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Introdução

A presente parte do documento de trabalho visa analisar as possíveis ligações entre a proposta 
de regulamento relativo às provas eletrónicas e dois instrumentos jurídicos existentes que 
regulam as provas eletrónicas, nomeadamente a Diretiva 2014/41/UE relativa à decisão 
europeia de investigação em matéria penal (DEI) e a Convenção do Conselho da Europa sobre 
o Cibercrime, de 2001, (CETS n.º 185, «Convenção de Budapeste»).

Decisão Europeia de Investigação

A Diretiva 2014/41/UE relativa à Decisão Europeia de Investigação (Diretiva DEI)1 foi adotada 
como um sistema global de reconhecimento mútuo de todas as medidas de investigação 
destinadas a recolher elementos de prova (exceto no contexto das equipas de investigação 
conjuntas).2 Todos os Estados-Membros, com exceção da Irlanda3 e da Dinamarca4, participam 
no instrumento. Enquanto instrumento de investigação global, abrange igualmente as provas 
eletrónicas. No entanto, em termos de âmbito de aplicação, a Diretiva DEI é mais restrita do 
que o regulamento relativo às provas eletrónicas, uma vez que não abrange os prestadores de 
países terceiros nem os prestadores na Irlanda. O regulamento sobre as provas eletrónicas 
proposto deverá coexistir com a Diretiva DEI , em vez de a substituir.5

Produção de provas eletrónicas no âmbito da Decisão Europeia de Investigação

No que diz respeito à autoridade emissora competente, a Diretiva DEI prevê, para todas as 
categorias de dados, a necessidade de uma decisão judicial ou validação por uma autoridade 
judicial, a saber, «um juiz, tribunal, juiz de instrução ou magistrado do Ministério Público 
competente no processo em causa» (artigo 2.º, alínea c), subalínea i), da Diretiva DEI) ou 
«qualquer outra autoridade competente definida pelo Estado de emissão» (artigo 2.º, alínea c), 
subalínea ii), da Diretiva DEI), sendo necessária, neste último caso, uma validação por uma 

1 A Diretiva DEI deveria ter sido transposta até 22 de maio de 2017. Todos os Estados-Membros afetados pela 
Diretiva DEI procederam à sua transposição, apesar de alguns deles o terem feito após o prazo previsto. A Diretiva 
DEI Foi proposta por iniciativa de alguns Estados-Membros (Conselho da UE, 09288/2010). No entanto, durante 
as negociações colegislativas o texto sofreu uma transformação significativa devido a uma forte insistência do PE 
(o relator do dossiê foi Nuno Melo, do Grupo PPE). O processo decorreu entre maio de 2010 e abril de 2014, 
devido à complexidade das questões jurídicas levantadas e baseou-se em longas negociações entre o Conselho e o 
PE entre 2012 e 2014, tendo a posição interna do PE para as negociações sido acordada no primeiro semestre de 
2012. (A comparação com o calendário para o regulamento relativo às provas eletrónicas é interessante, uma vez 
que o instrumento é igualmente complexo).
2 Artigo 3.º da Diretiva 2014/41/UE (âmbito de aplicação).
3 Protocolo n.º 21 anexo aos Tratados - Não participação da Irlanda na Diretiva DEI. 
4 Protocolo n.º 22 aos Tratados.
5 Ver documento da Comissão (COM(2018)0225): «O novo instrumento não substituirá a decisão europeia de 
investigação (DEI) quanto à obtenção de provas eletrónicas, mas prevê um mecanismo suplementar para as 
autoridades. Poderão existir situações (por exemplo, quando seja necessário aplicar várias medidas de 
investigação no Estado-Membro de execução) em que a decisão europeia de investigação poderá ser o 
instrumento preferido das autoridades públicas. A criação de um novo instrumento para as provas eletrónicas é 
uma alternativa melhor do que a alteração da Diretiva relativa à DEI, uma vez que os desafios específicos 
inerentes à obtenção deste tipo de provas não afetam as outras medidas de investigação abrangidas por essa 
diretiva.»
No entanto, vários prestadores de serviços e organizações da sociedade civil já fizeram notar que, no que diz 
respeito à produção ou à conservação de provas eletrónicas em termos práticos, os Estados-Membros irão 
provavelmente optar por utilizar o instrumento relativo às provas eletrónicas em vez da Diretiva DEI.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/ALL/?uri=CELEX:52014AP0165
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autoridade judicial. Além disso, se a medida de investigação exigir uma autorização do tribunal 
no Estado de execução, essa ordem tem de ser solicitada.1

No que diz respeito à execução de uma medida de investigação, a Diretiva DEI prevê regras 
diferentes para os diferentes tipos de provas eletrónicas:

a) Dados de assinantes e endereços IP (quer sejam estáticos ou dinâmicos): O artigo 10.º, n.º 2, 
alínea e), da Diretiva DEI prevê já que todos os Estados-Membros que participam na DEI, 
enquanto Estados de execução, devem adotar medidas de investigação que permitam a 
identificação de pessoas que tenham uma assinatura de um número de telefone ou um endereço 
IP específicos.2 Além disso, no que diz respeito a estes tipos de dados eletrónicos, o número de 
motivos de não reconhecimento, conforme descrito no artigo 11.º, n.º 1, da Diretiva DEI, é 
limitado3, o que torna menos provável a recusa de um pedido de dados de assinantes e endereços 
IP.

