reclamar junto da 

autoridade de controlo, no caso a CNPD, e qualquer pessoa que tenha sofrido danos 

materiais ou imateriais devido a uma violação do RGPD, tem direito a receber uma 

indemnização pelo responsável pelo tratamento, pelos danos sofridos do incorreto 

tratamento dos dados nos termos previstos naquele regulamento. Por outro lado, segundo 

o regime sancionatório previsto nos artigos 37.º e 38.º da LPDP, enquanto a entidade 

requerida não adaptar o ROD àquelas normas e não o tornar operativo em face das 

normas que ali se mencionam, entrará em incumprimento daquele regime, ficando sujeito 

às sanções previstas naqueles artigos. 

 Em resumo, deve concluir-se que assiste razão à requerente quando alega que se 

verifica a deficiente regulamentação do ROD, no que respeita às normas do RGPD, 

verificando-se também contrariedade ao disposto no art. 18.º do CPA, o qual estabelece 

que «Os particulares têm direito à protecção dos seus dados pessoais e à segurança e 

integridade dos suportes, sistemas e aplicações utilizados para o efeito, nos termos da 

lei”. 
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 “Existe, assim, fundamento para declarar (no segmento dispositivo) a ilegalidade 

com força obrigatória geral do artigo 5.º do ROD, por ação (violação de normas 

supraordenadas com referência às proteção de dados) e por omissão, devendo a entidade 

requerida, suprindo essa omissão, definir: 

 - as medidas técnicas e organizativas adequadas (artigos 25.º e 32.º do RGPD); 

 - a indicação do encarregado de protecção de dados (artigos 13.º, 37.º a 39.º do 

RGPD, artigos 9.º a 13.º da LPDP e artigo 9.º do LADA); 

 - a indicação de prazo de conservação dos dados pessoais ou, se não for possível, 

os critérios usados para definir esse prazo (art. 21.º da LPDP e alínea a) do n.º 2 do art. 

13.º do RGPD); 

 - a previsão de audição do titular do cargo (artigos 15.º do RGPD, n.ºs 7 e 8 do 

art. 17.º do REFTCP).”   

Para cumprimento do ordenado atenta a extensão das omissões a suprir e a 

especificidade da matéria sugere-se a criação de um novo artigo no qual se autonomiza a 

matéria atinente ao tratamento de dados pessoais, tornando, deste modo, explícitas as 

medidas técnicas e organizativas adotadas pelo Conselho Superior da Magistratura 

relativamente ao tratamento dos dados pessoais constantes das declarações. 

Assim, em cumprimento do referido Acórdão do STJ, é previsto o aditamento do 

artigo 6.º, com a seguinte redação: 

“Artigo 6.º 

Tratamento de dados pessoais 

1 - O Conselho Superior da Magistratura, enquanto responsável pelo tratamento dos 

dados, para segurança e confidencialidade dos dados pessoais declarados, trata a 

informação de acordo com as políticas e procedimentos internos de segurança e 



       

 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

GABINETE DE APOIO AO VICEPRESIDENTE E AOS MEMBROS 

 
 

 
        | 18 / 28 
 
 

  Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

 

confidencialidade, os quais são revistos e atualizados periodicamente, nos termos e 

condições legalmente previstos. 

2 - Para garantia da segurança e da confidencialidade das informações pessoais 

prestadas pelos titulares, o tratamento dos dados constantes da declaração é efetuado 

unicamente por meios informáticos e através da plataforma IUDEX. 

3 - Compete ao Encarregado de Proteção de Dados do Conselho Superior da 

Magistratura garantir, no âmbito da aplicação do presente ROD, a observância, em tudo 

quanto seja aplicável, das normas e princípios decorrentes do Regulamento Geral sobre 

Proteção de Dados (RGPD) e da Lei da Proteção de Dados Pessoais (LPDP), emitir parecer 

em caso de realização de avaliação de impacto das operações de tratamento sobre os dados 

pessoais, bem como aconselhar e emitir parecer sempre que lhe for solicitado pelo 

responsável relativamente aos tratamentos de dados pessoais constantes da declaração. 

4 - Por forma a minimizar o impacto da possível destruição, perda e alteração 

acidentais ou ilícitas e a divulgação ou acesso não autorizados aos dados pessoais 

transmitidos, o Conselho Superior da Magistratura, em conformidade com o Procedimento 

de Pseudonimização e Cifragem de Dados Pessoais, instituiu um sistema de cifragem que 

garante que as informações não são inteligíveis em caso de acesso indevido ou quando 

manipuladas por terceiros. 

