
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg 
T +352 4398 – 1  E eca-info@eca.europa.eu  eca.europa.eu 

 
 
 

Novidades 

No acórdão de 16 de julho de 2020, Data Protection Commissioner contra Facebook Ireland Ltd 
e Maximillian Schrems, no processo C-311/18 (conhecido como "Schrems II"), o Tribunal de 
Justiça da União Europeia (TJUE) invalidou a decisão da Comissão Europeia de que o Escudo de 
Proteção da Privacidade UE-EUA conferia uma proteção adequada durante a transferência de 
dados pessoais da UE para os EUA. O Escudo de Proteção da Privacidade é um regime de 
autocertificação a que as entidades dos EUA podem aderir, declarando-se em conformidade 
com um conjunto pormenorizado de requisitos baseados em princípios de privacidade. As 
entidades poderiam apoiar-se neste instrumento para transferir dados pessoais para os EUA 
destinados a entidades deste país certificadas pelo Escudo de Proteção da Privacidade. Se não 
pudessem recorrer ao Escudo, teriam de utilizar outros mecanismos de transferência, mais 
pesados, como as cláusulas-tipo de proteção de dados. A invalidação da decisão relativa à 
adequação do Escudo, no acórdão Schrems II, significa que o quadro do Escudo de Proteção da 
Privacidade UE-EUA já não é um mecanismo válido para cumprir os requisitos da UE aplicáveis à 
proteção de dados durante a transferência de dados pessoais para os EUA.  

No acórdão, o TJUE coloca também dúvidas sobre o facto de as cláusulas contratuais-tipo da 
Comissão ("CCT anteriores ao RGPD") poderem constituir um fundamento legítimo para as 
transferências de dados pessoais para os EUA e o resto do mundo. Segundo o TJUE, estas 
cláusulas ainda eram válidas, em princípio, enquanto mecanismo de transferência, mas 
necessitavam de trabalho adicional (por exemplo, avaliar o direito do país terceiro de forma a 
verificar se existe algum elemento que ponha em causa a eficácia das cláusulas contratuais-
tipo, ou aplicar medidas adicionais, se necessário, para assegurar que os dados transferidos 
gozam de um grau de proteção equivalente às normas da UE). As cláusulas contratuais-tipo são 
uma forma de "garantias adequadas" que podem ser utilizadas quando não existe uma decisão 
de adequação nos termos do artigo 45º do RGPD. Em conformidade com o disposto no 
artigo 46º do RGPD, a Comissão adota estas cláusulas e as entidades podem utilizá-las para 
transferir dados para países fora da UE/do EEE que a Comissão não tenha reconhecido como 
proporcionando uma proteção adequada.  

Considerando que as CCT anteriores ao RGPD estão desatualizadas e que havia a necessidade 
real e urgente de as reformular na sequência da entrada em vigor do RGPD, especialmente 
após o acórdão Schrems II, a Comissão começou a trabalhar há algum tempo num projeto de 
novas cláusulas. Em 4 de junho de 2021, publicou por fim as novas cláusulas contratuais-tipo 
(disponíveis aqui) aplicáveis à transferência de dados pessoais para países terceiros nos termos 
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do RGPD. Apesar de as novas cláusulas entrarem em vigor em 27 de junho de 2021, as 
entidades podem continuar a utilizar as CCT anteriores ao RGPD que se encontram em 
aplicação até 27 de dezembro de 2022 (embora possam ser necessárias medidas 
suplementares para garantir o cumprimento do acórdão Schrems II). Estas últimas serão 
revogadas e tornar-se-ão inválidas em 27 de setembro de 2021.  

Em 4 de junho de 2021, a Comissão adotou também cláusulas contratuais-tipo (disponíveis 
aqui) que podem ser utilizadas pelos responsáveis pelo tratamento de dados pessoais e os 
subcontratantes para respeitar o disposto no artigo 28º do RGPD e no artigo 29º do RPDUE 
(Regulamento (UE) 2018/1725, que estabelece as obrigações em matéria de proteção de dados 
das instituições e organismos da UE quando tratam dados pessoais).  

Para ler o comunicado de imprensa da Comissão sobre os dois conjuntos de cláusulas 
contratuais-tipo (em inglês), clique aqui.  
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