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"A prova digital é o tema mais
relevante em processo penal"
Prova digital vai desde mensagens de 'Whatsapp' até Ficheiros guardados na nuvem, explicam professores de Penal e Processo Penal da FDUL,

David Silva Ramalho, advogado e assistente convidado e o Professor Doutor Paulo Sousa Mendes da FDUL
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"Cada vez mais a criminalidade típica
do mundo offline se desloca para o

ambiente digital ", disse o advogado
David Silva Ramalho. Não espanta

porque agora grande parte das nos-
sas vidas acontece no digital. Mas a

observação surpreende quando se

tem em conta que crimes como "o

tráfico de droga, a violência domésti-

ca ou contra a honra" são cometidos
cada vez mais online - nas redes so-

ciais, por exemplo -, utilizando o

smartphone ou outro device como
'instrumentos' do crime, explicou o

advogado da Morais Leitão.

Mas os crimes "mais frequentes
continuam a ser as burlas em plata-
formas online", práticas criminosas

que representaram "cerca de um ter-

ço da criminalidade denunciada" na
comarca da Amadora, entre 2015 e

2016, explicou David Silva Ramalho.

"O phishing e o ransomware conti-
nuam a ser comuns", referiu. "No

primeiro caso, recolhendo e utilizan-
do fraudulamente credenciais de pa-
gamento para subtração de valores às

vítimas e, no segundo caso, encrip-
tando dados informáticos e pedindo

resgastes, tipicamente em modeas

virtuais como as bitcoins", explicou.
As criptomeodas, como a Bitcoin,

trouxeram desafios para o Direito
Penal. A cabeça surge "a presunção

cada vez mais generalizada e generi-
camente incorrecta" que as transa-

ções realizadas com moedas digitas
são ilícitas ou que visam "branquear

proveitos de crimes". "É importante
assinalar que a utilização de cripto-
moedas é lícita", frisou o David Silva

Ramalho, que é também assistente

convidado de Direito Penal e de Pro-
cesso Penal na Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa (FDUL),
onde integra a comissão organizado-
ra da Pós-Graduação sobre Prova

Digital em Processo Penal.

Mas o advogado alerta que "é im-

portante que os tribunais conheçam
bem" certos conceitos, como a "mi-

neração", a integração entre "mine-



radores e traders" para conseguirem
"decidir de acordo com a realidade".

Cada criptomoeda tem um código
único, composto por vários algaris-

mos, e que é encontrado da 'minera-

ção', um processo realizado com um

software, levado a cabo por informá-

ticos, denominados de 'mineradores'.
A moeda digital é depois transacio-
nada em carteiras virtuais pelos 'tra-

ders.

As moedas digitais geral dificulda-
des na identificação e imputação das

transações em que são utilizadas,
"não só aos titulares das carteiras vir-
tuais, mas também aos suspeitos da

prática de crimes", disse o advogado.
"Os desafios colocam-se em asso-

ciar certas transações ao titular das

carteiras, não esquecendo que mui-
tas vezes o titular de moedas virtuais

provenientes de práticas ilícitas não é

o autor dessas práticas", explicou Da-
vid Silva Ramalho. E exemplificou:
"basta pensar que é possível adquirir
uma máquina fotográfica com recur-
so a Bitcoins diretamente prove-
nientes de uma carteira pertencente
a um mercado de droga, sem que o

vendedor tenha conhecimento da

proveniência de moedas".Mas ga-
rantiu que esta dificuldade tem sido

mitigada porque a compra de moe-
das virtuais obriga ao cumprimento
de procedimentos rigorosos que
identificam o respectivo titular.

Pós-graduação dedicada à prova
digital na FDUL
Entre setembro e dezembro deste

ano decorre a primeira edição da

pós-graduação sobre prova digital
em Processo Penal, lecionada na

FDUL, liderada, com outros profes-

sores, por Paulo de Sousa Mendes.
"A prova digital é possivelmente o

tema mais relevante da atualidade

em processo penal", revelou Paulo de

Sousa Mendes. "Passaram quase dez

anos desde a entrada em vigor da Lei
do Cibercrime e continuam a haver

divergências doutrinárias e na práti-
ca forense sobre quem é competente

para autorizar ou ordenar a apreen-
são do correio eletrónico, se o IP é

um dado de tráfego ou não, se devem

as operadoras conservar dados de

tráfego ou não, ou se pode a polícia

utilizar malware numa investigação
criminal", explicou o professor.