5 - O Conselho Superior da Magistratura, assegura as condições para o exercício 

pelo titular dos dados dos seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ao 

tratamento, portabilidade, oposição, revogação do consentimento e do direito de não ficar 

sujeito a decisões individuais automatizadas, de acordo com a sua Política de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais, em cumprimento dos princípios e das regras do Regulamento 

Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) e da Lei da Proteção de Dados Pessoais (LPDP). 

6 - Em conformidade com a tramitação prevista no Procedimento do Exercício dos 

Direitos dos Titulares dos Dados, aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, o 

titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos por requerimento dirigido ao 
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Encarregado da Proteção de Dados do Conselho Superior da Magistratura através do 

endereço de correio eletrónico dpo.csm@csm.org.pt, presencialmente ou através de carta 

postal para a morada do Conselho Superior da Magistratura. 

7 – Os dados pessoais constantes das declarações únicas são conservados pelo 

Conselho Superior da Magistratura até terminus dos prazos referentes à prescrição de 

eventual responsabilidade criminal e disciplinar, findo os quais serão objeto de apagamento 

nos termos do Procedimento de Conservação e Apagamento de Dados.” 

  

        3) Resumo das alterações projetadas: 

         Em suma, com vista a suprir as ilegalidades declaradas pelo Acórdão de 14 de julho 

de 2021, propõe-se a alteração do Regulamento das Obrigações Declarativas (ROD) 

aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura por deliberação de 12 de janeiro de 2021 

e publicado Diário da República n.º 51/2021, Série II de 2021-03-15, nos seguintes termos: 

        - No artigo 2.º com a epígrafe “Entidade competente e fiscalização”, conforme o 

determinado pelo Acórdão do STJ, define-se os termos em que se processa a análise e 

fiscalização das declarações, tendo acrescentado dez números; 

         - No artigo 3.º, para superar o vício de “ilegalidade por afetar de forma 

desproporcional a reserva da intimidade da vida privada do cônjuge ou unido de facto do 

magistrado” especificam-se as situações que determinam a exigência do preenchimento do 

campo relativo ao cônjuge; 

           - No artigo 4.º, relativamente à periodicidade da entrega de declarações, para 

superação da apontada violação do princípio da proporcionalidade, foi estabelecida a 

periodicidade de cinco anos para nova declaração em casos normais, conforme refere o 

mencionado Acórdão, e foi acrescentada a vicissitude inerente à promoção para o exercício 

de funções em Tribunal superior; 
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        - No artigo 5.º, concretizam-se as condições de acesso à declaração, esclarece-se no 

n.º 1 que não é dado acesso à matriz predial, mas pode ser conhecido o município da 

morada do magistrado judicial; no n.º 3 esclarece-se que a identificação do requerente fica 

registada no CSM, quando pede o acesso a informação constante na declaração única; no 

n.º 6 clarifica-se que o parecer prévio do encarregado de proteção de dados do CSM 

respeita ao acesso aos dados pessoais constantes na declaração única; 

     - É aditado um artigo 6.º que regula autonomamente a matéria atinente ao regulamento 

geral de proteção de dados pessoais. 

   - É revogado o anterior regulamento. 

       4) Órgão que decidiu desencadear o procedimento: Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura. 

       5) Data de início do procedimento de alteração regulamentar: 28.09.2021 

       6) Objeto: Alteração do Regulamento das Obrigações Declarativas. 

* 

         Em face do exposto, propõe-se a aprovação da alteração do Regulamento das 

Obrigações Declarativas, nos seguintes termos: 

Regulamento das Obrigações Declarativas 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente diploma concretiza as regras aplicáveis aos magistrados judiciais decorrentes da 

Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, que regula o regime de exercício de funções por titulares 

de cargos políticos e altos cargos públicos, suas obrigações declarativas e respetivo regime 

sancionatório. 
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Artigo 2.º 

Entidade competente e fiscalização 

1 – O Conselho Superior da Magistratura é a entidade competente para receber, analisar e 

fiscalizar as declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas na Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho e, bem assim, para disponibilizar o acesso às mesmas. 

2 – A análise e fiscalização das declarações únicas dos juízes são efetuadas pelo Conselho 

Superior da Magistratura, através dos membros designados pelo plenário para esse efeito. 

3 – Quando se verifique a existência de um acréscimo patrimonial significativo nas 

declarações subsequentes a que alude o artigo 4.º, n.º 1 do presente regulamento, cuja 

justificação não resulte da própria declaração, o membro designado pelo plenário ordena a 

notificação do magistrado judicial para, no prazo de 20 dias, justificar a proveniência de tal 

acréscimo ou esclarecer as dúvidas suscitadas. 

