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Resumo 
 

A Conformidade Técnico-Legal da Informática Forense na 
Aquisição de Dados da Cloud 

 
A relação entre o ciberespaço e o Direito não é algo novo, mas, dada a 

popularização e a massificação de produtos e serviços em cloud, torna-se um facto cada 

vez mais estudado perante as suas ciber-operações. As ciências forenses envolvem 

diretamente o procedimento interdisciplinar. Quando se trata de procedimentos forenses 

digitais, o cenário torna-se cada vez mais vasto devido à comunicação direta e transversal 

entre ciências, como jurídicas ou tecnológicas, e de gestão e governança. Quanto ao 

forense digital, o forense em cloud ainda se apresenta com maior grau de dificuldade, 

tanto no âmbito técnico como no jurídico, visto que a tecnologia evolui e com isso surgem 

novos produtos e serviços na cloud, que não conhecem fronteiras soberanas. A engenharia 

de segurança informática é o instrumento que pode proporcionar o máximo de eficácia e 

eficiência quando se procura a conformidade forense à luz dos diplomas legais que 

tutelam direitos, liberdades e garantias fundamentais, como a privacidade e a proteção de 

dados. Mas como realizar uma aquisição forense em cloud, respeitando os padrões 

técnicos internacionais, que para o direito são conhecidos como softlaws, e ainda assim 

seguir o que está presente nos normativos legais de proteção de dados, por exemplo? A 

informática forense é um dos objetos de estudo do Engenheiro de Segurança Informática, 

enquanto os normativos legais são objetos de estudo nas ciências jurídicas; assim, para 

que as ciências forenses com ênfase em Cloud estejam em conformidade, essa relação 

deve estar unida. O Direito é um instrumento de regulação social, como o são os direitos, 

liberdades e garantias individuais num Estado democrático de Direito. Nesta perspetiva, 

as práticas que envolvem a Cloud Forensics devem estar em conformidade com as leis 

presentes na ordem jurídica do Estado envolvido. 

Palavras-Chave: Forense em Nuvem; Conformidade Legal; Conformidade Técnica; 

Ferramentas; Teoria Pentadimensional do Direito; Cyber-Drittwirkung; 
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Abstract 
 

Forensic Informatics Technical-Legal Compliance in  
Cloud Data Collection 

 
The relationship between cyberspace and law is not something new, but in view 

of the popularization and massification of Cloud products and services, it becomes a fact 

that is increasingly studied in the face of its cyber operations. Forensic sciences directly 

involve an interdisciplinary procedure. When it comes to digital forensic procedures, the 

scenario is becoming broader and broader, given the direct and transversal 

communication between sciences, such as legal, technological and management and 

governance. In the aspect of digital forensics, Cloud forensics still presents itself with a 

greater degree of difficulty, both technically and legally, as technology evolves and with-

it new products and services in the Cloud appear, which know no sovereign borders. 

Computer security engineering is the instrument that can provide maximum effectiveness 

and efficiency when seeking forensic compliance in the light of legal diplomas that 

protect fundamental rights, freedoms and guarantees, such as privacy and data protection. 

But how to carry out forensic collection in the Cloud respecting international technical 

standards, which in Law are called softlaws, and still abide by what is present in the legal 

regulations of data protection, for example? Computer forensics is one of the objects of 

study for the Computer Security Engineer, whereas legal regulations are objects of study 

in the legal sciences, so in order to ensure compliance of forensic sciences with an 

emphasis on the Cloud , this relationship must be united. Law is an instrument for social 

regulation, as are individual rights, freedoms and guarantees in a democratic rule of law. 

From this perspective, the practices that involve Cloud Forensics must abide by the laws 

present in the legal order of the State involved. 

Keywords: Cloud Forensics; Legal Compliance; Technical Compliance; Tools; 

Pentadimensional Theory of Law; Cyber-Drittwirkung;  
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INTRODUÇÃO 
______________________________________________________________________ 

Neste capítulo será enquadrada a importância deste tema, bem como os seus 

objetivos e a relação que o processo de resposta a incidentes na ciência forense digital 

tem com as ciências jurídicas e com os padrões técnicos internacionais, no contexto do 

ciberespaço e da sociedade da informação. 

 



2 
 

  



3 
 

 Introdução 
 

 

O crescimento da utilização de instrumentos de tratamento de informação tem 

vindo a criar uma sociedade na qual a transformação digital é fortalecida pelo 

ciberespaço, ao mesmo tempo que é diretamente afetada pelo processo de globalização. 

Este, catalisado pelo ciberespaço, faz com que pessoas de vários Estados se relacionem, 

conheçam outras culturas e realizem negócios jurídicos, como a compra de um 

computador portátil, de um telemóvel, de armazenamento em Cloud, entre outros. 

Um bloco económico como a União Europeia já tinha essa relação entre Estados-

membros, mesmo antes da popularização do ciberespaço. Com o espaço cibernético a 

derrubar fronteiras, essa relação entre pessoas singulares, coletivas e Estados fica mais 

frágil,  tornando cada vez mais evidentes as relações transfronteiriças. 

