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Introdução

O terceiro documento de trabalho sobre a proposta de regulamento relativo às ordens 
europeias de entrega ou de conservação de provas eletrónicas em matéria penal 
(2018//0108(COD)) irá debruçar-se sobre o papel dos prestadores de serviços no regulamento 
proposto. 

O sistema, tal como proposto pela Comissão, prevê um papel central para os prestadores de 
serviços, dando ao representante legal do prestador de serviços o papel do «destinatário» da 
ordem europeia de entrega ou de conservação de provas1. Como tal, o contacto e a cooperação 
em relação a uma ordem apenas devem ocorrer, em princípio, entre o prestador e a autoridade 
judicial estrangeira que emitiu a ordem. Uma autoridade judicial do Estado de execução 
também só deve ser informada ou envolvida nos casos em que haja problemas com a 
execução dessa ordem. 

A fim de avaliar adequadamente este novo papel proposto para os prestadores de serviços, os 
seguintes elementos serão analisados mais aprofundadamente: o procedimento de avaliação 
interna pelo prestador, incluindo os direitos fundamentais; a transmissão e a autenticação das 
ordens europeias de entrega ou de conservação de provas; a dupla criminalização; os custos; a 
viabilidade e proporcionalidade das obrigações dos prestadores; a responsabilidade e as 
sanções.

Procedimento de avaliação interna pelo prestador

A proposta da Comissão prevê que os prestadores de serviços disponham duma certa margem 
de apreciação limitada no que se refere aos dois tipos de ordens recebidas das autoridades.

No que diz respeito à ordem europeia de entrega de provas (COEEP), o artigo 9.º especifica 
que:

  «Se o destinatário não puder cumprir a sua obrigação por o COEEP estar 
incompleto, conter erros manifestos ou não conter informações suficientes para a sua 
execução, deve informar a autoridade emissora indicada no certificado sem demora 
indevida e solicitar esclarecimentos, utilizando o formulário constante do anexo III 
[...]» – artigo 9.º, n.º 3;

  «Se o destinatário não puder cumprir a obrigação por motivo de força maior ou 
devido a uma impossibilidade de facto que não lhe seja imputável ou, se for caso 
disso, ao prestador de serviços, nomeadamente porque a pessoa cujos dados são 
solicitados não é seu cliente ou os dados foram eliminados antes da receção do 
COEEP, deve informar a autoridade emissora indicada no certificado sem demora 
indevida e explicar os motivos, [...]» – artigo 9.º, n.º 4;

 «Se o destinatário considerar que o COEEP não pode ser executado devido ao facto 
de ser evidente, com base unicamente nas informações nele contidas, que viola 
manifestamente a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia ou é 

1 Artigo 7.º do regulamento proposto: se não tiver sido nomeado qualquer representante legal, se este não 
cumprir num caso de emergência ou não cumprir as suas obrigações e existir um risco grave de perda de dados, 
também pode ser dirigida a qualquer estabelecimento do prestador de serviços na União. 
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manifestamente abusivo, deve igualmente (informar a) autoridade de execução 
competente do seu Estado-Membro. Nesses casos, a autoridade de execução 
competente pode solicitar à autoridade emissora esclarecimentos sobre a ordem 
europeia de entrega de provas, quer diretamente quer através da Eurojust ou da Rede 
Judiciária Europeia.» – artigo 9.º, n.º 5, segundo parágrafo.

Do mesmo modo, no que respeita à ordem europeia de conservação de provas (COECP), o 
artigo 10.º especifica o seguinte: 

 «Se o destinatário não puder cumprir a sua obrigação por o certificado estar 
incompleto, conter erros manifestos ou não conter informações suficientes para a sua 
execução, deve informar a autoridade emissora indicada no COECP sem demora 
indevida e solicitar esclarecimentos, [...]» – artigo 10.º, n.º 4;

 «Se o destinatário não puder cumprir a sua obrigação por motivo de força maior ou 
devido uma impossibilidade de facto que não lhe seja imputável ou, se for caso disso, 
ao prestador de serviços, nomeadamente porque a pessoa cujos dados são solicitados 
não é seu cliente ou os dados foram eliminados antes da receção da ordem, deve 
informar a autoridade emissora indicada no COECP sem demora indevida e explicar 
os motivos, [...]» – artigo 10.º, n.º 5; 

 No entanto, contrariamente à ordem de entrega (artigo 9.º, n.º 5, segundo parágrafo), 
não está prevista no artigo 10.º uma avaliação dos direitos fundamentais para a ordem 
de conservação.

