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A oportunidade

As tecnologias de nuvem oferecem um enorme potencial, não apenas 
para estimular a inovação e a eficiência, mas também para servir 
como um local seguro para armazenar informações confidenciais 
e sensíveis. Empresas e indivíduos razoavelmente esperam que a 
informação que eles criam e armazenam em formato digital devem 
receber a mesma proteção de privacidade que as informações que 
eles põem por escrito.

O desafio

Para combater o crime e proteger a segurança pública, os governos 
têm uma necessidade clara de acessar dados digitais. Equilibrar esse 
interesse com as expectativas de seus cidadãos ao Estado de direito 
e ao devido processo legal é essencial para manter a confiança na 
tecnologia. Isso torna uma prioridade crítica a elaboração de leis 
modernas que permitem que as agências de segurança nacional 
e reguladoras tenham mecanismos apropriados para acessar a 
informação digital de acordo com o devido processo legal. Estas leis 
devem proteger os direitos fundamentais à privacidade dos cidadãos, 
e respeitar a soberania de outras nações.

Além disso, a rápida adoção de serviços em nuvem, juntamente com 
o correspondente aumento da atividade criminosa transnacional,
traz novos desafios para a aplicação da lei. Mas, tendo em vista que
as leis da maioria dos países não mantiveram o ritmo da tecnologia,
hoje em dia, quando a informação é movida para a nuvem,
existem incertezas sobre os marcos legais que regulam o acesso a
informações privadas.

Além disso, por causa da falta de regras internacionais sobre o acesso 
a evidências digitais, os governos estão cada vez mais tomando 
medidas unilaterais para obter informações armazenadas fora de 
suas fronteiras. Isso pode criar conflitos de competência insolúveis 
que podem minar as leis ou forçar as empresas a terem de ignorar as 
leis de um país a fim de cumprir com as leis de outro.
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Ao invés de contornar mecanismos já estabelecidos para a 
cooperação transnacional, cabe aos governos modernizar os sistemas 
desatualizados e, se necessário, criar mecanismos complementares 
que operam com a eficiência necessária para enfrentar os desafios 
atuais e salvaguardar antigos e importantes valores, como a 
privacidade e os direitos humanos.

Recomendação de políticas

Para permitir que os órgãos responsáveis pela aplicação das leis 
protejam a segurança pública, os governos, por vezes, requerem o 
acesso à informação digital, incluindo os dados armazenados na 
nuvem. No entanto, ao fazer isso, eles podem minar a confiança 
pública na computação em nuvem.

Portanto, é importante que os governos encontrem um equilíbrio 
entre a segurança pública, por um lado, e a privacidade e as 
liberdades pessoais, por outro, através da adoção de regras jurídicas 
claras para a coleta de evidências digitais. Ao definir essas regras, os 
governos devem considerar o quanto segue:

Permissão de acesso à informação digital somente com base 
em procedimentos adequados. Qualquer marco que regula a 
capacidade do governo de acessar a informação digital armazenada 
com provedores de tecnologia deve começar por reconhecer o 
princípio geral de que todo o acesso deve ser estar de acordo com o 
estado de direito. 

Direito de defesa dos provedores de tecnologia. Os provedores 
de tecnologia devem ter a oportunidade de contestar tal processo em 
nome de seus clientes para garantir que os governos estejam agindo 
dentro da lei e em respeito aos direitos de seus usuários. Esta é um 
ponto crítico da utilização dos governos de seu poder de investigação 
e que tem sido eficaz nos Estados Unidos.
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Necessidade de formas rigorosas e processos adequados para 
a obtenção de informações mais sensíveis. As empresas de 
tecnologia armazenam, pelo menos, três tipos de informações para 
seus clientes: (1) conteúdo, que inclui informações em e-mails 
e outros arquivos eletrônicos; (2) informações não relativas ao 
conteúdo, o que inclui informação relativa a um usuário, mas 
exclui o conteúdo do usuário; e (3) informações do assinante, 
como as informações de identificação do assinante de um serviço. 
O conteúdo é a categoria mais sensível de dados, pois contém a 
substância ou o significado das comunicações ou documentos 
de uma pessoa. Por conseguinte, é adequado exigir formas mais 
rigorosas e procedimentos mais adequados – sujeitos a camadas 
adicionais de supervisão judicial - quando os governos buscam 
acessar o conteúdo. Embora os governos democráticos em todo o 
mundo irão determinar suas próprias regras, a exigência dos EUA 
de um mandado para a apreensão de conteúdos - emitido por um 
magistrado neutro com base em provas concretas - oferece um 
modelo que vale a pena considerar.