Perante o cenário exposto, percebe-se que as fronteiras entre países não 

conseguem ser visualizadas num espaço proporcionado pela cloud. Assim, diante da 

necessidade de uma resposta a um incidente de segurança informática, surge a questão: 

Como enquadrar a aquisição de indícios forenses em ambiente Cloud? 

Esta situação torna-se mais delicada do que o habitual, visto que os servidores de 

armazenamento podem estar localizados em qualquer local do planeta, e perante esse 

facto o processo técnico do Cloud Forensics deve estar em perfeita sintonia com os 

diplomas de proteção de dados que estão presentes nesse processo, sejam os do país da 

aquisição, da empresa ou do servidor. 

Esta situação é delicada e, tal como no processo de preservação da prova, todos 

os pormenores devem ser completamente observados em busca da conformidade, tanto 

no que respeita a padrões técnicos internacionais como a processos legais, o que deixa 

clara a importância de uma efetiva Conformidade Técnico-Legal. A Conformidade 

Técnico-Legal é justamente essa busca pela conformidade, tanto nos processos técnicos 

como perante os normativos legais. Esse facto deve assumir uma importância primordial 

para a aquisição na informática forense, pois, seja no âmbito público ou no privado, a 

prova deve ser legalmente admissível e tecnicamente incontestável. 

Os padrões técnicos internacionais estão presentes em praticamente todas as 
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empresas públicas ou privadas que procuram estar em conformidade com algo, neste caso 

com a gestão de incidentes de segurança informática, cuja investigação terá como base  a 

ISO 27035. 

As organizações implementam políticas de segurança de informação e, nesse 

processo de implementação, podem utilizar diversos enquadramentos . Essa política deve 

ter como base, por exemplo, as ISO 27001 e 27002, que apresentam respetivamente os 

requisitos e o código de boas práticas do sistema de gestão de segurança da informação. 

A gestão de riscos de segurança da informação é a base para a realização da auditoria em 

segurança da informação, assim como para a elaboração do relatório de impacto de 

proteção de dados, e nesse ponto encontramos as recomendações da ISO 27005. 

Num cenário em que apenas os padrões técnicos internacionais são utilizados para 

se garantir a segurança da informação, há normas que tutelam a privacidade, a 

personalidade e a proteção de dados, como a Diretiva 46/95/CE do Parlamento Europeu, 

o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. 

Tanto o Brasil como os Estados Unidos da América não possuem normas legais 

com a força que o Regulamento Geral de Proteção de Dados proporciona, mesmo antes 

de ser transposto para a Lei 59/2019. Mas ainda assim, timidamente, tinham leis que 

tentavam regular o ciberespaço, como a CLOUD Act dos Estados Unidos da América 

(Estados Unidos da América, 2018) e o Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014, no 

Brasil (Brasil, 2014). 

Assim surge uma nova ISO, a mais nova da família 27000: a ISO 27701 foi 

concebida logo após o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu e tem como 

base a relação técnica com os procedimentos de tratamento, comunicação e de definição 

de responsabilidades, num resumo técnico de segurança da informação que irá promover 

a privacidade de acordo com os principais diplomas de proteção de dados. 

Essa preocupação vai muito além de uma só ciência e não se limitando a uma só 

área do conhecimento. O procedimento para a conformidade (Compliance) Técnico-

Legal é o ponto de convergência de todas as ciências, técnicas e práticas da computação, 

da engenharia de segurança informática, do direito, da gestão e da governança. Visto que 

conhecer ou aplicar apenas com base de conhecimento direcionada apenas a uma ciência, 

o índice para se atingir a eficiência e eficácia será minimizado.  

Quais as principais ferramentas e procedimentos que devem ser concretizados, 
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num processo de resposta a incidentes de segurança da informação? 

Nesta investigação será apresentada a modelagem de um possível ataque 

direcionado a ambientes na Cloud, assim como os principais tipos de ataques e as 

ferramentas forenses que podem contribuir para o processo de aquisição de dados na 

Cloud de forma adequada, pois qualquer procedimento informático realizado deve estar 

em conformidade legal, tanto na preservação das provas como para evitar ser inadmissível 

e tecnicamente contestável. 

Urge compreender que a cada dia surgem novos produtos e serviços digitais e que 

esses, por vezes, recorrem a táticas ainda não exploradas e a técnicas que podem até ser 

consideradas como anti-forense, visto a dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de 

aquisição; assim, todo o procedimento deve ser realizado maximizando a prática 

exploratória, para que o êxito seja o maior possível. 

Neste documento, serão apresentadas ferramentas com um breve resumo de 

utilização, de modo a apresentar os seus pontos fortes. Serão ainda apresentadas algumas 

imagens, para que o processo de amostragem seja o melhor possível. 

