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Introdução
O presente documento de trabalho centrar-se-á nas salvaguardas e vias de recurso previstas na 
proposta de regulamento relativo às ordens europeias de entrega ou de conservação de provas 
eletrónicas em matéria penal (designada «proposta relativa às provas eletrónicas»). Em 
concreto, analisará o princípio da notificação do suspeito relativamente ao pedido de 
dados, a menos que se justifique, a título excecional, uma ordem de não divulgação (ordem 
de mordaça). Em seguida, passará a examinar as salvaguardas que têm de ser garantidas antes 
de os dados serem recolhidos e transferidos para o Estado requerente (as denominadas 
salvaguardas ex ante), bem como as salvaguardas que têm de ser garantidas depois de os 
dados serem recolhidos e transferidos para o Estado requerente (as chamadas salvaguardas 
ex post). Por último, o documento de trabalho debruçar-se-á sobre um mecanismo de 
supervisão eficaz e responsabilização pública das autoridades policiais, com a eventual 
utilização de um novo instrumento para as provas eletrónicas1.

I. Notificação do titular dos dados

Segundo o artigo 11.º («Confidencialidade e informação do utilizador») da proposta de 
regulamento, os destinatários «devem adotar todas as medidas necessárias para garantir a 
confidencialidade do COEEP ou do COECP e dos dados entregues ou conservados e, se 
solicitado pela autoridade emissora, abster-se de informar a pessoa cujos dados foram 
solicitados, a fim de não obstruir o processo penal em causa» (artigo 11.º, n.º 1). «Se a 
autoridade emissora tiver instado o destinatário a abster-se de informar a pessoa cujos dados 
foram solicitados no COEEP, deve informar essa pessoa, sem demora indevida, da entrega 
dos dados em causa. Essa informação pode ser protelada durante o tempo necessário e 
proporcionado para impedir a obstrução do processo penal em causa» (artigo 11.º, n.º 2). «Ao 
informar a pessoa, a autoridade emissora deve incluir informações sobre as vias de recurso 
disponíveis a que se refere o artigo 17.º» (artigo 11.º, n.º 3). 

Um aspeto importante da notificação do titular dos dados, que também foi levantado por 
vários intervenientes2, diz respeito ao princípio da igualdade das partes e ao princípio do 
contraditório, os quais fazem parte do direito a um processo equitativo (relativamente à 
recolha de provas exculpatórias), tal como referido no artigo 6.º da Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem3. Em geral, este princípio torna-se facilmente vulnerável quando a fase de 
investigação preliminar é sujeita a sigilo e se a pessoa em causa não for notificada da recolha 
de dados pessoais. Contudo, a notificação prévia do suspeito ou arguido é fundamental para 

1 Ver também Fair Trials International, documento de consulta, fevereiro de 2019, p. 4.
2 Ibidem, p. 12: «Nos modelos contraditórios, como é o caso dos EUA, espera-se que a defesa assuma um papel 
ativo na preparação do caso e recolha, de forma autónoma, informações e materiais. Em muitos sistemas 
jurídicos da UE, geralmente qualificados como “inquisitórios”, as autoridades policiais são as únicas 
competentes para levar a cabo a investigação destinada a apurar a “verdade”. Como tal, essas autoridades têm 
a obrigação de aplicar os seus poderes de investigação para reunir todas as provas relevantes, tanto 
incriminatórias como exculpatórias, e não apenas as provas que atestem a culpa. No entanto, a realidade não é 
sempre essa e até um investigador imparcial pode ignorar as provas que poderão ser úteis ao arguido se não 
puder consultá-las para compreender a natureza da sua defesa, o que é impossível quando a investigação é 
secreta.»
3 Ver a jurisprudência sobre o artigo 6.º da CEDH, por exemplo, D. Vitkauskas G. Dikov, Conselho da Europa, 
Protecting the right to a fair trial under the European Convention on Human Rights, 2012.
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garantir o exercício efetivo dos direitos de defesa, em concreto, para garantir que também se 
conservem os dados eletrónicos exculpatórios (e não apenas os dados incriminatórios) e que o 
suspeito ou arguido tenha a possibilidade de contestar a priori a legalidade dos dados 
eletrónicos que possam ter sido obtidos ilegalmente ou que possam não ser admissíveis em 
tribunal. 

A proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas impede o prestador de serviços de 
informar a pessoa cujos dados são solicitados «a fim de não obstruir o processo penal em 
causa». Coloca-se a questão de saber quais as situações que serão efetivamente abrangidas por 
esta formulação. Trata-se de uma redação vaga, que corre o risco de incluir pequenos 
obstáculos nos processos. No entanto, quanto ao princípio da igualdade das partes, a limitação 
relativa à notificação do titular dos dados (também designada «ordem de mordaça») deve ser 
definida claramente e restrita, por exemplo, aos casos de perigo grave e manifesto para a vida, 
a integridade física ou a propriedade. Além disso, poderá surgir um problema – tanto em geral 
como no que se refere à confidencialidade – quanto à definição de «prestadores de serviços» 
da proposta de regulamento e à questão conexa de diferenciar entre o responsável pelo 
tratamento e os seus subcontratantes:4 está o subcontratante também vinculado às normas de 
confidencialidade e, logo, igualmente inibido de informar o responsável pelo tratamento da 
receção de uma ordem?5

1. Notificação do titular dos dados no caso de ordens de entrega (COEEP)

No que se refere aos COEEP, a proposta de regulamento estipula ainda que a autoridade 
emissora «deve informar essa pessoa [cujos dados foram solicitados no COEEP], sem demora 
indevida, da entrega dos dados em causa» (artigo 11.º, n.º 2). No entanto, a proposta permite 
que a autoridade requerente protele essa notificação «durante o tempo necessário e 
proporcionado para impedir a obstrução do processo penal em causa». Assim, cabe 
exclusivamente à autoridade de emissão avaliar a proporcionalidade do protelamento da 
notificação. Como já referido no documento de trabalho anterior, não é certo que as 
autoridades de emissão possam e façam efetivamente cumprir estas disposições. Os 
instrumentos de reconhecimento mútuo existentes, como a decisão europeia de investigação 
(DEI), pelo menos concedem ao Estado de execução alguns motivos de recusa relativos à 
proporcionalidade do pedido6. Além disso, no que se refere à questão da necessidade, a 
proposta de regulamento suscita a preocupação de que as «ordens de mordaça» sejam a regra 

4 Ver o artigo 2.º, n.º 3, da proposta de regulamento relativo às provas eletrónicas. Ver também o artigo 4.º, n.ºs 7 
e 8, do Regulamento 2016/679 (RGPD).
5 Ver o parecer n.º 23/2018 do CEPD, que afirma o seguinte: «Por conseguinte, o CEPD receia que, sem 
limitações aos prestadores de serviços que atuam como responsáveis pelo tratamento na aceção do RGPD, e 
sem qualquer obrigação específica do subcontratante no sentido de comunicar ao responsável pelo tratamento 
de dados a notificação de uma ordem de entrega ou de conservação, os direitos dos titulares dos dados possam 
ser contornados.» (p. 10). 
6 A DEI, pelo menos, concede à autoridade de execução alguns motivos de recusa relativos à proporcionalidade 
do pedido. Isto é válido tanto para os motivos baseados numa eventual violação dos direitos fundamentais (ver, 
por exemplo, o artigo 11.º, n.º 1, alínea f), da Diretiva 2014/41/UE relativa à DEI: «[s]e houver motivos 
substanciais para crer que a execução da medida de investigação indicada na DEI será incompatível com as 
obrigações do Estado de execução por força do artigo 6.º do TUE e da Carta»), como para determinados 
limiares/categorias de infrações (ver o artigo 11.º, n.º 1, alínea h), da Diretiva DEI: «[se a] utilização da medida 
de investigação indicada na DEI for limitada pela lei do Estado de execução a uma lista ou categoria de infrações 
ou a infrações com certo limiar de pena, que não incluam a infração a que a DEI diz respeito»), como também 
em relação à indisponibilidade da medida em situações semelhantes no sistema nacional da autoridade de 
execução (ver o artigo 10.º, n.º 5, da Diretiva DEI). 
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e não a exceção aplicável quando estritamente necessário. No entanto, uma vez que podem 
existir razões legítimas para manter o sigilo, pelo menos para alguns tipos de dados e 
sobretudo no início do processo (ou seja, quando o processo ainda não está centrado numa 
pessoa específica), existem algumas tensões entre a necessidade legítima de aplicação da lei, 
por um lado, e o direito à defesa e a um processo equitativo, por outro. Essas tensões podem 
ser atenuadas com7:

• A criação de um regime de notificação claro que restrinja estritamente o exercício do sigilo 
por parte das autoridades policiais a medidas excecionais, 

• A exigência de uma justificação específica para o recurso à ordem de mordaça por parte das 
autoridades policiais, bem como a supervisão judicial (tribunal) da aplicação das ordens de 
mordaça8. Uma vez mais, coloca-se a questão relativa à autoridade de emissão dos COEEP e 
COECP, já exposta no quinto documento de trabalho.