b) Dados de tráfego históricos (ex tunc): Devido às diferentes classificações (constitucionais) 
nacionais desses dados4, à falta de harmonização na UE a este respeito e a fim de respeitar as 
tradições constitucionais e identidades dos Estados-Membros5 , a Diretiva DEI prevê duas 

1 Artigo 2.º da Diretiva DEI.
2 Por conseguinte, a recusa do Estado de execução não pode basear-se na alegação de que tal medida não está 
prevista ao abrigo da sua legislação.
3 Ver artigo 11.º, n.º 2, da Diretiva DEI («As alíneas g) e h) do n.º 1 não se aplicam às medidas de investigação 
enunciadas no artigo 10.º, n.º 2.»). Consequentemente, o controlo da dupla criminalização é excluído para todas 
as infrações. Tal aplica-se a todas as infrações (sem limitação apenas às infrações incluídas na lista).
4 Ver artigo 10.º, n.º 2, alínea d), e considerando 30 da Diretiva DEI: «As possibilidades de cooperação ao abrigo 
da presente diretiva relativas à interceção de telecomunicações não deverão ficar limitadas ao conteúdo das 
telecomunicações, poderão abranger também a recolha de dados de tráfego e localização a elas associados, o 
que permitirá às autoridades competentes emitir uma DEI para obtenção de dados sobre telecomunicações menos 
intrusiva. Uma DEI emitida para obtenção de dados de tráfego e localização relativos a telecomunicações deverá 
ser tratada segundo o regime geral de execução das DEI e pode ser considerada, consoante a lei do Estado de 
execução, como uma medida de investigação intrusiva.» Para além disso, o considerando 16 fornece orientações 
sobre o termo «não intrusivas» («Medidas de investigação não intrusivas podem ser, por exemplo, medidas que 
não infrinjam o direito à privacidade ou o direito à propriedade, consoante a lei nacional.»). Por conseguinte, 
medidas de investigação (invasivas) intrusivas podem ser, por exemplo, medidas que infrinjam o direito à 
privacidade ou o direito à propriedade.
5  O respeito pelas tradições constitucionais e identidades nacionais é expressamente mencionado no artigo 4.º, n.º 
2, do TUE e no artigo 67.º, n.º 1, do TFUE. No entanto, parece existir uma tendência para que os dados de tráfego 
sejam considerados uma categoria sensível (semelhante aos dados de conteúdo), pelo que são necessárias 
salvaguardas adicionais. Ver, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C‑293/12 e 
C‑594/12, Digital Rights Ireland contra Seitlinger e Outros: «Com efeito, considerados no seu todo, estes dados 
são suscetíveis de permitir tirar conclusões muito precisas sobre a vida privada das pessoas cujos dados foram 
conservados, como os hábitos da vida quotidiana, os lugares onde se encontram de forma permanente ou 
temporária, as deslocações diárias ou outras, as atividades exercidas, as relações sociais dessas pessoas e os 
meios sociais que frequentam.» (ponto 27) 
Ver também o acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C-203/15 e C-698/15, Tele2 e Secretary of 
State for the Home Department: «119. [...] a regulamentação nacional em causa deve basear‑se em critérios 
objetivos para definir as circunstâncias e as condições nas quais deve ser concedido às autoridades nacionais 
competentes o acesso aos dados dos assinantes ou dos utilizadores registados. A este respeito, só poderá, em 
princípio, ser concedido acesso, em relação com o objetivo da luta contra a criminalidade, aos dados de pessoas 
suspeitas de terem planeado, de estarem a cometer ou de terem cometido uma infração grave ou ainda de estarem 
envolvidas de uma maneira ou de outra numa infração deste tipo. 120. Para garantir, na prática, o pleno 
cumprimento destas condições, é essencial que o acesso das autoridades nacionais competentes aos dados 
conservados seja, em princípio, salvo em casos de urgência devidamente justificados, sujeito a um controlo prévio 
efetuado por um órgão jurisdicional ou por uma entidade administrativa independente, e que a decisão desse 
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possibilidades para os Estados-Membros no que se refere aos pedidos de informações relativas 
a dados de tráfego históricos: ao transporem a Diretiva DEI para o direito nacional, os Estados-
Membros podem decidir considerar as medidas relativas aos dados de tráfego históricos como 
medidas coercivas (invasivas) ou não coercivas (não-invasivas).

Se os Estados-Membros decidirem considerar os dados como não coercivos de acordo com a 
legislação nacional, pode ser aplicada a mesma abordagem («menos estrita») que é aplicável 
aos dados de assinantes (ver supra). No entanto, se os Estados-Membros decidirem, em 
conformidade com a sua legislação nacional (constitucional), considerar as medidas para a 
recolha de dados de tráfego históricos como medidas coercivas (invasivas), tal como no caso 
dos dados de conteúdo, é aplicável o regime geral de execução da DEI. Assim, é aplicável a 
totalidade da lista geral de motivos de não reconhecimento (incluindo um controlo da dupla 
criminalização, exceto para as 32 infrações incluídas na lista, e a limitação de quaisquer 
medidas solicitadas apenas a determinadas infrações graves). 

c) Dados recolhidos em tempo real, de modo contínuo e durante um determinado período de 
tempo (dados de tráfego não históricos, ex nunc)1: As condições para uma medida de 
investigação relativa a dados recolhidos em tempo real, de forma contínua e durante um 
determinado período de tempo, são estabelecidas no artigo 28.º da Diretiva DEI, que define um 
motivo adicional de não reconhecimento para este tipo de dados, para além dos motivos de não 
reconhecimento gerais, nomeadamente «se a execução da medida de investigação não for 
autorizada num processo nacional semelhante». 

d) Dados de conteúdo para a interceção de telecomunicações: No que diz respeito aos dados de 
conteúdo para a interceção de telecomunicações, são aplicáveis os artigos 30.º e 31.º da Diretiva 
DEI. Tal como na alínea c), a Diretiva DEI prevê que, para este tipo de dados, não só se aplicam 
os motivos de não reconhecimento gerais, como também se aplica um motivo de não 
reconhecimento adicional «se a execução da medida de investigação em causa não for 
autorizada num processo interno semelhante».