Para o desenvolvimento dessa investigação, foi realizada pesquisa bibliográfica e 

foram adquiridas algumas normas ISO, sendo ainda feita a comparação de cada uma delas 

com os normativos legais vigentes. O estudo prático das ferramentas ocorreu também na 

investigação em busca de apresentar a utilização assim como a prática diante das técnicas 

de forense em cloud conhecidas até o momento dos testes. 
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O ESTADO DA ARTE E  
HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO 

______________________________________________________________________ 

Neste capítulo serão apresentadas as ferramentas para aquisição forense na Cloud, 

assim como os principais padrões internacionais utilizados para o processo de proteção 

de dados e resposta a incidentes de segurança da informação. Também serão apresentadas 

as normas que envolvem a proteção de dados em vigor em Portugal, no Brasil e nos 

Estados Unidos da América, para que a hipótese de investigação seja formada. 
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 O Estado da Arte e Hipótese de Investigação 
 

 

A engenharia de segurança informática envolve grandes profissionais, 

investigadores e cientistas, em técnicas e práticas que a aplicam tanto no âmbito 

profissional como no âmbito académico. O intuito desta pesquisa é contribuir para a 

investigação relacionada com a legalidade internacional em relação a esses 

procedimentos. 

Neste cenário, é importante lembrar que a prova digital deve ser legalmente 

admissível e tecnicamente incontestável; num ambiente em Cloud, a informática forense 

deve procurar o máximo de eficácia ao efetuar aquisições na cloud, para que a preservação 

da forma mais plena possível. 

Deste modo, inicia-se o processo de apresentação sobre o que é a Cloud, os seus 

modelos e características, os principais fornecedores de serviços em Cloud, assim 

também como os recursos mais comuns para a aquisição forense. 

A expressão Cloud Computing é também denominada apenas por Cloud ou 

Nuvem. Baseia-se simplesmente em recursos de computação localizados no ciberespaço, 

que podem ser acedidos remotamente, e que podem ser tratados como aparentemente 

inesgotáveis. A computação em Cloud pode-se adaptar às necessidades do utilizador, e 

fá-lo ocupando o mínimo possível do poder computacional local, direcionando assim todo 

esforço de computação para a máquina que está na cloud. 

A Cloud Computing oferece alguns modelos de serviço que devem ser mais bem 

compreendidas no contexto deste trabalho:  

 

• SaaS – Software as a Service – Software como Serviço: Aplicativos acedidos 

pelo utilizador e executados por uma infraestrutura em cloud. O aplicativo pode 

ser acedido por vários utilizadores. O utilizador não gere a infraestrutura como 

servidores, sistemas operativos ou armazenamento, a não ser o que esteja 

disponível para configuração pelo próprio aplicativo. (NIST, 2011) 

 

• PaaS – Plataform as a Service – Plataforma como Serviço: recurso oferecido 
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ao utilizador que deseja utilizar a cloud em serviços que tenham sido criados 

ou adquiridos pelo consumidor. O consumidor não tem acesso ao sistema 

operativo, segurança, redes, entre outros, mas já é possível implementar 

aplicações e alguma configuração de ambiente para que a aplicação funcione. 

(NIST, 2011) 

 

• IaaS – Infrastructure as a Service – Neste modelo de serviço, o utilizador tem 

total liberdade para implementar um sistema operativo ou a segurança, bem 

como os outros aplicativos necessários para que a sua cloud tenha os requisitos 

necessários, customizados pelo consumidor. Mas, tal como nos modelos 

anteriores, o consumidor não controla a infraestrutura física subjacente. (NIST, 

2011) 

 

Perante o que acima foi apresentado, a computação em cloud possui dois grandes 

trunfos, o custo e a possibilidade de customização segundo o que foi contratado pelo 

consumidor. O custo para armazenamento e / ou processamento em cloud é bastante 

inferior ao custo de um utilizador adquirir um servidor local e armazenar os dados 

também localmente, com a segurança proposta pelo servidor Cloud. (Serqueiros & al, 

2020) 

A Cloud pode ser utilizada de diversas formas, seja de forma exclusiva, pública, 

compartilhada, ou até mesmo utilizando diversos serviços presentes na Cloud. Esse 

processo faz com que uma opção seja feita de acordo com as necessidades, os 

conhecimentos técnicos e as possibilidades de investimento. 

Perante tais procedimentos de aquisição, erradicação e mitigação, o tempo é um 

factor crucial; assim, segue-se uma breve apresentação visual de algumas modelagens de 

Cloud, também conhecidas como modelos de implantação, que podem ser resumidas 

como na Figura 1: 
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Figura 1 - Modelagem de Cloud 

Adaptado. Fonte: [Acedido em 25 jan. 2021]. Disponível em: 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-145.pdf 

 

Cada um dos modelos previamente citados possui as suas características, bem 

como custos e benefícios: (Serqueiros & al, 2020) 

 

1. Cloud Privada: é uma Cloud que pertence a uma organização, mas pode ser 

acedida por vários utilizadores. Desse modo, o controlo e a fiabilidade podem 

ser maiores, de acordo com os pré-requisitos de segurança definidos pela 

organização. (NIST, 2011) 

 

2. Cloud Pública: é fornecida para acesso aberto e geral. Permite vários 

inquilinos hospedados, pelo que reduz o custo do investimento e, 

consequentemente, oferece menos controlo sobre esse armazenamento, muito 

embora os procedimentos de segurança padrão do servidor já possuam alguma 

segurança prévia. (NIST, 2011) 