• A fixação de prazos claros para a imposição do sigilo (por exemplo, no máximo, até à 
acusação);

• A obrigação, imposta às autoridades de emissão, de comunicar ao prestador de serviços 
razões claras e pormenorizadas quando lhe pedirem que se abstenha de informar o titular dos 
dados; 

• A notificação adicional das autoridades judiciais do Estado-Membro em que o prestador de 
serviços está estabelecido e/ou em que reside a pessoa cujos dados são solicitados;

• O direito de os prestadores de serviços – não estando satisfeitos com as justificações de uma 
ordem de mordaça apresentadas pelo Estado de emissão – solicitarem informações 
complementares, incluindo o direito de recusa de cumprimento da ordem, caso subsistam 
dúvidas quanto à legalidade; com este direito, também se resolveriam as questões relativas às 
obrigações dos prestadores de serviços face aos seus clientes;

• A obrigação de rápida notificação ex post assim que a base legítima do sigilo deixe de ser 
aplicável e, em todo o caso, claramente antes da divulgação integral das provas no processo 
(independentemente de a pessoa afetada vir a ser objeto de ação penal), dando à pessoa 
afetada o direito de contestar o recurso ao sigilo e a legalidade da entrega das provas; 

• A criação de incentivos dissuasivos para que as autoridades policiais não façam um uso 
indevido desta exceção, por exemplo, declarando a inadmissibilidade das provas obtidas;

• A obrigação explícita, aplicável às autoridades policiais que solicitam dados eletrónicos (no 
contexto do sigilo), de alargar, com carácter generalizado, os COEEP e COECP às provas 
exculpatórias ou de conferir determinados direitos à defesa, a fim de respeitar o princípio da 
igualdade das partes em processo penal9.

7 Fair Trials International, ibidem, p. 5-6.
8 Uma autoridade judicial independente e imparcial afigura-se mais adequada do que as autoridades policiais e 
judiciárias para avaliar a necessidade de sigilo por oposição aos direitos de defesa. Ver também a posição do 
CCBE, de 19 de outubro de 2018, que indica o seguinte (p. 7): «O CCBE considera que a imposição de 
restrições de confidencialidade aos COEEP deve estar sujeita à aprovação de uma autoridade judicial 
independente e, em todos os casos, ser devidamente fundamentada e justificada pela autoridade de emissão com 
base numa avaliação pertinente e documentada.»
9 A este respeito, por exemplo, a defesa pode recorrer explicitamente à DEI. Ver o artigo 1.º, n.º 3, da Diretiva 
DEI, com a seguinte redação: «3.   A emissão de uma DEI pode ser requerida por um suspeito ou por um 
arguido, ou por um advogado em seu nome, no quadro dos direitos da defesa aplicáveis nos termos do processo 
penal nacional.» A proposta relativa às provas eletrónicas não contempla uma disposição semelhante. Ver 
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2. Notificação do titular dos dados no caso de ordens de conservação (COECP)

No caso das ordens de conservação (COECP), a questão da notificação dos titulares dos dados 
suscita graves problemas em matéria de respeito pelo princípio da igualdade das partes. 

Como já foi exposto, se o destinatário tiver sido instado a abster-se de informar o titular dos 
dados, a proposta de regulamento estipula apenas que a autoridade emissora «deve informar 
essa pessoa [cujos dados foram solicitados no COEEP], sem demora indevida, da entrega dos 
dados em causa» (artigo 11.º, n.º 2). A proposta não prevê que o Estado de emissão seja 
obrigado a informar o titular dos dados relativamente aos COECP. Donde resulta que o titular 
dos dados nunca terá conhecimento da conservação dos seus dados se o COECP não for 
seguido de um COEEP. Nestes casos, o titular dos dados não terá a possibilidade de contestar 
o recurso ao sigilo e a legalidade da conservação das provas, nem terá acesso a vias de recurso 
(ver infra).

também a posição do CCBE, ibidem, p. 7: «A proposta relativa à recuperação de provas eletrónicas não deve 
ser considerada pertinente apenas para a acusação [...]. A proposta não tem devidamente em conta o requisito 
de igualdade das partes em processo penal, que é um conceito reconhecido pela CEDH no contexto do direito a 
um processo equitativo.» Ver também Fair Trials International, documento de posição, maio de 2018, e a carta 
da Fair Trials dirigida à relatora, com data de 30 de novembro de 2018.


