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INTRODUÇÃO



A comunicação pressupõe uma relação entre duas ou mais entidades
cujo principal objetivo se traduz na transmissão de uma mensagem que
poderá ser feita “cara a cara”, ou seja, pessoalmente, ou efetuada sem a
copresença de um emissor e recetor, i.e., à distância. Neste último caso,
ou seja, quando a transmissão da mensagem deixa de ser realizada num
único momento, o ato comunicacional só se torna perfeito no momento
em que o destinatário receciona a mensagem, apesar de a comunicação
iniciar- se no momento em que o emissor pressiona a opção enviar/send1. 

É comumente sabido que a evolução tecnológica provocou na so-
ciedade mundial variadíssimas transformações sendo possível constatar
uma evolução tão frenética e célere que, por sua vez, obrigou à restru-
turação do pensamento da sociedade do séc. XXI, diante da atual reali-
dade digital. É neste contexto que as novas tecnologias de informação e
comunicação consentem a conceção de diversas modalidades de negócio
e centros de discussões envolvendo tanto empresas, como os próprios
cidadãos, na utilização de novos meios digitais.

É nesta transformação da sociedade em que vivemos, cada vez mais
digital e eletrónica, que o estudo que se pretende levar avante se mostra
pertinente no quadro jurídico da investigação criminal em concreto que,
por sua vez, vem reclamar um novo manuseamento e especiais cautelas
ao nível do enquadramento e tratamento jurídico- processual penal. Me-
lhor dizendo, porque não podemos, enquanto juristas e profissionais do
Direito, fechar os olhos a esta nova realidade social, globalizada e infor-
matizada, cuja influência se estende, como não podia deixar de ser, aos
meios de obtenção de prova digital, bem como à própria prova, modi-

1 A este propósito, NEVES, Rita Castanheira, As ingerências nas comunicações electrónicas em
processo penal: natureza e respectivo regime jurídico do correio electrónico enquanto meio de
obtenção de prova, Coimbra, Coimbra Editora, julho 2011, p. 15 e ss.



ficando assim o paradigma das ciências jurídico- criminais, a própria
atuação dos órgãos de polícia criminal, do Ministério Público, dos Ma-
gistrados e dos advogados em geral. Pelo que, sendo o Direito uma ciên-
cia, tudo aquilo que ele engloba terá sempre de se readaptar ao tempo e
ao espaço vigente sob pena de se tornar desajustado e insuficiente face
às necessidades da atualidade. 

Assim, se no séc. XX fenómenos como a Internet, correio eletró-
nico, mensagens curtas, redes sociais, entre outros, eram trilhos pouco
explorados e sem grande relevância na comunidade em geral e na cri-
minalidade em concreto, hoje, graças à crescente adaptação e utilização
das Tecnologias de Informação e Comunicação, tal contacto tornou- se
verdadeiramente indissociável do comum cidadão, influenciando todos
os aspetos da vida corrente. Portanto, a prova digital passou a ser um
assunto da ordem do dia, na medida em que os dispositivos eletrónicos,
ou a própria web, são as ferramentas mais utilizadas para o armazena-
mento de dados e de informação. 

É com base na crescente utilização da informática que novas ques-
tões têm vindo a ser colocadas e consequentemente se reclamam respos-
tas rápidas e eficientes por parte do Direito, que vão desde a apreensão
e/ou interceção de realidades imateriais à desterritorialização do fenó-
meno do cibercrime2 que ultrapassa as fronteiras geográficas e envolve
múltiplas perspetivas. Nas doutas palavras de PEDRO VERDELHO
“A fronteira que delimita o crime não é consistente nem foi ainda sufi-
cientemente interiorizada pela comunidade cibernética. E, neste con-
texto, criminalidade rima com criatividade”3.