 

3. Cloud Híbrida: é uma combinação de nuvens, serviços de uma Cloud em 

comunicação com os serviços de outra, e até mesmo armazenamento numa ou 

noutra. Permite encontrar de recursos mais aprimorados de acordo com a 
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oferta da Cloud e, com isso, um possível acréscimo nos requisitos de 

segurança e flexibilidade. (NIST, 2011) 

 

4. Comunidade em Cloud: infraestrutura para utilização da comunidade de 

consumidores de uma organização que partilhe a mesma preocupação 

relacionada com a segurança e as políticas de privacidade. Permite vários 

consumidores hospedados, o que reduz o custo do investimento, e 

consequentemente oferece menos controlo sobre o armazenamento, muito 

embora os procedimentos de segurança padrão do servidor já possuam alguma 

segurança prévia. (NIST, 2011) 

 

A ISO 17788 define as características da Cloud computing, o que é também 

estabelecido pela NIST 800-145 e que pode ser melhor apresentado na Figura 2. (ABNT 

NBR ISO/IEC 17788:2015, 2015) 

 
Figura 2 - Características Cloud Computing 
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O acesso amplo refere-se ao alto nível de conveniência, fazendo com que 

utilizadores possam aceder a recursos físicos e lógicos onde quer que estejam, bastando 

apenas ter acesso a um dispositivo que possibilite essa comunicação, normalmente um 

computador portátil ou telemóvel com acesso à Internet. 

O serviço à medida é a possibilidade de o utilizador escolher o que deseja utilizar, 

assim pagando apenas pela estrutura física, sistema operativo, velocidade e 

movimentação de dados. O serviço on demand é até complementar dessa característica. 

A escalabilidade é verdadeiramente gigantesca, visto que atualizar um aplicativo web 

poderá provocar a atualização para todos os utilizadores que a ele recorrem, de uma só 

vez.  

A utilização de Cloud é cada vez mais comum nos equipamentos que surgiram na 

quarta revolução industrial, como os telemóveis e dispositivos inteligentes que utilizam a 

Internet das coisas, seja pela necessidade de armazenamento ou pela necessidade do poder 

computacional. Com as novas possibilidades proporcionadas pela cloud, o processo de 

investigação depara-se com a necessidade de se conhecer cada vez melhor as tecnologias 

nelas utilizadas, assim como os normativos legais envolvidos, para que a aquisição esteja 

em conformidade técnica e legal. 

A relação entre o ciberespaço e o Direito não é algo novo, mas, perante a 

popularização e a massificação de produtos e serviços em cloud, torna-se um facto cada 

vez mais estudado nas suas ciber-operações. (Delerue, 2020, p. 91) sendo inclusivamente 

objeto de pesquisa por constitucionalistas como José Joaquim Gomes Canotilho e Vital 

Moreira acerca da eficácia jurídica externa nas relações jurídico-privadas que ocorrem na 

sociedade civil global. (Canotilho, José Joaquim Gomes; Moreira, Vital, 2007) 

Assim, nesta investigação passaremos em seguida a enumerar as leis vigentes à 

luz da ordem jurídica portuguesa, brasileira e dos Estados Unidos da América, de acordo 

com as perspetivas dos mais recentes padrões internacionais relacionados com a 

segurança da informação, Cloud e resposta a incidentes. Por fim, serão apresentados os 

principais ambientes Cloud, assim como algumas ferramentas vocacionadas para o Cloud 

Forensics, descrevendo o seu funcionamento, aquisição e utilidade potencial.  
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2.1 Diplomas Legais de Proteção de Dados 
 

 

A busca pela conformidade legal é algo com uma importância imensa, visto que 

qualquer procedimento forense que ultrapasse a linha ténue da legalidade poderá causar 

a invalidade das provas obtidas. A ACCESSDATA indica que a aquisição em Cloud se 

depara com três grandes desafios Cloud, e um deles são as leis internacionais, daí a 

importância de conhecer os principais normativos legais que respeitam à proteção de 

dados. (Maccherola & Albert, 2020) 

Perante este cenário, serão apresentados diplomas legais envolvendo a proteção 

de dados em Portugal, no Brasil e nos Estados Unidos da América. 

A proteção de dados em Portugal está bem enraizada na sociedade. A Lei 

Fundamental de Portugal, A Constituição da República de 1976, conta a Proteção de 

Dados entre os direitos, liberdades e garantias fundamentais, no artigo 35, mais 

precisamente. (Portugal. Assembleia da República, 1976) 

O Regulamento 679/2016, mais conhecido como Regulamento Geral de Proteção 

de Dados da Europa – RGPD, e por ser um regulamento da União Europeia, tem força de 

lei nos estados-membros. (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016) 

O processo investigativo deve seguir padrões de tutela que asseguram às pessoas 

singulares a proteção dos seus dados, inclusive nas considerações prévias ao regulamento. 

