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No dia 16 de julho de 2020, o Tribunal de Justiça da União Europeia 

(TJUE) proferiu um acórdão importantíssimo no Caso Schrems II 
(processo C-311/18 – Maximilian Schrems v. High Authority), tendo, 
como já esperado, julgado inválida a Decisão de Execução da 

Comissão n.º 2016/1250, de 12 de julho de 2016 - Decisão Privacy 
Shield. 

 
A Decisão Privacy Shield havia considerado adequado o sistema de 
transferência de dados pessoais de cidadãos europeus para 

empresas sediadas nos EUA (Privacy Shield), i.e., reconhecia a 
adequação do nível de proteção assegurado pelo Escudo de Proteção 
da Privacidade UE-EUA, com fundamento na Diretiva 95/46/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho.  
 
Este sistema, conforme se reconhece, expressamente, no 

considerando 14) da Decisão de adequação adotada pela Comissão, 
assentava «num sistema de autocertificação através do qual as 
organizações dos EUA assumem o compromisso de estabelecer um 

conjunto de princípios de privacidade — os princípios do quadro do 
Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA, incluindo os princípios 
suplementares (em seguida designados em conjunto «os princípios») 

— emitidos pelo Department of Commerce dos EUA e constantes do 
anexo II da presente decisão». Portanto, cabia às empresas 
americanas apresentar às entidades reguladoras norte-americanas a 
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O caso Schrems 
iniciou-se com a 

instauração de uma 
ação por um cidadão 
austríaco – Maximilian 
Schrems – contra o 
Data Protection 
Comissioner, a 
autoridade de controlo 

de proteção de dados 
da Irlanda. A ação 
proposta tinha por 
fundamento o facto de 
a rede social Facebook 
transferir dados de 

clientes para os EUA, 

onde eram alvo de 
recolha por parte de 
autoridades norte-
americanas, como por 
exemplo os serviços 
secretos norte-

americanos.  
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sua adesão aos princípios do Escudo de Proteção da Privacidade e o 

cumprimento efetivo dos mesmos. 
 
Era ao abrigo deste “escudo” e do “selo” de conformidade que lhe 

era conferido pela Comissão Europeia, que as empresas transferiam, 
livremente, dados pessoais em larga escala para os EUA. 
 

Não obstante a vigência de tal decisão até ao presente momento, a 
verdade é que a compatibilidade do Privacy Shield com as normas 
do direito da UE sobre a proteção de dados pessoais, nunca deixou 

de suscitar inúmeras e fundadas dúvidas, expressas quer por 
autoridades públicas de proteção de dados europeias e nacionais, 
quer por órgãos políticos como o Parlamento Europeu. 

 
Era, por isso, já anunciado o fim de vida do Privacy Shield, tal como 
o conhecemos. 

 
Por estas razões, e numa decisão que encontra semelhanças com a 
decisão anteriormente proferida pelo TJUE, em 6 de outubro de 2015 

(C-362/14 Schrems), e que julgou inválido o sistema então vigente 
– Safe Harbor – o TJUE veio agora, com o aguardado Acórdão 
Schrems II, invalidar o mecanismo do Privacy Shield com 

fundamento no facto de a legislação norte-americana não assegurar 
os requisitos essencialmente equivalentes aos exigidos pela 
legislação europeia.  

 
Com efeito, o Tribunal considerou que os requisitos da legislação 
nacional dos EUA e, em particular, certos programas que permitem 

o acesso das autoridades públicas dos EUA a dados pessoais 
transferidos da UE para os EUA para fins de segurança nacional 
resultam em limitações à proteção de dados pessoais que não estão 

circunscritos de forma a satisfazer requisitos essencialmente 
equivalentes aos exigidos pela legislação da EU. A tal realidade 
acresce o facto de esta legislação não conceder aos titulares dos 

dados direitos oponíveis às autoridades americanas nos tribunais. 
Isto é, o TJUE entende existir uma coerção da tutela judicial efetiva 
dos direitos dos titulares, na medida em que, na prática, em caso de 

utilização do Privacy Shield, aqueles se vêm impossibilitados de 
recorrer a um tribunal para fazer valer os seus direitos. 