Além disso, no caso de um prestador não ter dado cumprimento a um COECP e, portanto, ter 
sido iniciado um processo de execução contra o mesmo, em conformidade com o artigo 14.º, 
a proposta da Comissão prevê no mesmo artigo outros fundamentos para que um prestador se 
oponha à execução dum COECP. 

O artigo 14.º, n.º 4, especifica que um destinatário pode opor-se à execução de uma ordem de 
entrega emitida ou validada pela autoridade errada ou emitida por outra infração para além 
das enumeradas no artigo 5.º, n.º 4. O prestador de serviços pode também citar os motivos de 
força maior ou erros manifestos, os dados não armazenados pelo prestador de serviços ou em 
seu nome no momento da receção do COEEP, o destinatário não abrangido pelo regulamento 
ou o facto de o COEEP violar manifestamente a Carta ou ser manifestamente abusivo.

No que se refere à ordem de conservação, o artigo 14.º, n.º 5, estipula que um destinatário 
pode opor-se à execução duma ordem emitida ou validada pela autoridade errada, por motivos 
de força maior ou erros manifestos, por os dados não terem sido armazenados pelo prestador 
de serviços ou em seu nome no momento da receção do COECP, por o destinatário não estar 
abrangido pelo regulamento ou por violar manifestamente a Carta ou ela ser manifestamente 
abusiva. Neste contexto, parece existir uma incoerência na proposta da Comissão: embora o 
artigo 10.º não preveja uma avaliação dos direitos fundamentais no que respeita às ordens de 
conservação (ao contrário do que acontece com as ordens de entrega), esse motivo é 
mencionado para as ordem de conservação no artigo 14.º, n.º 5, alínea e)2. 

Por último, os artigos 15.º e 16.º do regulamento proposto preveem a possibilidade de 

2 Na sua abordagem geral, o Conselho suprimiu integralmente essa avaliação, mesmo no procedimento de 
execução do artigo 14.º.
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desencadear um procedimento de reexame específico no Estado de emissão3. Se o destinatário 
considerar que o cumprimento de um COEEP resultaria em obrigações contraditórias com 
base em direitos ou interesses fundamentais dum país terceiro (artigo 15.º) ou em caso de 
obrigações contraditórias com base em fundamentos diferentes (artigo 16.º), pode ser possível 
recorrer a um procedimento de reexame4.

A este respeito, a proposta da Comissão confere ao prestador de serviços uma certa margem 
de manobra no que respeita à avaliação das ordens recebidas. Tal como expresso na audição 
da comissão LIBE5 e com base nas informações recolhidas junto dos prestadores, alguns 
prestadores já realizam essa avaliação. De acordo com esses prestadores de serviços, não 
executam pedidos manifestamente erróneos, arbitrários ou não especificados (por exemplo, 
meras «investigações prospetivas») por parte das autoridades policiais. É amplamente aceite 
que este procedimento tem um valor acrescentado no que diz respeito à eficiência das ordens. 
Além disso, os prestadores apreciam a possibilidade de não executar ordens que sejam 
manifestamente erróneas, arbitrárias ou não especificadas, uma vez que são responsáveis pela 
proteção e privacidade dos dados dos seus clientes, sendo isto o núcleo do seu modelo de 
negócios e a fonte da confiança que os seus clientes têm neles. 6

No entanto, no que diz respeito ao certificado de ordem europeia de entrega ou de 
conservação de provas, a proposta de regulamento estipula – no artigo 8.º, n.ºs 3 e 4 – que os 
prestadores de serviços apenas receberão informações muito limitadas sobre o caso específico 
ao qual está ligada uma ordem7. Portanto, não é claro de que forma os prestadores de serviços 