A consideração número 6 do RGPD observa: 

A rápida evolução tecnológica e a globalização criaram novos 
desafios em matéria de proteção de dados pessoais. A aquisição e a partilha de 
dados pessoais registaram um aumento significativo. As novas tecnologias 
permitem às empresas privadas e às entidades públicas a utilização de dados 
pessoais numa escala sem precedentes no exercício das suas atividades. As 
pessoas singulares disponibilizam cada vez mais as suas informações pessoais 
de uma forma pública e global. As novas tecnologias transformaram a 
economia e a vida social e deverão contribuir para facilitar a livre circulação 
de dados pessoais na União e a sua transferência para países terceiros e 
organizações internacionais, assegurando simultaneamente um elevado 
nível de proteção dos dados pessoais. (Parlamento Europeu e do Conselho, 
2016) (nosso sublinhado) 

 

A consideração nº6 aborda diretamente a forma como a rápida evolução 

tecnológica e o processo de globalização facilitam a partilha. Perante este facto, a livre 
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circulação de dados pessoais, seja na União Europeia, seja em países terceiros ou 

organizações internacionais, deve ocorrer em conformidade com o elevado nível de 

proteção de dados pessoais. (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016) 

A lei que coloca o RGPD na ordem jurídica portuguesa é a Lei 58/2019. O seu 

sumário diz que a mesma “Assegura a execução, na ordem jurídica nacional, do 

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, 

relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais e à livre circulação desses dados”. (Portugal. Assembleia da República, 2019) 

A Lei número 59/2019 da Assembleia da República Portuguesa, por seu lado,  

“Aprova as regras relativas ao tratamento de dados pessoais para efeitos de prevenção, 

deteção, investigação ou repressão de infrações penais ou de execução de sanções penais, 

transpondo a Diretiva (UE) 2016/680 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

abril de 2016”, vindo deste modo complementar o direito à proteção de dados, já previsto 

no Regulamento 679/2016. 

A Diretiva EU 2016/1148 foi transposta para a ordem jurídica português pela Lei 

46/2018, que no seu artigo 1º apresenta o seu objeto: “A presente lei estabelece o regime 

jurídico da segurança do ciberespaço, transpondo a Diretiva (UE) 2016/1148, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho de 2016, relativa a medidas destinadas 

a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e dos sistemas de informação 

em toda a União.”. (Portugal. Assembleia da República, 2018) 

A Diretiva anteriormente citada comenta em vários pontos do seu texto a 

importância da resposta a incidentes de segurança informática e a importância de que 

todos os procedimentos obedeçam criteriosamente à conformidade técnica e legal, como 

no artigo 9, e no anexo I, o qual expressa que as equipas de resposta “devem poder 

participar, se assim o entenderem, em redes de cooperação internacional.”. (Portugal. 

Assembleia da República, 2018) 

O Brasil é um país onde a expressão “proteção de dados” apenas assumiu uma 

maior importância depois da entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da Europa. Na Carta Magna brasileira, a Constituição da República de 1988, até 

ao ano de 2020 não consta a expressão “proteção de dados”, pelo que o povo brasileiro 

não tem tal tutela como um direito fundamental.  
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Em 2020 entrou em vigor a Lei 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados do 

Brasil, depois de passar por várias emendas originadas por normativos legais, mas 

também porque muitas vezes serviam apenas para aumentar a vacatio legis, que é o 

período anterior à sua entrada em vigor. No capítulo relativo à transferência internacional 

de dados, esta lei determina que deve existir uma maior preocupação quando os dados 

estiverem armazenados em países externos ao Brasil e que devem ser assegurados alguns 

pré-requisitos para que esses dados possam ser objeto dessa transferência internacional, 

entre eles, no Artigo 33 II, “c) normas corporativas globais;” e “VI - quando a 

transferência resultar em compromisso assumido em acordo de cooperação 

internacional;”. (Brasil, 2018) 

O Artigo 33, nas alíneas citadas, apresenta o que pode ser considerado como uma 

hipótese de transferência de dados internacional: 

Art. 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida 
nos seguintes casos: 

III - quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica 
internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de 
persecução, de acordo com os instrumentos de direito internacional; 

VI - quando a transferência resultar em compromisso assumido em acordo de 
cooperação internacional; (Brasil, 2018) 

Deve recordar-se que compete à ANPD “promover ações de cooperação com 

autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou 

transnacional; “, mas, previamente a esse processo de transferência, deve ocorrer a 

aquisição de forma adequada, para que a prova não seja posta em causa. (Brasil, 2018) 

Diante dos artigos expostos, pode compreender-se a necessidade da observância 

das leis, o que pode ser mais bem explicado se pensarmos na seguinte situação: uma 

empresa portuguesa que tenha uma filial no Brasil e os servidores de backup nos Estados 

Unidos da América. Num processo de aquisição de dados numa possível resposta a um 

incidente de segurança da informação pela matriz, coloca-se a questão: que leis deverá 

esse procedimento respeitar, de modo a efetuar a transferência de dados para serem 

analisados pela matriz portuguesa? 