A pós-graduação promove "uma

discussão aberta" sobre prova digital,
envolvendo "os juizes, o Ministério
Público, a Poli cia Judiciária, os advo-

gados e a academia", frisou Paulo de

Sousa Mendes. A discussão sobre

prova digital assume ainda mais im-

portância numa altura em que ainda

não existe uma definição consensual

sobre o que é um crime digital.
"Em termos simplistas", arrisca

David Silva Ramalho, o crime digital
seria "o comportamento criminoso

praticado em ambiente digital contra

sistemas ou dados informáticos ou
mediante o uso de sistemas informá-
ticos e tecnologias de informação".

Por outras palavras, interessa mais

o "meio utilizado do que no modo

como o crime é praticado", disse o as-

sistente convidado da FDUL.
Em Portugal, a Leio do Cibercri-

me também não oferece nenhuma
definição desta prática criminosa, o

que corresponde a uma "prática le-

gislativa a nível mundial", referiu
David Silva Ramalho. "Em mais de

200 leis que regulam este fenómeno

a nível global, menos de 5% avança
com qualquer definição", salientou.

Apesar disso, a doutrina (e os ad-

vogados) têm feito uma distinção
entre os conceitos de cibercrime em
sentido próprio e em sentido impró-
prio. Enquanto no primeiro se in-
cluem os crimes que "apenas podem
ser praticados em formato digital e

que incluirão quase todos os da nossa

Lei do Cibercrime", o segundo abar-

ca "os crimes que apenas são pratica-
dos por esse via [digital], pese embo-

ra o pudessem ser por qualquer ou-
tra", como as ameaças ou inúrias pra-
ticas na internet, explicou o assisten-

te convidado da FDUL.
Mas, afinal, em que consiste a Pro-

va Digital? No fundo, é "a informa-

ção em formato informático que ar-

mazenada ou em transmissão por
sistemas informáticos e que, de al-

gum modo, possa contribuir para a

explicação ou demonstração de um

facto", explicou o advogado.
Neste sentido, a Prova Digital

pode assumir várias formas, como

"emails, mensagens de Whatsapp,
informações armazenadas na

Dropbox ou no Google Drive", e

ainda os "IPs, os ficheiros guardados
em smartphones, o histórico dos

browsers, ou os metadados nos fichei-

ros informáticos, por exemplo, a

geolocalização de uma fotografia ou
a data e hora em que foi tirarda", en-
tre outras.

A prova digital é diferentes das ou-
tras provas diversas razões. "Pelos

conhecimentos técnicos que exige e

pelas suas tendenciais fragilidade e

volatilidade" e também "por estar
disseminada por diversos suportes -

sejam eles pen drives, computadores,
tablets ou smartphones", revelou Da-
vid Silva Ramalho. Acresce o facto
de a prova digital estar sujeita a di-
versas jurisdições, "como sucede com
as douds", onde guardamos as nossas

informações, ficheiros ou fotogra-
fias, adiantou.

O advogado alertou ainda para o

facto de a "identificação e recolha da

prova requerem conhecimentos téc-

nicos qualificados e garantias jurídi-
cas de modo a que uma investigação
criminal não se converta numa de-

vassa da vida privada".

Apesar das diferenças, a recolha de

provas digitais como emails, SMS ou

mensagens enviadas pelo Whatsapp,

por exemplo, segue "o regime que vi-

gora no processo penal", salientou
David Silva Ramalho.

"Esse regime prevê já a necessida-

de de autorização judicial para a

apreensão de emails e registos de co-

municações de natureza semelhan-

te", explicou.
"É certo que a jurisprudência este-

ve dividida sobre a relevância de uma

situação entre emails abertos, que
poderiam ser apreendidos por or-
dem ou autorização do Ministério
Público, e emails que fechados, que
poderiam ser apreendiodos apenas

por ordem ou autorização judicial",
isto é, de um tribunal, disse o advo-

gado. Mas "essa distinção tem vindo
a ser abandonada em função de um
entendimento unânime da necessi-

dade de autorização judicial em qual-

quer caso", sublinhou. 0