A proposta relativa às provas eletrónicas não abrange a recolha de dados em tempo real, 
restringindo-se apenas aos dados armazenados.

A Diretiva DEI introduz obrigações estritas para os Estados-Membros. No que se refere aos 
prazos para as medidas relativas às provas eletrónicas ao abrigo da Diretiva DEI, são aplicáveis 
os prazos gerais para a execução da DEI. Isto significa que qualquer medida de investigação 
deve ser realizada com a mesma celeridade e prioridade que num caso nacional semelhante, 
num prazo máximo de 30 dias para o reconhecimento e de 90 dias para execução.2 No entanto, 
o Estado-Membro de emissão pode insistir em que a medida é urgente e na necessidade de um 
prazo mais curto. A Diretiva DEI exige que a autoridade de execução tenha esta indicação em 

órgão jurisdicional e dessa entidade ocorra na sequência de um pedido fundamentado dessas autoridades 
apresentado, nomeadamente, no âmbito de processos de prevenção, de deteção ou de ação penal.» O facto de a 
recolha de dados de tráfego ser considerada uma medida (não) coerciva deve ser analisado à luz desta recente 
evolução jurídica.
1 Contrariamente ao previsto na alínea b), estes (meta) dados de tráfego ainda não existem (não são dados 
históricos).
2 Artigo 12.º da Diretiva DEI.
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conta na medida do possível para dar cumprimento à medida.1

Conservação de provas eletrónicas no âmbito da Decisão Europeia de Investigação

O artigo 32.º da Diretiva DEI prevê medidas provisórias, o que significa que «a autoridade de 
emissão pode emitir uma DEI para tomar qualquer medida destinada a impedir provisoriamente 
a destruição, transformação, deslocação, transferência ou alienação de um elemento que possa 
servir de prova». Para este tipo de medida provisória, a Diretiva DEI já aplica prazos mais 
rigorosos para a tomada da decisão e respetiva comunicação à autoridade de emissão do que no 
caso de outras medidas relativas a provas eletrónicas ao abrigo da Diretiva DEI, a saber, «o 
mais rapidamente possível e, sempre que tal for praticável, no prazo de 24 horas a contar da 
receção da DEI» (ver o artigo 32.º, n.º 2). Por conseguinte, no seu artigo 32.º, a Diretiva DEI 
introduz um regime que tem basicamente o mesmo objetivo que as ordens de conservação 
propostas na proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas.

Convenção de Budapeste

A Convenção do Conselho da Europa sobre o Cibercrime (Convenção de Budapeste)2, assinada 
em 2001, é considerada o primeiro tratado internacional que visa combater a criminalidade 
cometida através da Internet e de outras redes informáticas, através da prossecução da política 
criminal comum. A Convenção de Budapeste foi assinada por todos os Estados-Membros da 
UE, mas ainda não foi ratificada pela Irlanda e pela Suécia.

A Convenção prevê disposições sobre a cooperação transfronteiriça e determinadas técnicas de 
investigação relativas às provas eletrónicas. Os seguintes elementos foram introduzidos: 

 i) algumas definições relevantes para o debate sobre as provas eletrónicas, 
 ii) medidas a adotar a nível nacional no que respeita ao direito penal material, à lei 

processual penal e à jurisdição, 
 iii) disposições relativas à cooperação internacional, e 
 iv) disposições finais. 

No que diz respeito ao debate sobre as provas eletrónicas, as seguintes disposições revestem-
se de uma importância específica: 

 artigo 18.º sobre as ordens de entrega (em particular o artigo 18.º, n.º 1, alínea d)); 
 auxílio mútuo em matéria de medidas cautelares (artigos 29.º e 30.º); e 

1 Artigo 12.º, n.º 2, da Diretiva DEI: «Se a autoridade de emissão tiver declarado na DEI que, devido aos prazos 
processuais, à gravidade da infração ou a outras circunstâncias particularmente urgentes, é necessário um prazo 
mais curto do que o previsto no presente artigo, ou se tiver declarado na DEI que a medida de investigação tem 
de ser executada numa determinada data, a autoridade de execução deve ter isso em conta na medida em lhe for 
possível.»
2 Convenção sobre o Cibercrime, 2001, CETS n.º 185. Foi ratificada por uma grande maioria dos Estados Parte 
(43) e por 19 Estados não Parte no Conselho da Europa (62 Estados no total). A Irlanda é, por conseguinte, o único 
Estado-Membro da UE que não ratificou a Convenção e que não participa no sistema da DEI. No entanto, a Irlanda 
aderiu à proposta relativa às provas eletrónicas (ver carta de 17 de julho de 2018; Documento 11375/18 do 
Conselho). Ver também o protocolo adicional à Convenção sobre o Cibercrime relativo à criminalização de atos 
de natureza racista e xenófoba praticados através de sistemas informáticos (CETS n.º 189).

https://www.coe.int/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/189
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 auxílio mútuo no tocante aos poderes de investigação (artigos 31.º a 34.º, em particular 
o artigo 32.º sobre o «acesso transfronteiras a dados armazenados em computador, com 
consentimento ou quando disponíveis ao público».