3 No entanto, poderá existir uma situação em que outro Estado-Membro esteja envolvido no caso de o 
representante legal dum prestador de serviços dum país terceiro se encontrar noutro Estado-Membro. Nesse caso, 
também podem estar em causa as relações internacionais entre esse Estado-Membro (Estado de execução 
coerciva) e um país terceiro. No entanto, não está prevista a possibilidade de recurso judicial neste caso no 
Estado-Membro de execução coerciva (Estado «de execução»). 
4 No que diz respeito ao artigo 15.º, o procedimento foi previsto em caso de conflito com uma lei de um país 
terceiro relacionada com os direitos fundamentais das pessoas em causa ou os interesses fundamentais desse país 
em matéria de segurança e defesa nacional. Está previsto um procedimento específico através do qual o tribunal 
informa o outro Estado de que tem um certo prazo para se opor. Em comparação, o artigo 16.º está previsto para 
todos os outros casos, pelo que o tribunal não informa as autoridades do país terceiro em caso de conflito e adota 
uma decisão autónoma com base em determinados critérios de proibição. Na sua abordagem geral, o Conselho 
suprimiu o artigo 15.º. 
5 A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (LIBE) do Parlamento Europeu 
organizou uma audição pública sobre «Provas eletrónicas em matéria penal» em Bruxelas, em 27 de novembro 
de 2018.
6 Ver contribuição da Vodafone, audição do PE sobre provas eletrónicas, 27 de novembro de 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE. No 
entanto, a abordagem geral do Conselho parece reduzir essa possibilidade ainda mais. Ver a resposta da 
Microsoft à posição do Conselho sobre a proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas, janeiro de 2019, 
p. 5 («O texto do Conselho não confere aos prestadores de serviços qualquer direito ou mecanismo para 
suscitar preocupações sobre a legalidade das ordens que receberem ao abrigo do regulamento. É essencial 
capacitar os prestadores de serviços para suscitarem essas preocupações porque, em alguns casos, só eles terão 
a capacidade de identificar as exigências que são demasiado gerais ou inadequadas por outras razões.»). Esta 
questão também está relacionada com a questão da proporcionalidade, como indica também a Microsoft («Veja-
se, por exemplo, o caso das autoridades policiais que investigam um crime que envolve certos empregados da 
«Acme Company». As autoridades policiais podem emitir uma ordem europeia de entrega de provas para obter 
todas as mensagens eletrónicas enviadas pelo domínio «Acmecompany.com» sem se aperceberem de que a 
empresa conta com milhares de empregados que enviam mensagens de correio eletrónico desse domínio [...]»).
7 Ver o artigo 7.º do regulamento proposto. É fornecido um número muito limitado de informações – ver o 
artigo 5.º, n.º 5 (sobre o COEEP) e o artigo 6.º, n.º 3 (sobre o COECP) do regulamento proposto, nomeadamente 
as informações sobre: – a autoridade emissora e, se for caso disso, a autoridade de validação; – o destinatário da 

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE
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poderiam efetivamente estar em condições de fazer uma avaliação real, especialmente no que 
diz respeito à avaliação dos direitos fundamentais das ordens de entrega.  

Além disso, – não obstante o facto de a maioria das partes acolher com agrado um 
procedimento de avaliação dos prestadores de serviços em matéria de erros, força maior e 
proteção de dados e obrigações contratuais dos prestadores de serviços – deve ser clarificado 
se uma avaliação completa dos direitos fundamentais [como previsto no artigo 9.º, n.º 5, 
segundo parágrafo, bem como no artigo 14.º, n.º 4, alínea f), e n.º 5, alínea e)] pode e deve 
ser-lhes externalizada. Ao externalizar essa obrigação de avaliação aos prestadores, as 
autoridades do Estado de execução coerciva deixariam, em princípio, de receber qualquer 
aviso sobre a entrega ou a conservação, pelo que não teriam a possibilidade de parar a ordem. 
Em consequência, as autoridades do Estado de execução coerciva perderiam praticamente 
quaisquer prerrogativas soberanas em matéria de dados ou de garantia dos direitos 
fundamentais no seu território. A questão da possibilidade de externalização, ou mesmo 
privatização, de prerrogativas estatais e soberania está relacionada com as prerrogativas 
(constitucionais) de um Estado – tais como a proteção dos direitos fundamentais dos seus 
cidadãos pelas suas disposições/tradições constitucionais nacionais e instrumentos 
internacionais, bem como a proteção contra interferências potencialmente injustificadas de 
autoridades estrangeiras no seu território no domínio judicial ou policial8. 