É por demais evidente que o cibercrime (criminalidade gerada es-
pecificamente através do auxílio informático) é uma tendência real e

2 Sobre esta temática, SOUSA, Miguel Teixeira de, “O valor probatório dos documentos elec-
trónicos”, Direito da Sociedade da Informação – Volume II, FDUL – Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa / APDI – Associação Portuguesa de Direito Intelectual, Coimbra,
Coimbra Editora, 2001, pp. 171 e 172.
3 Cfr. VERDELHO, Pedro, “A obtenção de prova no ambiente digital”, Revista do Ministério Pú-
blico, Ano 25.º, nº 99 julho-setembro 2004, p. 119.



concreta e que este tipo de crimes representa hoje uma grande parcela
dos crimes investigados em Portugal, assistindo- se à sua constante pro-
liferação4, nas mais diferentes modalidades de crime e sob as mais varia-
díssimas formas5. A verdade é que a criminalidade informática inclui
não só os crimes previstos na Lei do Cibercrime, Lei n.º 109/2009,
de 15 de setembro, mas também outros crimes que não se encontram
previstos ipsis verbis nesta lei, mas sim noutros preceitos legais como,
por exemplo, o crime de devassa por meio de informática, ou o crime
de burla informática e nas comunicações, p. e p., nos termos dos artigos
193.º e 221.º do CP. Para além destes, ainda a título meramente exem-
plificativo, podemos destacar aquele tipo de crimes cujo meio informá-
tico não é absolutamente necessário para a consumação do crime mas que,
em todo caso, começa a ser cada vez mais recorrente o recurso à tecno-
logia informática, por exemplo, os crimes de ameaça, difamação, ou in-
júrias, p. e p., nos artigos 153.º, 180.º e 181.º do CP.

Importa sobretudo fazer um pequeno mas importante parêntesis,
ora, para que seja possível falar deste novo fenómeno apelidado de “ci-
bercrime” terá sempre que se ter em conta que a informática também
pode ser considerada um bem jurídico- penal6. Isto é, para além de ser

4 Neste sentido, Relatório Anual de Segurança Interna – Ano 2016, p. 33, disponível em
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56
304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a464451554e4554456376
5247396a6457316c626e52766330567564476c6b5957526c6330563464475679626d467a4c
7a557a595455304e5463784c546b784d5449744e4451774d6931685a6a41784c5751315a54
5269596a45335954646b4d7935775a47593d&fich=53a54571-9112-4402-af01-d5e4bb17
a7d3.pdf&Inline=true [Consultado em 10.09.2017].
5 Notícia “Cibercrime com maior crescimento no crime económico”, disponível em https://
www.noticiasaominuto.com/tech/377668/cibercrime-com-maior-crescimento-no-crime-
economico [Consultado em 10.09.2017].
6 De entre a pluralidade de definições e ausência do mínimo consenso, podemos afirmar
que o bem jurídico é aquele bem que necessita de ser particularmente protegido, sendo
esta a primacial função do direito penal. Neste sentido, COSTA, José de Faria, “Sobre o ob-
jecto de protecção do direito penal: o lugar do bem jurídico na doutrina de um direito penal
não iliberal”, Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 142.º, n.º 3978, Coimbra, Coim-
bra Editora, janeiro-fevereiro 2013, pp. 158 e 159.



inicialmente vista como um bem jurídico lato e indeterminado que,
consequentemente, acaba por ser um “simples” meio que auxilia a prá-
tica de um crime, também pode ser vista como uma realidade ofendida7.
Assim, um dispositivo eletrónico pode não só constituir- se como um
instrumento de um crime, como pode ser alvo do mesmo, ou um sim-
ples repositório de prova.

E porque ninguém está protegido neste âmbito, apesar de ser uma
realidade tão atual que ninguém a pode negar, não é menos verdade que
se multiplicam os processos- crime em torno destas matérias e, com eles,
se revela muitas vezes a “ciberignorância” de muitos dos agentes que têm
como profissão zelar pela boa administração e aplicação da Justiça, o
que não deixa de constituir um verdadeiro entrave no desenvolvimento
de estudos e meios que permitam uma eficaz luta contra o cibercrime.

Assim, juntamente com o desconhecimento e da falta de preparação
de quem de Direito, uma das matérias que efetivamente necessita de ser
avaliada e estudada, daí a escolha deste tema, são os meios de obtenção de
prova na investigação cibercriminal. É portanto sob esta problemática, e
porque cremos na sua utilidade prática, que estudaremos, para além da rea-
lidade do cibercrime, os meios de obtenção da prova digital, em específico
a utilização do correio eletrónico e do serviço de mensagens curtas. 