Artigo 18.º, n.º 1, alínea b) - Ordens de entrega para os dados de assinantes de prestadores de 
serviços que operam no território

Nos termos do artigo 18, n.º 1, alínea b), da Convenção de Budapeste, cada Parte deverá 
adoptar as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias para que as suas autoridades 
competentes possam ordenar a um prestador de serviços que preste os seus serviços no território 
da Parte que disponibilize os dados dos assinantes relacionados com esses serviços que estejam 
na sua posse ou sob o seu controlo.  

 A lógica subjacente a esta disposição é semelhante a um elemento da proposta da Comissão 
sobre as provas eletrónicas. No entanto, há que reconhecer que o âmbito de aplicação do artigo 
18.º, n.º 1, alínea b), foi objeto de um grande debate entre as Partes na Convenção. A natureza 
interna da disposição1 suscitou questões específicas quanto à interpretação do significado de 
«que preste os seus serviços no território», especialmente tendo em conta o aumento da 
utilização de serviços de computação em nuvem, onde a localização real da infraestrutura ou 
dos dados é menos relevante. Tal é particularmente problemático, uma vez que, ao abrigo da 
Convenção de Budapeste, a autoridade emissora da ordem de entrega deve ter competência 
relativamente à infracção.
Os elementos importantes que têm de ser clarificados de acordo com a redação do artigo 18.º, 
n.º 1, alínea b), são os seguintes: 

- o que se entende por dados de assinantes; 

- quando se considera que um prestador oferece serviços no território; e 

- quando é que os dados estão na «posse ou sob o controlo do prestador de serviços». 

A Convenção define «dados relativos aos assinantes» como quaisquer informações que um 
prestador de serviços possua sobre os assinantes dos seus serviços, sob a forma de dados 
informáticos ou sob qualquer outra forma, distintas dos dados de tráfego2 ou de conteúdo e que 
permitam determinar: 

a) O tipo de serviço de comunicação utilizado, as medidas técnicas adoptadas a esse 
respeito e a duração do serviço; 

b) A identidade, o endereço postal ou geográfico e o número de telefone do assinante e 
qualquer outro número de acesso, os dados referentes à faturação e ao pagamento, 
disponíveis com base num contrato ou num acordo de serviços; 

c) Qualquer outra informação sobre a localização do equipamento de comunicação 
disponível com base num contrato ou num acordo de prestação de serviços. 

1 O artigo 18.º é abrangido pela secção 2 da Convenção relativa ao direito processual nacional.
2 Ver artigo 1.º, alínea d), da Convenção: «Dados de tráfego», quaisquer dados informáticos relativos a uma 
comunicação efetuada por meio de um sistema informático, que foram gerados por um sistema informático 
enquanto elemento da cadeia de comunicação, e indicam a origem, o destino, o trajeto, a hora, a data, o tamanho 
e a duração da comunicação, ou o tipo de serviço subjacente.»
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A definição mencionada de «dados de assinantes» e respetiva explicação não são totalmente 
claras, uma vez que, por um lado, são excluídos explicitamente os «dados de tráfego ou de 
conteúdos»1, e, por outro, não existe qualquer acordo entre as Partes na Convenção sobre a 
demarcação entre os dados de assinantes e os dados de tráfego. Este desvanecimento da linha 
entre os dados de assinantes e os dados de tráfego foi salientado pelo Comité sobre o Cibercrime 
relativamente à questão dos endereços IP estáticos e dinâmicos, especialmente no que diz 
respeito à questão de saber qual a autoridade que pode ordenar tais medidas.2 Em alguns 
Estados-Membros, os dados de assinantes podem ser recolhidos pela polícia ou pelos 
procuradores públicos, enquanto que noutros a recolha de dados tem de se basear numa decisão 
judicial (quando é necessário utilizar dados de tráfego para obter os dados de assinantes - 
endereços IP dinâmicos).3 Além disso, alguns Estados-Membros tratam os endereços IP como 
dados de assinantes. No entanto, alguns tribunais constitucionais nacionais e o TEDH 
declararam que são necessárias salvaguardas adicionais para analisar ou armazenar dados de 
tráfego em quantidades que permitam a definição de perfis de pessoas, um aspeto que não é 
abrangido pela definição de dados de assinantes, uma vez que tal afeta direitos fundamentais 
adicionais.4 

Na proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas, os dados de acesso, ou seja, os 
endereços IP individuais ou outros identificadores, são tratados de forma semelhante aos dados 
de assinantes, isto é, sem um nível mais elevado de salvaguardas, tais como a exigência de uma 
decisão judicial. No entanto, se uma maior quantidade destes identificadores permitir a 