A importância das prerrogativas soberanas, especialmente dos direitos de privacidade, 
afigura-se ainda mais crucial em relação à atual «manta de retalhos» de leis sobre a 
conservação de dados na UE9 – incluindo a situação jurídica pouco clara acerca da validade 
das disposições nacionais sobre a conservação de dados10 – e à questão não resolvida da 

ordem; – a(s) pessoa(s) afetadas; – o tipo de dados (dados de assinantes, dados de acesso, dados transacionais ou 
dados de conteúdo); – se for caso disso, o período de tempo solicitado; – as disposições aplicáveis do direito 
penal do Estado de emissão; – a fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade da medida; além 
disso, também para as ordens de entrega – em caso de urgência ou de pedido de divulgação antecipada, a 
respetiva fundamentação; – e a confirmação de que – quando os dados solicitados sejam armazenados ou 
tratados no contexto de uma infraestrutura empresarial fornecida por um prestador de serviços a uma empresa ou 
a outra entidade que não seja uma pessoa singular – a ordem europeia de entrega de provas só pode ser 
notificada ao prestador de serviços se as medidas de investigação dirigidas à empresa ou à entidade não forem 
adequadas. No entanto, no que se refere às informações sobre a necessidade e a proporcionalidade, não é claro de 
que forma se relaciona com o artigo 8.º, n.º 4, que declara: «Não deve ser incluída a fundamentação quanto à 
necessidade e à proporcionalidade da medida ou outras informações relativas às investigações.» 

8 Ver, a este respeito, as obrigações previstas no artigo 1.º da CEDH sobre as Partes Contratantes na Convenção 
– ver Conselho da Europa, Guia sobre o artigo 1.º da CEDH, Obrigação de respeitar os direitos humanos, 
Conceitos de «jurisdição» e «imputabilidade», 2018 
(https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf). Ver também Jalad/Países Baixos (GC), a. 
n.º 47708/08: “143. Além disso, o facto de executar uma decisão ou uma ordem dada por uma autoridade de um 
Estado estrangeiro não é, por si só, suficiente para libertar um Estado Contratante das obrigações que assumiu 
nos termos da Convenção (ver, mutatis mutandis, Pellegrini v. Itália, n.º 30882/96, § 40, TEDH 2001-VIII, e K. 
v. Itália, n.º 38805/97, § 21, TEDH 2004-VIII)». Ver também TEDH, Bosphorus et al. v. Irlanda, a. n.º 45036/98 
(equivalência da UE em matéria de proteção dos direitos fundamentais); M.S.S. v. Bélgica e Grécia (GC), a. 
n.º 30696/09 (não aplicação da presunção do Bósforo); e Avotinš v. Letónia, a. n.º 17502/07 (limites ao 
reconhecimento mútuo e à confiança). A questão foi também suscitada pelo juiz Prof. Dr. Bošnjak, do TEDH, na 
audição do PE sobre provas eletrónicas, em 27 de novembro de 2018 (especialmente 16.55-16.58, explicitamente 
sobre a questão – «No que diz respeito à lei do Estado de execução coerciva, não parece ser relevante, de 
acordo com a proposta em vigor. Do ponto de vista da Convenção, tal pode criar um problema, uma vez que as 
Altas Partes Contratantes da CEDH – incluindo a totalidade dos 28 Estados-Membros da UE – são 
responsáveis pela proteção dos direitos humanos no território sob a sua jurisdição. [...] Têm de criar um 
quadro regulamentar e garantir também proteção jurídica, se não judicial, em casos específicos [...] Se as 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_1_ENG.pdf
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autoridade emissora para os endereços IP dinâmicos (abordagens diferentes nos diferentes 
Estados-Membros)11.

Para além do problema da externalização das prerrogativas soberanas para entidades privadas, 
é altamente questionável colocar os prestadores de serviços na posição de decidir sobre os 
direitos fundamentais dos cidadãos, algo que – eles próprios argumentam – não podem nem 
querem fazer12. Além disso, eles devem poder operar em regras jurídicas claras relativamente 
a outros Estados-Membros da UE e a todos os Estados terceiros. Portanto, a questão que se 
coloca é a de saber em que medida a proposta da Comissão prevê tal clareza jurídica ou as 
garantias necessárias devido à falta de arbitragem final da autoridade judiciária do Estado de 
execução coerciva. 