Nos Estados Unidos da América, a ordem jurídica não contempla a proteção de 

dados sob a forma de um normativo legal, até por ser Common Law, de forma distinta de 

Portugal e o Brasil, onde a mesma é Civil Law. O sistema Common Law baseia-se num 

sistema jurídico presente em países de língua inglesa, que utilizam os precedentes criados 
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a partir de casos jurídicos, e não através de um direito já escrito, através de códigos. 

(Zanini, s.d.) 

O direito à privacidade nos Estados Unidos ganhou força com o Right to Privacy 

de Warren e Brandeis, e alguns julgamentos subsequentes. (Warren and Brandeis, 1890) 

O direito à proteção de dados não está presente em todos os estados, sendo a Califórnia 

um dos primeiros estados a adotarem um diploma legal que tutela a proteção de dados, a 

The California Consumer Privacy Act of 2018 – CCPA. 

A CCPA foi legislada após a exfiltração de múltiplos dados pela empresa 

denominada “Cambridge Analytica”. Inclui na sua redação o seguinte ponto: “1798.105 

(2) Detetar incidentes de segurança, proteger contra atividades maliciosas, enganosas, 

fraudulentas ou ilegais e processar os responsáveis por essa atividade. 

 

1798.105 (2) Detect security incidents, protect against malicious, deceptive, 
fraudulent, or illegal activity; or prosecute those responsible for that activity. 
(California Legislative Information, 2018) 

 

Perante o exposto, fica claro que foi um normativo direcionado para proteger os 

consumidores, perante terceiros que tentam a aquisição dos seus dados e efetuam algum 

tipo de tratamentos; sublinha ainda que a resposta a incidentes deve estar presente e que 

a equipa de resposta deve ser cautelosa. 

A proteção de dados pessoais é uma tendência mundial que sublinha a resiliência 

e a sustentabilidade social; embora a CCPA seja uma lei direcionada para o estado da 

Califórnia, nos Estados Unidos da América existem normativos legais para esclarecer o 

uso legal dos dados por países terceiros, ou seja, pelo exterior, a Clarifying Lawful 

Overseas Use of Data Act – CLOUD Act. (Estados Unidos da América, 2018) 

A CLOUD Act eleva a preocupação com o tratamento de dados por países 

terceiros, perante a privacidade e as liberdades civis dos seus cidadãos. Essa lei orienta-

se pelo respeito mútuo entre governos perante os seus cidadãos e pelos acordos de 

cooperação internacional. Isso mesmo depreende-se de “SEC. 5. § 2523. (B) (1) a lei 

doméstica do governo estrangeiro, incluindo a implementação dessa lei, oferece proteções 

substantivas e processuais robustas para a privacidade e as liberdades civis à luz da 

aquisição de dados e atividades do governo estrangeiro que estarão sujeitas ao 
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acordo[...]”. (Estados Unidos da América, 2018) 

 

SEC. 5. § 2523. (B) (1) the domestic law of the foreign government, including 
the implementation of that law, affords robust substantive and procedural 
protections for privacy and civil liberties in light of the data collection and 
activities of the foreign government that will be subject to the agreement[…] 
(Estados Unidos da América, 2018) 

 

Ao analisar os dois diplomas legais, a CCPA e o CLOUD Act, apercebemo-nos 

que muitos textos neles presentes se encontram, com uma redação semelhante,  tanto no 

Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, como na Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais do Brasil, embora com menor frequência neste último diploma. 

 

 

 

2.2 Normas Técnicas Internacionais 
 

 

 

As normas técnicas internacionais (em inglês, ISO – International Organization 

for Standardization) são verdadeiros guias para se atingir o grau máximo de eficiência e 

eficácia num determinado procedimento. Quando procuramos os requisitos das técnicas 

de segurança em sistemas de gestão de segurança da informação, a norma apropriada é a 

ISO 27001. O Código de práticas para controlos de segurança da informação está presente 

na ISO 27002. 

O objeto de investigação dessa pesquisa deve estar em Compliance legal, mas os 

procedimentos técnicos devem estar em conformidade com padrões técnicos 

internacionais, dos quais citaremos alguns. Entre as normas ISO relevantes, a Figura 3 

destaca algumas delas: 
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Figura 3 - ISO para Conformidade Técnica 
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atender à necessidade de conformidade dos normativos de proteção de dados, 

conseguindo atingir a finalidade do compliance técnico-legal tanto da LGPD e do RGPD 

como da CCPA e do CLOUD Act. (ISO/IEC 27701:2019, 2019). Esta norma técnica foi 

desenvolvida para maximizar a proteção e privacidade dos dados pessoais numa 

organização, seja ela pública ou privada, não apenas perante os padrões que são pré-

requisitos, como as ISO 27001 e 27002, mas também relacionando-os com os principais 

diplomas ligados à proteção de dados. 