1 Ver igualmente a Nota Explicativa da Convenção.
2 Ver documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime «Conditions for obtaining subscriber information 
in relation to dynamic versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments» 
(Condições para a obtenção de dados de assinantes relativamente aos endereços IP estáticos ou dinâmicos. Síntese 
das decisões judiciais e desenvolvimentos pertinentes), T-CY (2018)26, 25 de outubro de 2018: «... um prestador 
de serviços pode atribuir um endereço IP a múltiplos utilizadores de forma dinâmica e é necessário um selo 
temporal para determinar o assinante... Para o efeito, o prestador de serviços poderá ter de pesquisar ou analisar 
dados de múltiplos utilizadores. De acordo com a jurisprudência de alguns tribunais, esta pesquisa de dados de 
tráfego pode ser considerada uma ingerência no direito à vida privada e, especificamente, no direito à 
confidencialidade das comunicações, e não apenas uma violação das regras de proteção de dados» (p. 4). Ver 
também o documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime «Rules on obtaining subscriber information» 
(Regras para a obtenção de informações sobre assinantes), T-CY(2014)17, que indica que os Estados têm 
perceções constitucionais muito diferentes no tocante a esta questão. De acordo com o documento, «a questão a 
decidir é a de saber se as regulamentações nacionais distinguem claramente dados dos assinantes de dados de 
tráfego e em que circunstâncias» (p.16). Para além disso, existem diferenças quanto às autoridades que podem 
solicitar endereços IP. Em alguns Estados apenas os tribunais podem solicitar endereços IP, noutros apenas a 
polícia ou um procurador público. Noutros Estados é feita, para este efeito, uma distinção entre endereços IP 
estáticos e dinâmicos (no caso dos endereços IP dinâmicos é necessária uma decisão judicial), (pp. 17-20).
3 Ver documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime «Conditions for obtaining subscriber information 
in relation to dynamic versus static IP addresses: overview of relevant court decisions and developments» 
(Condições para a obtenção de dados de assinantes relativamente aos endereços IP estáticos ou dinâmicos. Síntese 
das decisões judiciais e desenvolvimentos pertinentes), T-CY (2018)26, (pp. 5-6). Na maioria dos Estados que 
responderam ao questionário (28) é exigida uma decisão judicial. No relatório, declara-se o seguinte: «Em 13 
Estados Parte, foi exigida uma decisão judicial, em todos os casos ou, nalguns Estados Parte, em determinados 
casos (por exemplo, endereços IP dinâmicos, informações para além dos dados básicos dos assinantes, 
informações relacionadas com uma comunicação específica, ou seja, dados abrangidos pelas regras aplicáveis à 
conservação de dados)». Além disso, há que incluir a Eslovénia e a Dinamarca nesta categoria («No entanto, em 
três destes casos (Áustria, Dinamarca e Eslovénia), tal aplica-se apenas aos endereços IP estáticos. Para os 
endereços IP dinâmicos foi exigida uma ordem de um procurador público (Áustria) ou uma ordem judicial 
(Dinamarca, Eslovénia)»).
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definição de perfis, passando a ser, por conseguinte, considerados de natureza mais sensível, os 
mesmos identificadores estarão sujeitos às mesmas salvaguardas que os dados de conteúdo. 
Segundo a Comissão, esta abordagem estaria em conformidade com a jurisprudência recente 
do Tribunal de Justiça.1 

No que diz respeito à interpretação do conceito de «prestação de serviços no território», o debate 
entre as Partes na Convenção deu origem a uma Nota de Orientação sobre a interpretação do 
artigo 18.º, n.º 1, alínea b).2 Na Nota de Orientação, as Partes na Convenção acordaram uma 
interpretação comum do conceito de «prestação de serviços no território» para fazer face aos 
desafios decorrentes do avanço da computação em nuvem. Esta interpretação é semelhante à 
definição constante da proposta da Comissão sobre as provas eletrónicas. No entanto, as Partes 
na Convenção declararam expressamente que a Nota de Orientação não é vinculativa e 
reconheceram igualmente as limitações do artigo 18.º, n.º 1, alínea b), para dar resposta aos 
desafios colocados pelo crescimento da computação em nuvem, tendo assinalado que «a 
notificação e a execução coerciva das ordens nacionais de entrega de provas dirigidas a 
prestadores estabelecidos fora do território de uma Parte na Convenção suscitam questões 
adicionais que não é possível abordar na íntegra numa nota de orientação».

Nos termos da Convenção, o artigo 18.º é aplicado de acordo com os procedimentos e 
salvaguardas previstos nos artigos 14.º e 15.º.3 O artigo 14.º refere-se principalmente a 
eventuais reservas no que diz respeito à recolha de elementos de prova em tempo real. O artigo 
15.º exige a introdução de «condições e garantias previstas no seu Direito interno, o qual 
deverá garantir uma protecção adequada dos direitos humanos e das liberdades, 
designadamente dos direitos estabelecidos em conformidade com as obrigações assumidas 
pela Parte em virtude da Convenção do Conselho da Europa de 1950 para a Proteção dos 
Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais e do Pacto Internacional sobre os Direitos 
Civis e Políticos das Nações Unidas de 1966, bem como de outros instrumentos internacionais 
aplicáveis em matéria de direitos humanos, e deverá incorporar o princípio da 
proporcionalidade.»4 A este respeito, o Relatório Explicativo clarifica que «estas disposições 