O RGPD prevê que as 
transferências 
internacionais de 

dados pessoais só 
possam ser realizadas 
quando o país terceiro 
apresente um nível 
adequado de proteção 
dos dados pessoais, 
equivalente àquele 

que é conferido pela 

legislação europeia. 
Caso não existam 
Decisões de 
Adequação emitidas 
pela Comissão 
Europeia para 

determinados países/ 
territórios, as 
transferências de 
dados pessoais para 
um país terceiro 
dependem da 

apresentação de 
garantias adequadas. 
De entre as garantias 
previstas pelo RGPD, 

destacam-se 
mecanismos como as 
CCT ou as regras 

vinculativas aplicáveis 
às empresas (Binding 

Corporate Rules).  
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Esta decisão tem efeitos imediatos, pelo que, toda e qualquer 

transferência que seja, hoje, realizada ao abrigo do Privacy Shield 
será ilegal.  
 

Sem prejuízo do clima de incerteza e insegurança que, 
necessariamente, este acórdão veio instaurar, é evidente que não 
deixam de ser possíveis transferências de dados pessoais de 

cidadãos europeus para empresas sediadas nos Estados Unidos. 
 
Tal como o Comité Europeu para a Proteção de Dados esclareceu, 

em decisão adotada em 23 de julho de 2020, a transferência de 
dados para os EUA poderá encontrar o seu fundamento de licitude 
em outros instrumentos previstos no Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD), com especial importância para as “SCC” 
(Cláusulas contratuais-tipo de transferência de dados pessoais). 
 

Importa salientar que no aresto proferido pelo TJUE, o Tribunal 
examinou, igualmente, a validade da Decisão 2010/87/CE da 
Comissão Europeia relativa a cláusulas contratuais tipo e considerou-

a válida. No entanto, essa validade, acrescentou o Tribunal, irá 
depender de a Decisão 2010/87/CE incluir mecanismos efetivos que 
permitam, na prática, garantir que seja respeitado o nível de 

proteção essencialmente equivalente ao garantido na UE pelo RGPD 
e que as transferências de dados pessoais, baseadas nessas 
cláusulas, sejam suspensas ou proibidas em caso de violação dessas 

cláusulas ou de impossibilidade de as honrar. Mais, a observância de 
tal decisão exigirá que os operadores  verifiquem, antes de qualquer 
transferência, e tendo em conta as circunstâncias da transferência, 

se esse nível de proteção é respeitado no país terceiro em causa, 
assim como exigirá que o importador de dados informe o exportador 
de dados de qualquer incapacidade de cumprir as cláusulas-tipo de 

proteção de dados, ficando então o exportador de dados, por sua 
vez, obrigado a suspender a transferência de dados e/ou a rescindir 
o contrato com o importador de dados. 

 
Em qualquer caso, seja através das SCC, de regras vinculativas 
aplicáveis às empresas ou até por meio do regime de derrogações 

previsto no artigo 49.º do RGPD, aquilo que se extrai da análise do 
Acórdão Schrems II é que impenderá sobre as organizações o dever 
de avaliar cuidadosamente o mecanismo de transferência de dados 
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mais adequado ao caso concreto, de entre as opções do RGPD e, na 

aplicação desse mecanismo, atender rigorosamente às 
circunstâncias das transferências a realizar e às medidas 
complementares que possa pôr em prática por forma a garantir que 

a legislação dos EUA não põe em causa o respetivo nível adequado 
de proteção. 
 

A relevância e impacto desta decisão, ainda não alcançado em toda 
a sua extensão, é por demais manifesta, pois obriga, de forma 
imediata, as organizações a reavaliar os mecanismos utilizados para 

as transferências internacionais de dados pessoais e a desenvolver 
todas as necessárias iniciativas que permitam garantir o escrupuloso 
respeito pelo RGPD. 

 
Neste quadro, afigura-se absolutamente imprescindível que as 
autoridades de controlo competentes possam vir a emitir diretrizes e 

orientações práticas relevantes no âmbito das transferências de 
dados pessoais para fora do Espaço Económico Europeu. 
 

Para conhecer, na íntegra, o Acórdão do TJUE, de 16 de julho de 
2020, clique aqui. 
Para conhecer, na íntegra, a Decisão do Comité para a Proteção de 

Dados, de 23 de julho de 2020, clique aqui.  
 

 

 

  
Joana Almeida Gonçalves 

jag@bindrl.pt  
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