4 – Iniciado tal procedimento, o membro designado pelo plenário pode ordenar 

oficiosamente as diligências que tenha por pertinentes e o magistrado judicial visado pode 

ser ouvido, juntar documentos ou requerer as diligências que reputar por necessárias.  

5 – O procedimento é escrito, está sujeito às regras de sigilo do processo disciplinar e a 

decisão final é fundamentada e precedida de audição do magistrado judicial visado. 

6 – A decisão final poderá ser de arquivamento do procedimento iniciado ou de 

comunicação dos factos apurados às entidades competentes para efeitos de eventual 

responsabilidade criminal, fiscal ou disciplinar, que será notificada ao magistrado judicial 

visado. 

7 – A recusa de resposta ao pedido de justificação a que alude o número 3 será apreciada 

pelo Conselho Superior da Magistratura para efeitos disciplinares nos termos previstos no 

Estatuto dos Magistrados Judiciais.  

8 – O apoio administrativo, de assessoria e logístico que se mostrar necessário é 

assegurado pela Divisão de Documentação e Informação Jurídica do CSM (DDIJ) e pela 

Direção de Serviços de Quadro e Movimentos Judiciais do CSM (DSQMJ). 
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9 – Os membros designados para análise e fiscalização das declarações apresentam ao 

plenário do Conselho Superior da Magistratura as situações que considerem suscetíveis de 

constituir infração disciplinar ou outra.    

10 – Ressalvada a ocorrência de responsabilidade criminal, o Conselho Superior da 

Magistratura é a entidade competente para a aplicação, nos termos do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, do regime sancionatório relativo ao incumprimento do dever de 

apresentação das declarações referidas no número anterior. 

11 – Em matérias relativas ao presente Regulamento os membros do Conselho Superior da 

Magistratura e todos aqueles que a ele prestem apoio estão especialmente obrigados a 

guardar sigilo em relação aos factos e documentos de que tenham conhecimento pelo 

exercício das suas funções. 

Artigo 3.º 

Declaração única 

1 - Os magistrados judiciais em exercício de funções jurisdicionais e nas comissões de 

serviço previstas nos nºs. 2 e 3 do artigo 61.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais 

apresentam por via eletrónica, na plataforma IUDEX, no prazo de 60 dias, contados a partir 

da sua posse no lugar ou cargo para que foram nomeados, a declaração única prevista no 

artigo 13.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, utilizando, para o efeito, o modelo constante 

do Anexo à referida Lei, exceto no que concerne ao preenchimento do campo de 

identificação do cônjuge ou unido de facto do magistrado, o qual só é obrigatório nos 

seguintes casos: 

e) Casamento no regime comum de bens (comunhão de adquiridos) ou no regime de 

comunhão geral; 

f) Compropriedade de elementos patrimoniais com o cônjuge ou unido(a) de facto; 

g) Propriedade ou posse de elementos patrimoniais por interposta pessoa do cônjuge 

ou unido(a) de facto; 

h) Subalíneas iii e iv da alínea b) do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 52/2019 de 31 de 

julho. 



       

 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

GABINETE DE APOIO AO VICEPRESIDENTE E AOS MEMBROS 

 
 

 
        | 23 / 28 
 
 

  Rua Duque de Palmela, n.º 23 ● 1250097  Lisboa 
Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918 
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt 

 

2 - O disposto no número anterior não é aplicável aquando da nomeação como juiz 

estagiário. 

3 - O disposto no n.º 1 é aplicável aos magistrados judiciais jubilados que, ao abrigo do 

disposto no artigo 64.º-B do Estatuto dos Magistrados Judiciais, sejam nomeados para 

prestar serviço ativo. 

4 - Os magistrados judiciais nas situações referidas nos n.ºs 1 e 3, já em exercício de 

funções aquando da publicação no Diário da República da Deliberação do Plenário do 

Conselho Superior da Magistratura que aprove o presente regulamento, apresentam a 

declaração prevista no n.º 1 no prazo de 60 dias contados a partir de tal publicação. 