No Brasil, algumas normas ISO são incorporadas pela ABNT – Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, e esse padrão é conhecido em território brasileiro como 

ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019. Muitas vezes, essa norma técnica é ajustada para a 

realidade local ou simplesmente traduzida. (ABNT NBR ISO/IEC 27701:2019, 2019) 

Não basta a implementação das normas ISO previamente citadas se, na 

necessidade de procedimento forense em Cloud numa possível resposta a incidentes, não 
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for seguido o procedimento estipulado pela ISO 27035. 

A implementação de uma ISO, muitas vezes, necessita de ser complementada de 

alguma forma e, no caso da resposta a incidentes de segurança informática, a norma ISO 

27035:2016 contém os padrões para que a conformidade técnica seja atingida no caso de 

um possível incidente. (ISO/IEC 27035-1:2016, 2016) 

A ISO 27035 divide-se em três partes complementares: 

 

• PARTE 1: PRINCÍPIOS DE GESTÃO DE INCIDENTES; 
• PARTE 2: DIRETRIZES PARA PLANEAR E SE PREPARAR PARA A 

RESPOSTA A INCIDENTES; 
• PARTE 3: DIRETRIZES PARA OPERAÇÕES DE RESPOSTA A 

INCIDENTES DE TIC (Em Desenvolvimento); 

 

Na resposta a um evento relacionado com um incidente de segurança da 

informação, a mitigação, a erradicação ou a remediação são passos essenciais. 

As ciências forenses, inclusive no âmbito da Cloud, devem seguir o procedimento 

que fará com que a preservação da prova tenha êxito, de acordo, portanto com a norma 

ISO 27037.  

A resposta a incidentes de segurança da informação está definido numa norma 

técnica, de modo que esse facto ocorra em conformidade e para que a preservação da 

prova se faça da forma mais plena possível, até pelo motivo de que a preservação é 

fundamental para a validade jurídica da prova recolhida. 

A preservação da prova envolve um rito técnico para que a validade jurídica seja 

assegurada. Esse procedimento técnico é apresentado na ISO 27037, que traz diretrizes 

relacionadas com a identificação, a aquisição e a preservação da prova digital. (ISO/IEC 

27037:2012, 2012) 

A qualidade dos laboratórios forense é objeto de questionamento, podendo fazer 

com que provas acabem por ser invalidadas. 

O processo forense é delicado e, quando se trata de um ambiente digital, e 

principalmente envolvendo as possibilidades de procedimentos em dispositivos que 

estejam relacionados com a necessidade de aquisição que envolvam a Cloud, a qualidade 

do ambiente é essencial para que se obtenha o melhor resultado possível. (ISO/IEC 
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17025:2017, 2017) 

Desde 2017 que os laboratórios de análise forense digital do Reino Unido 

precisam de estar adequados ao rigor de qualidade determinada pela ISO 17025. Perante 

tal cenário, é cada vez mais importante possuir um espaço que satisfaça esses pré-

requisitos, com a finalidade de promover uma maior acreditação do laboratório forense. 

(Robert, 2018) 

Em conjunto com as ISO previamente apresentadas, definições sobre a Cloud são 

apresentadas na ISO 17788, bem como na NIST 800-145. A compreensão da norma ISO 

17788 é da maior importância, visto que o seu conteúdo apresenta uma visão geral sobre 

o que é a computação em cloud, assim como um conjunto de termos e definições que 

poderiam serem apresentados caso fosse permitido expor publicamente conteúdos de ISO 

e NBR que não são públicas. (ABNT NBR ISO/IEC 17788:2015, 2015) 

Quando abordamos o conceito de computação em nuvem, ou Cloud computing, o 

objeto de estudo deve ter em conta as características, os modelos e a perceção, visto que, 

de forma escalável, o seu funcionamento depende de recursos físicos e lógicos. E tais 

detalhes poder ser observador de forma equivalente na NIST 800-145. 

É óbvio que não há uma estrutura lógica que exista de forma independente dos 

equipamentos e acessórios onde ocorrem o processamento e o armazenamento dos dados, 

pelo menos por enquanto. Diante da necessidade de compreender a resposta a incidentes 

em ambientes Cloud, é necessário fortalecer os conceitos relacionados ao ambiente Cloud 

que pode ser encontrados na ISO. 

O NIST – National Institute of Standards and Technology é o Instituto Nacional 

de Padronização e Tecnologia dos Estados Unidos da América. O NIST possui uma 

preocupação acrescida quando aborda as relações com fornecedores de serviços externos, 

por exemplo, parceiros comerciais, acordos contratuais internacionais, ou licenciamento 

de produtos com design fora dos Estados Unidos da América. O mesmo acontece com os 

produtos baseados na Cloud. 

A norma NIST 800-53 admite que o ambiente organizacional pode tornar alguns 

desses pontos difíceis de tratar: (NIST, 2020) 

 

• Definição dos fornecedores de serviços que utilizam recursos fora da 

competência dos Estados Unidos da América; 
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• Descrição de como e se esses serviços externos são protegidos, de acordo com 

as informações e requisitos de segurança das organizações; 

• Obtenção das garantias necessárias perante a análise de risco, para que o risco 

decorrente do uso de serviços externos seja aceitável para as operações e 

ativos organizacionais, indivíduos, outras organizações e a Nação; caso   não 

o seja, organizar a rescisão. 