Assim, a questão que resta consiste em saber se uma maior participação da autoridade do 
Estado de execução coerciva (por exemplo, sob a forma de notificação dessa autoridade, 
incluindo um prazo para uma reação ou uma objeção significativa, se necessário) (semelhante 
ao artigo 31.º da Diretiva DEI) proporcionaria clareza.  Um tal regime de notificação poderia, 
por um lado, preservar as prerrogativas soberanas e, por outro, proporcionar garantias 
adicionais e segurança jurídica aos prestadores (nomeadamente, isentando-os de questões de 
responsabilidade)13.

Transmissão e autenticação dos COEEP e dos COECP  

autoridades do Estado de execução coerciva enfrentarem uma queixa de que a proteção dos direitos da 
Convenção foi manifestamente deficiente e que tal não pode ser remediado pelo direito da UE, não podem 
abster-se de examinar a queixa com base no facto de estarem apenas a aplicar o direito da UE. O mesmo foi 
claramente referido pelo TEDH no seu acórdão no processo Avotinš v. Latvia... A proposta, tal como 
apresentada, cria uma situação bastante única do ponto de vista da jurisprudência do TEDH. Nas interferências 
com o artigo 8.º não há qualquer envolvimento das autoridades do Estado de execução.  Pergunto-me se tal está 
em conformidade com a CEDH. Poderia haver uma expectativa legítima de que a lei do Estado de execução se 
aplique a cada situação específica. Tal afetaria a apreciação da legalidade...»).
Ver http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
9 Após a decisão do Tribunal de Justiça da UE dobre a Digital Ireland.
10 Acórdão do Tribunal de Justiça nos processos apensos C‑293/12 e C‑594/12, Digital Rights Ireland e 
Seitlinger e outros. Ver igualmente documento de posição da Cable Europe, p. 3 («No entanto, o estado das 
obrigações de conservação de dados atualmente em vigor a nível nacional – na sequência da anulação da 
Diretiva da UE relativa à Conservação de Dados pelo TJUE – não é claro [...] O prestador de serviços pode não 
ter os dados solicitados pela autoridade emissora.»). Ver igualmente o documento de posição da ETNO, que 
declara: «É importante sublinhar as dificuldades em distinguir claramente, na prática, os dados «de acesso» e 
«transacionais» [...] é necessário ter controlo judicial para todos os pedidos, relacionados com uma determinada 
lista de infrações e para todas as categorias de dados [...]»
11 A proposta da Comissão da introdução duma nova categoria especial de «dados de acesso» parece não resolver 
a questão das diferentes autoridades nacionais, especialmente no que diz respeito à tendência da autorização 
judicial para esses dados. Ver, por exemplo, o documento de posição da Cable Europe, de 11 de outubro de 
2018 («A emissão de uma ordem deve ser uma verdadeira decisão judicial»). Ver igualmente a questão analisada 
pelo comité sobre o Cibercrime do Conselho da Europa «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 (ver em 
pormenor o documento de trabalho n.º 2 do PE sobre a questão). Ver também a Resposta da Microsoft à posição 
do Conselho sobre a proposta de regulamento em matéria de provas eletrónicas, janeiro de 2019, onde se afirma, 
nomeadamente, que os reduzidos pedidos de execução de conteúdos e outros dados sensíveis devem ser revistos 
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O COECP deve ser transmitido diretamente da autoridade emissora de um Estado-Membro ao 
prestador de serviços (representante legal) noutro Estado-Membro (ou ao representante dum 
prestador de um país terceiro que opera na UE) através dum certificado normalizado14. 
O regulamento proposto é bastante vago quanto às modalidades concretas da transmissão e 
apenas declara que o COECP «deve ser transmitido diretamente através de qualquer meio 
que permita produzir um registo escrito em condições que permitam ao destinatário verificar 
a sua autenticidade». 

Se os prestadores de serviços, os Estados-Membros ou a União tiverem criado plataformas 
específicas ou outros canais seguros para tratar os pedidos de dados apresentados pelas 
autoridades policiais e judiciais, a autoridade emissora pode optar por transmitir o certificado 
através desses canais15. Consequentemente, não está prevista no instrumento uma plataforma 
de transmissão comum, centralizada ou segura e a questão é deixada a cargo dos Estados-
Membros e dos prestadores, apesar de o instrumento ser nominalmente um regulamento16. Em 
vez disso, na declaração que acompanha a proposta a Comissão afirma que o regulamento não 
deve impedir a utilização das plataformas já existentes, uma vez que apresentam muitas 
vantagens, incluindo a possibilidade de transmissão segura dos dados e de autenticação fácil. 