A restrição no que toca ao objeto de estudo desta dissertação, mais
concretamente ao setor das telecomunicações, como correio eletrónico
e as mensagens curtas, deve- se ao facto de este tipo de comunicações se
encontrarem totalmente inseridas na vida do comum utilizador e à pri-
mazia na sua utilização, apesar de todas as atualizações que têm sido fei-
tas neste setor (resultado da enorme evolução tecnológica), permanecem
ainda como um dos principais meios de comunicação.

7 A título de exemplo, atente-se ao crime de reprodução ilegítima de programa protegido,
p. e p. nos termos do art.º 8.º da LCiber, no qual o bem jurídico a proteger é o software, ou
seja, um verdadeiro bem jurídico de cariz informático. Através deste tipo de ilícito podemos
constatar a evolução da legislação portuguesa que atribui uma moldura penal com pena
de prisão até três anos, ou com pena de multa, para aquele que reproduzir, divulgar ou
comunicar ao público ilegitimamente um programa informático, bastando para tal sanção
a mera tentativa.



Se, por um lado, podemos caracterizar o correio eletrónico como o
sistema rápido e multifuncional que permite a troca de correspondência
a partir de equipamentos ligados em rede, como um computador, tele-
móvel ou tablet, que podem ser acedidos em qualquer parte do mundo,
através da Internet8. Por outro lado, o serviço de SMS define- se como o
serviço eletrónico que consente o envio de mensagens de texto curtas
(até 160 caracteres), entre telemóveis, e apesar de ser um serviço banal-
mente utilizado entre a generalidade das pessoas, tanto para comunicar
com familiares e amigos como profissionalmente, caracteriza- se também
por ser um meio de divulgação de campanhas comerciais, um meio de
utilização de serviços de subscrição de meteorologia e/ou notícias, ou
até mesmo um meio coadjuvante na consumação de um crime.

Tanto uma comunicação, como a outra, são realidades banais do
quotidiano de qualquer cidadão, utilizadas a qualquer hora e em qual-
quer lugar, com uma enorme rapidez e eficácia. Se assim é, no âmbito
jurídico- penal, estas comunicações eletrónicas também constituem um
auxílio para a eficiente reprodução de ilícitos criminais informáticos,
como ainda noutro tipo de ilícitos como, por exemplo, no âmbito do
tráfico de droga/crianças/armas, ou até mesmo o crime de perseguição,
e tantos outros que hoje em dia é quase indissociável a prática de qual-
quer crime da utilização dos meios de comunicação eletrónica.

A verdade é que o cibercrime reavivou a problemática da prova, não
deixando de lado os meios de obtenção de prova e, como se não bastasse,
falamos aqui de bens que não são suscetíveis de apreensão material, ou
seja, bens que não passam de sequências binárias e que, por isso, justi-
ficam a novidade dos meios de obtenção de prova nesta sede. Enquanto
que um meio de prova é um meio através do qual o julgador se vai au-
xiliar para formar a convicção sobre um determinado facto9, o meio de

8 Nesta senda, RAMOS, Armando Dias, A prova digital em processo penal: o correio eletrónico,
2.ª edição atualizada e ampliada, Chiado Editora, Lisboa, fevereiro 2017, versão e-book, pp.
23 e 24.
9 JESUS, Francisco Marcolino, Os Meios De Obtenção Da Prova Em Processo Penal, 2ª edição
rev., at. e amp, Coimbra, Almedina, março 2015, p. 179 e ss.



obtenção de prova, por seu turno, é um instrumento utilizado pelas au-
toridades judiciárias na investigação e recolha do meio de prova, ou seja,
é “o caminho” que as entidades competentes têm de percorrer para al-
cançar a real prova e serve para obter declarações/coisas acerca de um
determinado acontecimento, sempre de acordo com o princípio da dig-
nidade da pessoa humana10. 