4 Ver, por exemplo, Bundesverfassungsgericht, 1 BVR 1299/05, segundo o qual também o direito à 
confidencialidade das comunicações está em causa; Tribunal Supremo do Canadá, R. Spencer (2014 SCC 43); etc. 
Ver também o acórdão do TEDH, no processo Benedik contra Eslovénia, de acordo com o qual, o prestador de 
serviços Internet tem de aceder aos dados armazenados relativos a determinadas comunicações, a fim de poder 
identificar um assinante a quem tenha sido atribuído um endereço IP dinâmico específico, num determinado 
momento (ponto 108). 
1 O regulamento proposto introduz quatro categorias (artigo 2.º): (a) dados de assinantes e (b) dados de acesso que 
exijam apenas uma decisão/validação emitida por um procurador público para todas as infrações, e (c) dados (de 
tráfego) sobre as transações e (d) dados de conteúdos que exijam uma ordem judicial e se limitem a determinadas 
infrações.1Basicamente, os dados dos assinantes foram subdivididos em duas categorias, a saber, dados dos 
assinantes e dados de acesso. No caso destas duas categorias, a autorização do tribunal não é obrigatória. A 
categoria «dados de acesso» suscita algumas questões, tal como referido pelo Comité da Convenção sobre o 
Cibercrime. Ver: «Conditions for obtaining subscriber information in relation to dynamic versus static IP 
addresses: overview of relevant court decisions and developments» (Condições para a obtenção de dados de 
assinantes relativamente aos endereços IP estáticos ou dinâmicos. Síntese das decisões judiciais e 
desenvolvimentos pertinentes), T-CY (2018)26, 25 de outubro de 2018. No documento é referido o seguinte: «A 
introdução de novas categorias de dados, como os «dados de acesso», pode conduzir a uma compreensão errónea 
das regras aplicáveis ao acesso a tais dados e pode ser difícil de aplicar pelos profissionais» (p. 23).
2 Ver a Nota de Orientação n.º 10 do T-CY, «Production orders for subscriber information» (Ordens de entrega 
de dados dos assinantes) (T-CY(2015) 16).
3 Artigo 18.º, n.º 2, da Convenção.
4 Artigo 15.º, n.º 1, da Convenção. O conceito da proporcionalidade é aprofundado no Relatório Explicativo, 
segundo o qual «a proporcionalidade deve ser aplicada por todas as Partes de acordo com os princípios 
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e procedimentos nacionais, como se descreve mais especificamente a seguir, devem incluir 
condições ou salvaguardas, estabelecidas a nível constitucional, legislativo, judicial ou outro. 
As modalidades devem incluir a introdução de certos elementos como condições ou 
salvaguardas destinadas a garantir um equilíbrio entre os requisitos de aplicação da lei e a 
proteção dos direitos humanos e liberdades.»1 Para além destas normas nacionais internas (que 
podem também ser mais estritas), devem ser respeitadas certas normas mínimas comuns, que 
se encontram igualmente descritas na exposição de motivos.2 Destaca-se especificamente a 
importância da supervisão judicial, ao passo que o artigo 15.º sublinha a necessidade de motivos 
adequados para justificar e limitar o âmbito de aplicação e a duração3, bem como a tomada em 
consideração da boa administração da justiça e dos direitos e interesses legítimos de terceiros.4

Auxílio mútuo em matéria de medidas cautelares (artigos 29.º e 30.º)

Além das modalidades aplicadas às ordens de entrega de dados de assinantes, tal como acima 
descrito, a Convenção prevê ordens de conservação a nível nacional (artigo 17.º), bem como 
um regime de auxílio judiciário mútuo (AJM) para as medidas cautelares (artigos 29.º e 30.º), 
com base num pedido justificado de uma autoridade de uma Parte para uma autoridade de outra 
Parte5. O artigo 29.º define as modalidades de «conservação expedita de dados armazenados 
através de um sistema informático situado no território dessa outra Parte, e relativamente aos 
quais a Parte requerente pretende efetuar um pedido de auxílio mútuo tendo em vista a busca 
ou outro acesso semelhante, a apreensão ou outro tipo de retenção semelhante, ou a divulgação 
dos dados». Apesar de não se indicar um prazo específico para a execução da medida, a 
Convenção obriga a Parte destinatária a «tomar todas as medidas adequadas para proceder, de 
forma expedita, à conservação dos dados especificados, em conformidade com o seu direito 
interno». Embora o requisito da dupla criminalização tenha sido, em princípio, suprimido, uma 
Parte que imponha o requisito da dupla criminalização pode, em relação a outras infrações que 
não as estabelecidas em conformidade com o disposto nos artigos 2.º a 11.º da Convenção, 
reservar-se o direito de recusar o pedido de conservação para este tipo de dados, se o requisito 
da dupla criminalização não puder ser preenchido.6 Além disso, existem alguns motivos de não 
reconhecimento específicos , a saber:(a) o pedido respeita a uma infração de natureza política 
ou com ela conexa, ou (b) a execução do pedido pode prejudicar a sua soberania, segurança, 
ordem pública ou outros interesses essenciais7.
O período de conservação exigido é de, pelo menos, 60 dias (tendo em vista a apresentação de 
um pedido AJM a seguir). Após a receção do pedido de AJM, os dados deverão continuar a ser 
conservados até que haja uma decisão sobre o pedido.8 O artigo 30.º prevê, no entanto, uma 
divulgação expedita de dados de tráfego conservados quando, no decurso da execução de um 
pedido formulado nos termos do artigo 29.º, a Parte requerida verificar que um prestador de 