No entanto, deve-se mencionar que estas plataformas permitiria a apresentação do COEEP e 
do COECP no formato previsto nos anexos I e II, sem solicitar quaisquer dados adicionais 
quanto à ordem. Portanto, tal significa inevitavelmente que essas plataformas teriam de ser 
ajustadas e não é claro quem suportaria os respetivos custos. A Comissão refere igualmente as 
plataformas da UE centralizadas existentes, como o eCodex17 e o SIRIUS18, e aumenta a 
possibilidade teórica de as alargar de forma a abranger os prestadores de serviços, porém, sem 

e aprovados por uma autoridade judicial independente antes da execução da decisão de arresto, e apenas após um 
mínimo legal e factual significativo. 
12 Ver, por exemplo, o documento de posição da ETNO (European Telecommunications Network Operators’ 
Association – apoiado, por exemplo, pela KPN) sobre a melhoria do acesso transfronteiriço a provas eletrónicas 
em matéria penal («O papel que a proposta prevê para os prestadores de serviços afigura-se irrealista. Os 
operadores de telecomunicações não estão em condições de garantir, por exemplo, que a ordem não viola a 
Carta. Do mesmo modo, a autenticidade e a validade jurídica das ordens [...] não devem ser da responsabilidade 
dos operadores [...]. Portanto, a indústria não pode substituir as autoridades judiciais no seu papel fundamental 
de avaliação da conformidade duma ordem europeia de entrega de provas.»)
13 O Conselho suprimiu qualquer autonomia na avaliação dos prestadores de serviços e incluiu uma notificação, 
mas apenas se a pessoa em causa não residir no seu território e apenas para os dados de conteúdo (e não outras 
categorias) sem a possibilidade de interromper a transferência de dados. O Estado de execução coerciva só o 
pode fazer num número limitado de casos enumerados (os dados solicitados estão protegidos por privilégios e 
imunidades concedidos ao abrigo da legislação do Estado de execução coerciva ou estão sujeitos, nesse Estado-
Membro, a regras relativas à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão ou a interesses fundamentais do 
Estado de execução coerciva, como a segurança e a defesa nacionais). No entanto, a autoridade emissora deve ter 
em conta essas circunstâncias da mesma forma que se estivessem previstas no seu direito nacional. Ver o artigo 
7.º-A da abordagem geral do Conselho no documento 15020/18. No novo artigo 12.º-A, também há a 
possibilidade de o Estado de emissão, no caso de dados transacionais (tráfego), tomar essas informações «em 
conta da mesma forma como se estivessem previstas no seu direito nacional». No entanto, não é clara a forma 
como a questão seria levantada se o Estado de execução coerciva nunca fosse notificado e nem sequer tivesse 
conhecimento. A questão foi levantada, por exemplo, pela Microsoft (documento sobre a abordagem geral do 
Conselho, janeiro de 2019), que afirmou que «Esta abordagem faz pouco sentido [...] Com efeito, dado o 
número de prestadores de serviços que recebem dados na Irlanda, as autoridades irlandesas podem ser 
inundadas com notificações ao abrigo da proposta do Conselho, mas muitas vezes não terão qualquer forma de 
avaliar se os dados em causa estão sujeitos a proteção jurídica. Posição proposta: exigir que as autoridades 
emissoras notifiquem os Estados-Membros afetados. O regulamento deve exigir que a autoridade emissora 
notifique as ordens ao Estado-Membro onde reside a pessoa visada pela ordem. Este Estado estará na melhor 
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qualquer calendário fixo nem um compromisso firme nesse sentido19. Consequentemente, a 