Artigo 4.º 

Renovação e atualização da declaração 

1 – As declarações subsequentes são entregues com a periodicidade de cinco anos, 

contados da última apresentação, e é apresentada nova declaração, atualizada, sempre que 

o magistrado cesse ou suspenda funções no lugar ou cargo que determinou a apresentação 

da declaração precedente e regresse ao lugar de origem nos casos das comissões de serviço 

previstas no n.º 1 do artigo anterior e, bem assim, em caso de promoção para o exercício de 

funções em Tribunal da Relação ou no Supremo Tribunal de Justiça, ou ainda, quando 

interrompa, por força de licença, ou cesse em definitivo o exercício de funções judiciais ou 

nos tribunais judiciais. 

2 - A declaração deve ser apresentada no prazo de 60 dias contados a partir de qualquer 

dos eventos referidos no número anterior. 

3 - Para efeitos do disposto no n.º 1 considera-se: 

a) Interrompido, por força de licença, o exercício de funções jurisdicionais, quando seja 

concedida ao magistrado judicial licença que implique a abertura de vaga, nos termos do 

Estatuto dos Magistrados Judiciais; 
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b) Cessado definitivamente o exercício de funções nos tribunais judiciais, quando o 

magistrado judicial, encontrando-se no ativo, perfaça 70 anos de idade, quando seja 

desligado do serviço por efeito de aposentação, ou quando tome posse de cargo que 

implique o seu desligamento da carreira dos magistrados judiciais. 

4 - Deve também ser apresentada nova declaração, no prazo de 60 dias contados a partir do 

correspondente evento, quando um magistrado judicial seja designado para cargo que 

obrigue à apresentação da declaração única nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 

52/2019, de 31 de julho, bem como quando cesse o exercício do mesmo cargo. 

5 - Deve ser ainda apresentada nova declaração, no prazo de 30 dias, sempre que se 

verifique uma alteração patrimonial efetiva que modifique o valor declarado anteriormente, 

referente a alguma das alíneas do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, em 

montante superior a 50 salários mínimos mensais. 

Artigo 5.º 

Acesso e publicidade 

1 - As declarações apresentadas pelos magistrados judiciais previstas nos artigos anteriores 

são de acesso público, nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, 

cumprindo ao Conselho Superior da Magistratura facultar a consulta das declarações e 

assegurar que a mesma decorra com observância dos limites e condicionantes estabelecidas 

por aquele preceito legal. 

2 – De harmonia com o disposto no número anterior, não são objeto de consulta ou de 

acesso público dados pessoais sensíveis, como a morada excetuando a indicação do 

município, números de identificação civil e fiscal, números de telemóvel e telefone e 

endereço telefónico, bem como dados que permitam a identificação individualizada da 

residência, designadamente o artigo matricial do respetivo imóvel, ou dados de viaturas e 

de outros meios de transporte do magistrado judicial. 
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3 – Os pedidos de acesso por terceiros à informação constante das declarações únicas são 

efetuados mediante requerimento fundamentado, dirigido ao Conselho Superior da 

Magistratura, com identificação do requerente, que fica registado. 

4 – Não sendo caso de indeferimento liminar, é ouvido o titular da declaração para se 

pronunciar, em 10 dias úteis, sobre se se opõe ou não à disponibilização dos dados, e em 

caso afirmativo, deve indicar os dados que considere não suscetíveis de divulgação. 

5 – O titular da declaração pode manifestar, a todo o tempo, designadamente no próprio ato 

da entrega da declaração única, oposição à disponibilização de dados que lhe digam 

respeito, com fundamento em interesse atendível, nomeadamente interesse de terceiros ou 

salvaguarda da reserva da vida privada, nos termos do artigo 17.º, n.º 8 e 9, da Lei n.º 

52/2019 de 31 de julho. 

6 – A autorização prevista no n.º 4 é precedida de parecer do Encarregado de Proteção de 

Dados, relativamente aos dados pessoais constantes na declaração única, mediante decisão 

fundamentada e ponderados os interesses em causa, salvaguardando-se o disposto no artigo 

25.º e 32.º do RGPD.  

7 – O acesso, quando autorizado, é feito presencialmente e sem possibilidade de obtenção 

de cópia, respondendo os requerentes civil e criminalmente, nos termos previstos na 

legislação sobre a proteção de dados, pela utilização indevida da informação obtida através 

da consulta das declarações.   

8 – A inobservância das regras legais estabelecidas na Lei n.º 52/2019 em matéria de 

violação da reserva da vida privada, decorrente da divulgação de elementos da declaração 

única, é passível de responsabilização penal, designadamente nos termos dos artigos 192.º 

e 193.º do Código Penal e da Lei n.º 58/2019, de 08 de agosto (LPDP). 
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Artigo 6.º 

Tratamento de dados pessoais 

1 - O Conselho Superior da Magistratura, enquanto responsável pelo tratamento dos 

dados, para segurança e confidencialidade dos dados pessoais declarados, trata a 

informação de acordo com as políticas e procedimentos internos de segurança e 

confidencialidade, os quais são revistos e atualizados periodicamente, nos termos e 

condições legalmente previstos. 