aplicáveis do direito interno», tendo em conta determinadas normas mínimas comuns. Refira-se também que, «a 
limitação explícita prevista no artigo 21.º, nos termos do qual as obrigações relativas às medidas de interceção 
no que respeita a uma série de infrações graves são determinadas pelo direito interno, constitui um exemplo 
explícito da aplicação do princípio da proporcionalidade». Relatório Explicativo da Convenção, ponto 146.
1 Relatório Explicativo da Convenção, ponto 145.
2 Relatório Explicativo da Convenção, ponto 145.
3 Artigo 15.º, n.º 2, da Convenção.
4 Artigo 15.º, n.º 3, da Convenção.
5 Ver artigo 29.º, n.º 2, da Convenção.
6 Artigo 29.º, n.ºs 3 e 4. A este respeito, várias Partes formularam uma reserva (16 em 62, ao que parece), incluindo 
alguns Estados-Membros da UE. 
7 Artigo 29.º, n.º 5.
8 Artigo 29.º, n.º 7:
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serviços noutro Estado participou na transmissão da comunicação. Nesse caso, a Parte requerida 
deverá transmitir rapidamente à Parte requerente dados de tráfego suficientes para identificar 
esse prestador de serviços, bem como o trajeto utilizado para a transmissão da comunicação. 
Não obstante, aplicam-se os dois motivos de não reconhecimento tal como acima referido.1 A 
fim de facilitar os pedidos de conservação, as Partes na Convenção devem estabelecer pontos 
de contacto acessíveis em permanência.2

Artigo 32.º sobre o acesso transfronteiras limitado3

No que diz respeito a um número muito limitado de casos, o artigo 32.º da Convenção de 
Budapeste introduz a possibilidade de acesso transfronteiras sem autorização de uma outra 
Parte. Nesse caso, uma Parte pode (a) aceder a dados informáticos acessíveis ao público (fonte 
aberta), independentemente da sua localização geográfica; ou (b) através de um sistema 
informático situado no seu território, aceder a dados informáticos no território de uma outra 
Parte, ou recebê-los, se obtiver o consentimento legal e voluntário da pessoa com legitimidade 
para lhe divulgar os dados através desse sistema informático. 
A alínea a) abrange situações como a recolha de dados de um sítio Web público. A alínea b) é 
mais complexa, uma vez que a Convenção não fornece respostas claras quanto à localização (e 
ao que acontece caso a localização não possa ser clarificada), no que respeita à questão do 
consentimento e a quem pode dá-lo, etc..4A Convenção estabeleceu apenas um nível mínimo 
comummente aceitável no momento da redação.5 Em consequência, o debate sobre o acesso 
transfronteiras e a jurisdição estão em curso há vários anos no subgrupo especializado do 
Comité da Convenção sobre o Cibercrime, o qual salientou a extrema complexidade da 
questão6. Tendo em conta esta complexidade, o Comité da Convenção (T-CY) adotou 

1 Artigo 30.º. Ver igualmente o Relatório Explicativo: «290. A Parte requerida pode verificar que os dados de 
tráfego registados no seu território revelam que a transmissão foi encaminhada de um prestador de serviços 
estabelecido num Estado terceiro ou de um prestador de serviços que se encontra no próprio Estado requerente. 
Nesses casos, a Parte requerida deverá fornecer rapidamente à Parte requerente dados de tráfego suficientes 
para permitir a identificação do prestador de serviços no outro Estado, bem como o trajeto utilizado para a 
transmissão da comunicação a partir desse mesmo Estado. Se a transmissão for proveniente de um Estado 
terceiro, esses dados permitirão à Parte requerente apresentar um pedido de conservação e auxílio mútuo célere 
a esse outro Estado, a fim de rastrear a transmissão à sua fonte final».
2  Artigo 35.º da Convenção. Ao que parece, todas as Partes dispõem atualmente destes pontos de contacto. Ver 
o documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime «Assessment report on the Implementation of the 
preservation provisions» (Relatório de avaliação sobre a aplicação das disposições relativas à conservação) T-
CY(2012)10. 
3  No entanto, o artigo 26.º da Convenção sobre o Cibercrime prevê igualmente a possibilidade de intercâmbio 
espontâneo de informações. De acordo com os relatórios do TC-Y, não existem dados estatísticos sistemáticos das 
Partes a este respeito, apesar de algumas delas terem indicado que recorrem a esta possibilidade com muita 
frequência. 
4 Ver o documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime «Transborder access and jurisdiction: What are 
the option?» (Acesso transfronteiras e jurisdição: quais as opções?), T-CY(2012)3, (pp. 21-23).
5 Ver o Relatório Explicativo, ponto 293.
6 Ver, por exemplo, o documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime intitulado «Transborder access and 
jurisdiction: What are the options?» (Acesso transfronteiras e jurisdição: quais as opções?), T-CY(2012)3, que 
refere, nomeadamente, a complexidade da questão («A questão do acesso transfronteiras unilateral das 
autoridades responsáveis pela aplicação da lei de um território a dados armazenados em sistemas informáticos 
num território estrangeiro sem necessidade de auxílio judiciário mútuo é uma questão muito complexa, uma vez 
que afeta os princípios acordados de direito internacional (em especial o princípio da territorialidade e, por 
conseguinte, a questão da soberania nacional) e as salvaguardas processuais que protegem os direitos 
individuais», p. 6). Além disso, «o acesso transfronteiras pode também suscitar questões jurídicas e políticas se 
uma entidade responsável pela aplicação da lei recolher elementos de prova de forma ilícita no Estado no qual 
estão localizados. O alargamento da pesquisa transfronteiras pode ainda dar lugar a uma utilização abusiva por 
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igualmente uma Nota de Orientação, que clarifica uma série de questões relacionadas com o 
âmbito de aplicação da medida.1 No que diz respeito às situações abrangidas pelo artigo 32.º, a 
Nota de Orientação clarifica que o artigo 39.º, n.º 3, da Convenção prevê que nem se  autorizam 
nem se excluem outras situações.2 O protocolo adicional à Convenção, atualmente a ser 
elaborado, poderá conferir maior clareza a este respeito.3 

