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ATUALIDADE DO 
TEMA 
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ATUALIDADE DO 
TEMA 

 

 

• utilização de redes de comunicações digitais 

• novos suportes de armazenamento de informação 

• cibercriminalidade 

• globalização das comunicações 
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ATUALIDADE DO 
TEMA 

• tipos de cibercrimes e 
de ciberprovas 

• 4 catálogos de crimes 
com 4 tratamentos 
diferentes 

Cibercrimes e 
ciberprovas 

 

• a perspetiva das vítimas 
dos cibercrimes 

• intervenção de operadoras 
e fornecedores de serviços 

Investigação e 
repressão 

 
• sistemas informáticos 
• participação 
• utilização da Internet 

Medidas para 
mitigar ciberataques? 

(Ciber)Prova digital 
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A TEIA LEGAL 

???????? 

L 109/2009 

CPP L 32/2008 
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A TEIA LEGAL A prova digital na “misturadora” processual 
 

• CPP 

• era “a” lei (geral) até 2008 (e desde 2007) 

• catálogo geral (187.º do CPP) 

• Lei 32/2008 

• conservação e transmissão de dados de tráfego e de localização + dados 

conexos para identificação do utilizador 

• catálogo de crimes graves 

• Lei 109/2009 

• lei “especial geral” ??? 
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4 catálogos de crimes | 4 tratamentos diferentes 

• Catálogo 1 

 

• catálogo clássico (187.º [e 189.º] do Código de Processo Penal) e: 

• indispensável para a descoberta da verdade 

• prova impossível ou muito difícil 

• interceção e gravação 

• conversações ou comunicações telefónicas 

• conversações ou comunicações por meio diferente do telefone 

• despacho JIC com requerimento MP 

 

A TEIA LEGAL 
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4 catálogos de crimes | 4 tratamentos diferentes 

• Catálogo 2 

• crimes previstos na Lei do Cibercrime + cometidos por meio de sistema 

informático + qualquer crime em que seja necessário recolher prova em 

suporte eletrónico (artigo 11.º da Lei 109/2009) 

• meios de obtenção de prova 

• preservação e revelação expedita de dados 

• injunção para apresentação ou concessão de acesso a dados 

• pesquisa e apreensão de dados informáticos 

• apreensão de correio eletrónico e registos semelhantes 

• autoridade judiciária competente (?) 

 

A TEIA LEGAL 
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4 catálogos de crimes | 4 tratamentos diferentes 

• Catálogo 3 

 

• crimes previstos na Lei do Cibercrime + cometidos por meio de sistema 

informático ou necessário recolher prova em suporte eletrónico desde que, nos 

últimos dois casos, integrem o catálogo clássico (artigo 18.º da Lei 109/2009) 

• interceção e registo de transmissões de dados informáticos 

• JIC 

 

 

 

 

 

A TEIA LEGAL 
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4 catálogos de crimes | 4 tratamentos diferentes 

• Catálogo 4 

 

• crimes previstos na Lei do Cibercrime + cometidos por meio de sistema 

informático quando: 

• pena abstrata de máximo superior a 5 anos ou 

• independentemente da pena, e desde que dolosos, crimes específicos como a burla 

informática, a burla qualificada e as infrações económico-financeiras 

     (artigo 19.º da Lei 109/2009) 

•  ações encobertas 

• MP com comunicação ao JIC e execução pela PJ 

A TEIA LEGAL 
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A TEIA LEGAL 

restantes dados 
armazenados em 

sistemas 
informáticos 

interceções de 

comunicações 

ações encobertas 
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Consequências da teia embaraçada: Um exemplo… 

dever de colaboração com 
as autoridades 

• conceito e tratamento de 

dados de tráfego 

• autoridade competente 

• conhecimento dos tipos de 

crime em investigação 

• notificação sem despacho 

• desobediência 

proteção dos dados pessoais 
e da privacidade 

 

• nulidade da prova 

• risco sancionatório 

• risco indemnizatório 

• risco reputacional 

A TEIA LEGAL 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pdu4pm.com/pmpblog/causes-of-conflict-in-project-management&ei=1QL-VKjjJsa9UaWzhLAN&bvm=bv.87611401,d.d24&psig=AFQjCNHkQ-MGdhD9A3XnmYDxhxOsj32GeQ&ust=1426019402040875
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AS SOLUÇÕES 
JURISPRUDENCIAIS 

 tendência para correio eletrónico lido ser equiparado a documento 

 o destinatário que entregue voluntariamente correio eletrónico e SMS não está obrigado  

     a guardar sigilo 

 

 o artigo 189.º do CPP nunca é aplicável a crimes informáticos, seja qual fôr o catálogo  

     (Tribunal da Relação de Évora, 20.01.2015)                           

                                                                                            aplica-se o regime do artigo 189.º CPP  

         para obtenção dos dados de localização celular (Tribunal da Relação do Porto, 11.02.2015) 
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AS SOLUÇÕES 
JURISPRUDENCIAIS 

 utilização de conhecimentos fortuitos obtidos em gravações de conversações  

     (Tribunal da Relação do Porto, 27.02.2013) se: 

 

 a pessoa escutada for arguido, suspeito, intermediário de mensagens do arguido  

     ou do suspeito, ou vítima 

 indispensável à descoberta da verdade 

 crimes do catálogo do artigo 187.º n.º 1 do CPP 
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AS SOLUÇÕES 
JURISPRUDENCIAIS 

 buscas online? 

 IPs? 

 localização celular? 

 

 

 declaração de invalidade da Diretiva 2006/24/CE (Acórdão 

TJCE, 08.04.2014)! 
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Lisboa, 29 de abril de 2015 

 

Sofia Ribeiro Branco 

srb@vda.pt  

 

Área de Contencioso & Arbitragem, 

Penal, Contraordenações & Compliance 

 

Muito Obrigada!  

mailto:iab@vda.pt


A RIGHT TO 
EXCELLENCE 

O DIREITO  
À EXCELÊNCIA 
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