2 - Para garantia da segurança e da confidencialidade das informações pessoais 

prestadas pelos titulares, o tratamento dos dados constantes da declaração é efetuado 

unicamente por meios informáticos e através da plataforma IUDEX. 

3 - Compete ao Encarregado de Proteção de Dados do Conselho Superior da 

Magistratura garantir, no âmbito da aplicação do presente ROD, a observância, em tudo 

quanto seja aplicável, das normas e princípios decorrentes do Regulamento Geral sobre 

Proteção de Dados (RGPD) e da Lei da Proteção de Dados Pessoais (LPDP), emitir parecer 

em caso de realização de avaliação de impacto das operações de tratamento sobre os dados 

pessoais, bem como aconselhar e emitir parecer sempre que lhe for solicitado pelo 

responsável relativamente aos tratamentos de dados pessoais constantes da declaração. 

4 - Por forma a minimizar o impacto da possível destruição, perda e alteração

acidentais ou ilícitas e a divulgação ou acesso não autorizados aos dados pessoais 

transmitidos, o Conselho Superior da Magistratura, em conformidade com o Procedimento 

de Pseudonimização e Cifragem de Dados Pessoais, instituiu um sistema de cifragem que 

garante que as informações não são inteligíveis em caso de acesso indevido ou quando 

manipuladas por terceiros. 

5 - O Conselho Superior da Magistratura, assegura as condições para o exercício 

pelo titular dos dados dos seus direitos de acesso, retificação, apagamento, limitação ao 

tratamento, portabilidade, oposição, revogação do consentimento e do direito de não ficar 
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sujeito a decisões individuais automatizadas, de acordo com a sua Política de Privacidade e 

Proteção de Dados Pessoais, em cumprimento dos princípios e das regras do Regulamento 

Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) e da Lei da Proteção de Dados Pessoais (LPDP). 

6 - Em conformidade com a tramitação prevista no Procedimento do Exercício dos 

Direitos dos Titulares dos Dados, aprovado pelo Conselho Superior da Magistratura, o 

titular dos dados pessoais pode exercer os seus direitos por requerimento dirigido ao 

Encarregado da Proteção de Dados do Conselho Superior da Magistratura através do 

endereço de correio eletrónico dpo.csm@csm.org.pt, presencialmente ou através de carta 

postal para a morada do Conselho Superior da Magistratura. 

7 – Os dados pessoais constantes das declarações únicas são conservados pelo 

Conselho Superior da Magistratura até terminus dos prazos referentes à prescrição de 

eventual responsabilidade criminal e disciplinar, findo os quais serão objeto de apagamento 

nos termos do Procedimento de Conservação e Apagamento de Dados. 

  

Artigo 7.º 

Incumprimento das obrigações declarativas 

1 - Em caso de não apresentação ou apresentação incompleta ou incorreta da declaração e 

suas atualizações, o Conselho Superior da Magistratura notifica o magistrado judicial para 

suprir a omissão, completar ou corrigir a declaração, no prazo de 30 dias consecutivos ao 

termo do prazo de entrega da mesma. 

2 - Sem prejuízo de eventual responsabilidade criminal, a não apresentação das declarações 

nos moldes aludidos nos artigos 3.º e 4.º é suscetível de gerar a responsabilidade 

disciplinar prevista nos artigos 83.º-G, alínea j), e 83.º-H, alínea m), do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais. 
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Artigo 8.º 

Entrada em vigor 

1 - O presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da publicação no Diário da 

República da deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura que o aprove, 

sendo também publicitado no sítio da Internet do Conselho Superior da Magistratura. 

2 - É revogado o regulamento aprovado pela deliberação nº 226/2021, publicado no Diário 

da República nº n.º 51/2021, Série II de 2021-03-15”. 

 

*** 

 

Para o efeito, apresente-se a Sua Excelência o Senhor Vice-Presidente propondo que seja 

adotada a metodologia proposta observando-se, em caso afirmativo, o disposto no artigo 

98.º n.º 1 do Código do Procedimento Administrativo.  
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Bastos
Wengorovius
Adjunta | DPO

Assinado de forma digital por Ana Sofia
Bastos Wengorovius
3b86a2316621dd56bddbfd95f13885b6f56d2161

Dados: 2021.11.08 15:42:09