Conclusões

O objetivo do presente documento consiste em apresentar o nível mínimo de cooperação 
previsto na Diretiva DEI e na Convenção sobre o Cibercrime do Conselho da Europa, em 
particular no que respeita aos dados de assinantes, às possibilidades atuais de atuação a nível 
transfronteiras (artigos 18.º e 32.º da Convenção sobre o Cibercrime) e aos mecanismos 
existentes de conservação ao abrigo da Convenção de Budapeste e da Diretiva DEI.

No que diz respeito aos dados de assinantes, a categoria de dados mais requisitada nos casos 
transfronteiriços, e que exige uma ação célere para iniciar uma investigação criminal e 
identificar um suspeito ou estabelecer uma ligação entre este e uma determinada 
comunicação,4  tanto a Diretiva DEI como a Convenção sobre o Cibercrime já prevêem um 
quadro mais alargado. Sendo os dados de assinantes considerados a categoria que menos 
interfere com os direitos fundamentais, a Diretiva DEI suprime alguns motivos de não 
reconhecimento de pedidos para este tipo de dados (por exemplo, ausência de dupla 
criminalização e aplicabilidade a todas as infrações). Além disso, os pedidos de dados de 
assinantes devem ser sempre possíveis ao abrigo do sistema do outro Estado-Membro. O 
mesmo se aplica à Convenção sobre o Cibercrime, segundo a qual os dados de assinantes 
também podem ser solicitados a um prestador de serviços que opere no seu território (embora 
os dados não estejam necessariamente aí armazenados). No entanto, tendo em conta que nem 
todos os Estados-Membros participam nestes dois instrumentos, que alguns prestadores de 
serviços não estão abrangidos e que os prazos podem ser bastante longos no que diz respeito à 
natureza volátil das provas eletrónicas, tanto a Diretiva DEI como a Convenção de Budapeste 
também prevêem algumas limitações. 

parte dos Estados que estejam menos empenhados em respeitar o Estado de direito. Por exemplo, o acesso 
transfronteiras pode ser utilizado sob o pretexto de uma atividade legítima de aplicação da lei como meio de 
investigar indevidamente dissidentes políticos e de dissuadir atividades políticas legítimas» (p. 13).
1 Ver a Nota de Orientação n.º 3 intitulada «Transborder access to data» (artigo 32.º) (T-CY(2013)7E).
2 Nota de Orientação n.º 3 do T-CY, p. 22.
3 Ver o documento do T-CY intitulado «Terms of reference for the preparation of a draft 2nd additional protocol» 
(Mandato para a preparação de um segundo protocolo adicional da Convenção), que prevê um regime simplificado 
para os pedidos de AJM relativos aos dados dos assinantes, as ordens internacionais de entrega de dados, a 
cooperação direta entre autoridades judiciais em pedidos de MLA, os pedidos em inglês, as audições áudio/vídeo 
e os procedimentos urgentes de MLA.
4  Ver o documento do Comité da Convenção sobre o Cibercrime intitulado «Rules on obtaining subscriber 
information» (Regras para a obtenção de informações sobre assinantes), T-CY(2014)17, de 3 de dezembro de 
2017, segundo o qual «a obtenção de informações dos fornecedores de serviços Internet para identificar um 
utilizador (assinante) de um endereço de protocolo Internet (IP) específico num determinado momento ou, vice-
versa, para identificar os endereços IP utilizados por uma pessoa conhecida, é crucial para as investigações 
criminais e para os processos relacionados com a cibercriminalidade e as provas eletrónicas. Os dados de 
assinantes são também os dados mais frequentemente procurados no contexto da cooperação internacional.» (p. 
4). Ver também a análise por país efetuada no documento T-CY(2013)17 intitulado «The mutual assistance 
provisions of the Budapest Convention» (Disposições em matéria de auxílio mútuo da Convenção de Budapeste), 
pp. 11-18.



PE634.730v01-00 12/12 DT\1176231PT.docx

PT

Contudo, no âmbito dos quadros existentes para a cooperação transfronteiriça, o conceito de 
«dados de assinantes» ou de «dados relativos aos assinantes» tem de ser claro, em especial no 
que respeita aos dados de assinantes recolhidos através da utilização de certos dados de tráfego, 
para os quais alguns Estados-Membros exigem uma autorização do tribunal, enquanto outros 
permitem que a polícia ou o Ministério Público solicitem tais dados. 

O regulamento proposto introduz quatro categorias de dados no artigo 2.º, nos termos do qual 
os dados de assinantes são divididos em duas categorias, nomeadamente «dados de assinantes» 
e «dados de acesso». No caso dos dados de acesso é exigida apenas uma decisão/validação do 
Ministério Público, não sendo obrigatória uma autorização prévia do tribunal.