posição para identificar quaisquer proteções aplicáveis e terá o maior interesse em defender estas proteções. 
Esta solução não deve ser demasiado onerosa: na experiência da Microsoft, apenas cerca de 7% dos pedidos de 
dados dos utilizadores feitos pelas autoridades policiais envolvem objetivos localizados num Estado-Membro 
diferente». Ver também o documento de posição da Bitkom que afirma: «Para além de notificar os utilizadores 
e clientes afetados, o regulamento deve tornar claro que as empresas podem notificar a autoridade central de 
qualquer Estado-Membro cujos interesses soberanos estejam implicados no pedido». A KPN também exprimiu 
uma posição semelhante da necessidade do envolvimento duma autoridade pública no Estado de execução 
coerciva («A legitimidade das ordens não pode (e não deve) ser materialmente considerada pelos prestadores de 
serviços privados»). A mesma foi expressa pela EuroISPA, no documento de posição de junho de 2018 
(«criticamos a maior privatização da aplicação da lei pela presente proposta»).
14 Ver o artigo 7.º do regulamento proposto. É fornecido um número muito limitado de informações – ver o 
artigo 5.º, n.º 5 (sobre o COEEP) e o artigo 6.º, n.º 3 (sobre o COECP) do regulamento proposto, nomeadamente 
as informações sobre: – a autoridade emissora e, se for caso disso, a autoridade de validação; – o destinatário da 
ordem; – a(s) pessoa(s) afetadas; – o tipo de dados (dados de assinantes, dados de acesso, dados transacionais ou 
dados de conteúdo); – se for caso disso, o período de tempo solicitado; – as disposições aplicáveis do direito 
penal do Estado de emissão; – a fundamentação quanto à necessidade e à proporcionalidade da medida; além 
disso, também para as ordens de entrega – em caso de urgência ou de pedido de divulgação antecipada, a 
respetiva fundamentação; – e a confirmação de que – quando os dados solicitados sejam armazenados ou 
tratados no contexto de uma infraestrutura empresarial fornecida por um prestador de serviços a uma empresa ou 
a outra entidade que não seja uma pessoa singular – a ordem europeia de entrega de provas só pode ser 
notificada ao prestador de serviços se as medidas de investigação dirigidas à empresa ou à entidade não forem 
adequadas. No entanto, no que se refere às informações sobre a necessidade e a proporcionalidade, não é claro de 
que forma se relaciona com o artigo 8.º, n.º 4, que declara: «Não deve ser incluída a fundamentação quanto à 
necessidade e à proporcionalidade da medida ou outras informações relativas às investigações.» 
15 Ver o artigo 8.º do regulamento proposto.
16 Tal foi criticado, por exemplo, pela ETNO: «Seria crucial criar um canal de transmissão seguro centralizado, 
uma espécie de plataforma única para: – receber o pedido das autoridades policiais do Estado-Membro de 
emissão; – controlar a validade do pedido [...] através duma autoridade judicial competente no Estado de 
execução; – e reencaminhar os pedidos para o prestador de serviços... A plataforma assegura então que o 
pedido é autêntico, adequado e pode ser satisfeito...». Especificamente, é mencionado o eCodex: «Para esse 
efeito, deve ser necessário que o regulamento eCodex e a sua aplicação estejam prontos assim que o 
regulamento relativo às provas passe a ser aplicável. Numa fase transitória, antes de a plataforma segura ser 
criada e ficar operacional, poderá ser importante instituir um ponto de contacto único e judicial em cada 
Estado-Membro, encarregado de receber e validar a transmissão do outro Estado-Membro.» Semelhante à 
posição da Vodafone, audição do PE sobre provas eletrónicas, 27 de novembro de 2018, 
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20181127-1430-COMMITTEE-LIBE.
17 O eCodex é um sistema informático de cooperação judiciária transfronteiras que permite aos utilizadores – 
sejam eles autoridades judiciárias, profissionais da justiça ou cidadãos – enviar e receber documentos, 
formulários jurídicos, provas ou outras informações de forma segura. Funciona como uma rede descentralizada 
de pontos de acesso, que interliga os sistemas informáticos nacionais e europeus. É necessário um software 
específico para criar um ponto de acesso eCodex. O sistema eCodex foi desenvolvido no contexto do mercado 
único digital por um grupo de Estados-Membros com a ajuda de subvenções da UE – foi desenvolvido no âmbito 
do Programa de Apoio à Política das TIC do Programa-Quadro para a Competitividade e a Inovação (PCI) por 
um consórcio de Estados-Membros. Destinava-se ao direito civil e penal. A plataforma eCodex seria utilizada 
também pelas provas eletrónicas (AJM, DEI e potencialmente provas eletrónicas). Neste contexto, foi concedida 
uma subvenção ao projeto Evidence2e-Codex (10 Estados-Membros e 21 parceiros, 2018-2019). A aplicação da 
cooperação com os prestadores foi apenas uma parte dos resultados esperados, uma vez que se centra na DEI e 
nos pedidos de AJM relacionados com provas eletrónicas. No entanto, o programa encontra-se numa fase 
inicial/de teste e ainda não existe uma plataforma plenamente operacional. Numa fase preliminar, o projeto 
Evidence decorreu entre 2014 e 2016 (participação da Itália, dos Países Baixos, da França, da Alemanha, de 
Malta, da Bélgica e da Bulgária). As principais conclusões do projeto foram as seguintes: – não existe um quadro 
jurídico abrangente no que respeita à recolha, conservação, armazenamento, utilização e intercâmbio de provas 
eletrónicas; – apesar da ausência de tal quadro jurídico abrangente, a prova eletrónica é cada vez mais uma prova 
fundamental no âmbito dos processos penais; – a ausência deste quadro jurídico abrangente permite às 
autoridades policiais operar numa «manta de retalhos» de soluções – quer sejam jurídicas, de proteção de dados, 
de execução ou técnicas; – as partes interessadas envolvidas sentem a necessidade de criar uma certificação e de 