Autorização de divulgação em casos de emergência. Embora os 
governos só devam ser autorizados a acessar informações digitais 
armazenadas na nuvem através de um procedimento adequado, 
algumas poucas exceções podem ser necessárias em situações de 
emergência, como quando há uma base razoável e de boa fé para 
acreditar que o acesso é necessário para evitar a morte ou lesões 
corporais graves. Tal exceção pode ser especialmente importante 
quando os órgãos responsáveis pela aplicação das leis enfrentam 
uma emergência em curso. Embora as ocasiões em que esse tipo 
de exceção seja necessário possam ser relativamente raras (como 
evidenciado no relatório anual de transparência, da Microsoft, que 
inclui o número de solicitações de emergência que ela recebe por 
país), tais exceções podem salvar vidas.

Suporte à transparência. Nos últimos anos, a indústria de 
tecnologia tem assegurado o direito de publicar dados agregados 
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sobre o número e tipos de pedidos que recebe para fins de provas 
digitais. Além das leis que permitem esse nível de transparência, os 
governos devem permitir que as empresas publiquem informações 
detalhadas (incluindo o número de pedidos recebidos e o 
número de clientes afetados, a fim de assegurar que o público 
possa compreender como os governos exercem o seu poder de 
investigação em relação à informação armazenada na nuvem. 
As empresas de tecnologia têm publicado informações sobre os 
pedidos de aplicação das leis por anos e, em 2014, novos níveis de 
transparência por parte dos Estados Unidos ajudaram a demonstrar 
que informações semelhantes sobre as solicitações de segurança 
nacional podem ser colocadas à disposição do público.

Aviso aos usuários. Exceto em casos limitados, os indivíduos e as 
organizações têm o direito de saber quando os governos acessam 
suas informações digitais. O sigilo deve ser a exceção e não a regra. 
Quando o sigilo é necessário, os investigadores devem solicitar 
autorização a uma autoridade independente, como um juiz. Os 
governos devem ser obrigados a fornecer fatos de casos específicos 
que justifiquem qualquer limitação da capacidade do provedor de 
nuvem de notificar seus clientes sobre o pedido. E, tão importante 
quanto, quaisquer obrigações de confidencialidade impostas a um 
provedor de nuvem devem ser limitadas no tempo e no espaço 
aos objetivos bem definidos da investigação em tela. Quando 
necessário, os provedores de nuvem devem podem contestar 
esses pedidos, para garantir que os governos operem dentro da 
lei. Embora seja inadequada e precise de melhorias significativas, 
a legislação dos EUA que rege a emissão de ordens de sigilo em 
processos criminais é melhor do que as leis análogas em muitos 
outros países.

Modernização das regras que regem alvos apropriados de 
solicitações de dados de nuvem. Com mais e mais organizações 
públicas e privadas passando suas informações digitais para a 
nuvem e muitas empresas mais recentes utilizando a infraestrutura 
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baseada em nuvem para entregar aplicativos e serviços aos clientes, 
os governos muitas vezes buscam informações digitais em diversas 
fontes.

Sempre que possível, a prova digital deve ser obtida da empresa que 
mais diretamente oferece o serviço aos clientes - que em muitos 
casos não é o provedor de nuvem. Em nossa opinião, muitas vezes 
isso pode ser feito sem comprometer a investigação. Em situações 
em que esta abordagem pode prejudicar a investigação, os governos 
devem ser obrigados a direcionar seus pedidos ao cliente.

Respeito às fronteiras internacionais e à soberania. A falta de 
leis modernas e de regras internacionais para acessar elementos 
de prova digital e o aumento das ações unilaterais dos órgãos 
responsáveis pela aplicação das leis para obter informações 
armazenadas fora de seus territórios ameaçam minar a confiança 
dos consumidores e estão criando situações jurídicas difíceis para as 
empresas que prestam serviços em nuvem. O processo de assistência 
jurídica mútua existente deve ser modernizado e racionalizado para 
garantir que ele possa continuar a servir o seu propósito em um 
mundo moderno. Para fazer isso, os governos devem desenvolver 
um sistema que permita que os órgãos responsáveis pela aplicação 
das leis combatam as várias ameaças que enfrentamos hoje, do 
terrorismo à segurança cibernética, enquanto fortalece as proteções 
globais aos direitos humanos e à privacidade, e promove o livre fluxo 
de informações. Um importante trabalho já está sendo feito nesta 
área por acadêmicos e um pequeno número de governos que buscam 
desenvolver um modelo que possa ser amplamente replicado.

Promoção da confiança por meio da segurança. Promover 
a confiança através da segurança. Nos últimos anos, os órgãos 
responsáveis pela aplicação das leis têm argumentado que a 
criptografia impede investigações legítimas, colocando informações 
criptografadas além de seu alcance. No entanto, algumas das 
soluções propostas para este problema - desde enfraquecer os 

Acesso 
governamental 
aos dados



Acesso 
governamental 
aos dados

algoritmos de criptografia à obrigatoriedade de fornecer as chaves 
de encriptação aos governos – trazem preocupações significativas. 
A criptografia tem um papel importante na proteção de dados 
privados de hackers e outros invasores. As reformas regulatórias ou 
legais nesta área não devem pôr em causa a segurança, um elemento 
essencial da confiança dos usuários na tecnologia.