Foi face à necessidade de tratamento diverso, concretamente, em
termos de obtenção da prova digital que surgiu a LCiber que, pese em-
bora estabeleça aspetos substantivos, também regula as medidas que têm
como objetivo a descoberta da verdade material e preservação dos ele-
mentos de prova digital.

Assim, o presente estudo, como certamente as passagens anteriores já
revelaram, iniciar- se- á com a mais elementar contextualização através de
um breve enquadramento jurídico revelador da verdadeira estrutura acu-
satória do direito processual penal português. Aqui, discutiremos qual a
diferença entre a prova, os meios de prova e os meios de obtenção de prova,
distinção essa que graças à sua tenuidade, nem sempre é clara e percetível. 

De seguida, iremos abordar o fenómeno do cibercrime e a constante
dependência informática por parte da sociedade da informação. Quem
é que são os seus principais agentes? Será que todo o malware é aquilo
a que geralmente apelidamos de “vírus” e será que todos os piratas in-
formáticos têm em vista a prática de um crime? Afinal quais são as prin-
cipais conceções metodológicas do fenómeno do Cibercrime e quais as
suas diferenças? Será que essas diferenças têm algum relevo prático? Por
fim, qual é a verdadeira consagração legislativa do cibercrime?

Por sua vez, o terceiro capítulo será reservado para as questões téc-
nicas relativas aos serviços de correio eletrónico e de mensagens curtas,
bem como às duas definições. Salientamos, desde já, que não pretende-
mos com a presente dissertação discorrer sobre todas as questões infor-
máticas interligadas com este tipo de comunicações eletrónicas, tendo

10 Apesar de a verdade ser sempre bem-vinda, não nos podemos esquecer que foi uma
pessoa que praticou o crime, logo não podemos ter como princípio da investigação que
“os meios justificam os fins”.



em conta que o nosso objetivo passa por trilhar por caminhos do foro
jurídico e de Direito. Contudo, tendo em conta a abertura de horizontes
técnico- informáticos que aqui se reclama, seria limitador da nossa parte
não fazer uma correta menção à arquitetura destes serviços.

Por fim, iremos entrar no núcleo duro deste estudo e será aqui que, no-
vamente, tentaremos responder a uma variedade de questões provocadas
pela atual encruzilhada legislativa do direito processual penal português, no
âmbito das comunicações eletrónicas. Será que devemos aplicar o mesmo
regime jurídico ao correio eletrónico, às mensagens curtas, às escutas telefó-
nicas e à correspondência tradicional? Será que a LCiber veio revogar as con-
sagrações relativas aos meios de obtenção de prova previstos no CPP? O que
é necessário para a apreensão e/ou interceção de uma comunicação eletró-
nicas? Qual a sua diferença e sob pena de que consequência?

Ora, em virtude do tema escolhido para a elaboração da Dissertação
de Mestrado em Direito e Informática destacamos a imprescindibili-
dade, para a cientificidade desejada, que nos afastemos de considerações
e de pré- conceitos mais íntimos e procuraremos, para o efeito, alicerçar
todas as ilações com a melhor sabedoria dos nossos mui doutos dou-
trinários das áreas de Direito Penal e Processual Penal, com especial
enfoque nos estudos versados nos meios de obtenção de prova digital,
nomeadamente, o regime jurídico dos serviços e- mail e SMS.

Os novos meios tecnológicos de informação e comunicação alteraram
definitiva e drasticamente o quotidiano social. No entanto, apesar da sua
relevância e pertinência atual, o tratamento dado aos meios de obtenção
de prova digital, e à prova com essas caraterísticas, especificamente, o cor-
reio eletrónico e as mensagens curtas, continuam a dar azo a interessantes
e controversas discussões na doutrina portuguesa e na jurisprudência. 

Entende- se, pois, que o que motiva à investigação desta temática
sejam as constantes questões que se levantam em torno do regime apli-
cado aos serviços e- mail e SMS e, será nestes termos, que munidos do
conhecimento necessário e pertinente, que procuraremos indagar sobre
esta temática, levantando questões que cremos por oportunas para que,
quiçá, se consiga fazer um contributo útil, porque científico e desinte-
ressado, sobre a problemática que se apresenta a estudo.