DT\1177089PT.docx 9/9 PE634.849v01-00

PT

questão é saber como é que o prestador de serviços saberá realmente que o COEEP recebido 
provém duma verdadeira autoridade judiciária estrangeira e que não é um caso de «usurpação 
de identidade» ou uma tentativa de fraude. São de esperar problemas semelhantes no que diz 
respeito à transmissão dos dados solicitados, do prestador de serviços à autoridade emissora 
de outro Estado-Membro. No que diz respeito à sensibilidade dos dados, por um lado, bem 
como à dimensão potencial dos ficheiros de dados, por outro, os prestadores de serviços e os 
Estados-Membros devem poder contar com meios seguros para a transmissão dos dados. 

Assim, se o sistema de provas eletrónicas proposto dever ser viável, a condição prévia deve 
ser a criação dum canal de comunicação seguro, dando simultaneamente ao prestador uma 
garantia relativa à autenticidade do pedido e à segurança do canal para transmitir os dados 
solicitados. Tendo em conta o prazo previsto pela Comissão para a data de aplicação do 
regulamento proposto (6 meses após a sua entrada em vigor), é evidente que a Comissão não 
planeou dispor dum sistema comum no âmbito da proposta nem tê-lo operacional aquando da 
sua entrada em vigor. 

No que diz respeito à referência da Comissão ao eCodex e SIRIUS, há que ter em conta que 
ambos os projetos se encontram numa fase «experimental» ou «de teste», não existindo uma 
plataforma operacional comum completa. No entanto, diversos Estados-Membros estão já a 
utilizar o eCodex para apoiar os procedimentos legais transfronteiriços, tanto em matéria civil 
como penal, por exemplo, para o intercâmbio de pedidos de auxílio judiciário mútuo entre 
procuradores públicos. Tendo em conta as questões suscitadas em matéria de autenticação dos 
utilizadores e transmissão segura dos dados, a Comissão deve avaliar as possibilidades de 
melhorar a segurança da transmissão entre os prestadores de serviços e as autoridades 
policiais.

profissionalizar as pessoas envolvidas e os ambientes em que as provas eletrónicas sejam procuradas, 
armazenadas, analisadas e trocadas (ver «evidenceproject.eu»).
A Interpol também tem um grupo de trabalho de peritos em AJM. No entanto, deve-se ter em conta que a 
Interpol inclui um conjunto de Estados muito diferentes, não apenas Estados-Membros da UE. Uma plataforma 
de provas eletrónicas da UE teria de cumprir integralmente as normas de proteção de dados da UE.
18 A SIRIUS é uma plataforma Web segura para os profissionais responsáveis pela aplicação da lei, lançada pela 
Europol em 2017. Permite a partilha de conhecimentos, melhores práticas e especialização no domínio da 
investigação da criminalidade facilitada pela Internet pelos investigadores, com especial ênfase na luta contra o 
terrorismo. Aborda igualmente outros desafios em matéria de investigações penais, tais como a simplificação dos 
pedidos a prestadores de serviços em linha e a melhoria da qualidade do registo de reação.
19 Ver pág. 18 da exposição de motivos da proposta de regulamento: «Deverá ser ponderada a eventual 
expansão das plataformas eCodex e SIRIUS por forma a incluir uma ligação segura aos prestadores de serviços 
para efeitos de notificação do COEEP e do COECP e, quando apropriado, para a transmissão das respostas dos 
prestadores de serviços.»