 

Quando se trata do ambiente Cloud, o NIST verifica se o fornecedor está a utilizar 

serviços externos ao país competente, se os serviços prestados por esse fornecedor estão 

em conformidade com os requisitos de segurança e se a organização deseja aceitar o risco 

ou não. 

A implementação de padrões técnicos é fundamental para que se alcance a 

conformidade técnica e legal com base nas leis de proteção de dados, por isso deve ser-

lhe dada uma maior ênfase. 

 

 

2.3 Ferramentas Cloud Forensics 
 

 

A perícia na informática forense em cloud é a parte das ciências forenses que tem 

por finalidade realizar investigação digital em computadores em Cloud. Importa recordar  

que, etimologicamente, o termo “forense” significa “fórum” ou “foro, local”. (Crispino 

Fe Houck MM, 2013, pp. 278-281) 

Antes de apresentar as ferramentas concebida especificamente para o 

procedimento de aquisição forense na Cloud, é necessário conhecer os principais 

fornecedores de serviços em cloud, entre eles a Microsoft, a Google, o Facebook, a 

Amazon, a Oracle, a Dropbox e a Apple, bem como os artefactos em cloud que serão 

objeto de aquisição. 

Para isso, um investigador deve saber onde e como encontrar e recolher artefactos 

com base numa combinação do tipo de arquivo, por exemplo, do Microsoft Office, 

Google Docs, máquinas virtuais, bases de dados, buckets, entre outros. Esses aplicativos 



23 
 

são projetados para interagir com o armazenamento em cloud e dão origem a artefactos 

como entradas de registo, arquivos de log específicos e pastas criadas nos computadores. 

(Chen, Lei; Takabi, Hassan; Le-Khac, Nhien-An, 2019, p. 264) Assim, é de grande 

importância conhecer as ferramentas que procuram realizar a aquisição de artefactos em 

forense em cloud da forma mais eficiente. 

Alguns artefactos das atividades de armazenamento em cloud também podem ser 

encontrados na pasta do utilizador AppData, (Chen, Lei; Takabi, Hassan; Le-Khac, 

Nhien-An, 2019) mas como o objeto de pesquisa é a forense em cloud, a análise dessa 

diretoria não será abordada. 

Embora o crescimento dos dados tenha sido identificado como uma preocupação 

primária (Chen, Lei; Takabi, Hassan; Le-Khac, Nhien-An, 2019), o processo de aquisição 

e identificação de artefactos torna-se um  desafio cada vez maior, ao incluir conteúdos da 

caixa de email, unidades de armazenamento, logs de eventos ou dados de aplicativos de 

mensagem instantânea, entre outros. 

O procedimento de aquisição em Cloud ocorre quando há a necessidade de 

investigar o conteúdo presente na cloud. Neste trabalho, apresentamos em seguida 

algumas das ferramentas para efetuar a aquisição e a análise em Cloud Forensics.  

No estado da arte será feita a comparação entre as informações que ferramentas 

ofertaram, já no capítulo sobre a conformidade técnica, tratará as suas eficiências, e 

eficácia na aquisição de artefactos. O seu sucesso relativo será apresentado sob a forma 

de uma tabela. 

As ferramentas selecionadas para os testes com base no que estava apresentado 

nos sítios eletrônicos foram: 

 

• MSAB XRY Cloud 
• Evidence Center Belkasoft 
• E3:DS da Paraben Corporation 
• Evidence Center Belkasoft X 
• Magnet AXIOM Cloud Capabilities 
• Celebrite UFED Cloud 

 

A seleção foi realizada com base no que estava proposto nos sítios eletrónicos de 
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cada ferramenta, que foi transposto para a Tabela 1, a seguir. As células em amarelo, são 

as possibilidades de artefactos informados pela empresa da ferramenta como 

possibilidade para aquisição. 

 

Ferramenta 

Artefactos 

MSAB 

XRY Cloud 

Evidence 

Center 

Belkasoft 

Paraben E3 Evidence 

Center 

Belkasoft X 

Magnet 

Axiom 

Cloud 

Capabiliites 

Celebrite 

UFED 

Cloud 

Dropbox       

Facebook       

Twitter       

Google       

iCloud       

Snapchat       

Emails       

Instagram       

WhatsApp       

Amazon 
Alexa 

      

Office365       

G-Suite       

Slack       

Tabela 1 – Funcionalidades oferecidas pelas ferramentas 

 

Cabe lembrar que será solicitado de cada empresa, através do sítio eletrônico, 

alguma chave de acesso para a ferramenta, para que os testes sejam realizados. 
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2.4 Hipótese de Investigação 
 

 

De acordo com o atual estado da arte dos procedimentos, técnicas e legalidade 

para aquisição de dados na Cloud é possível determinar a hipótese de investigação que a 

seguir se apresenta.  

As relações sociais têm vindo a transformar-se cada vez mais, perante fatores 

como a popularização do ciberespaço, a globalização e as novas possibilidades 

proporcionadas pelo crescimento tecnológico. Essa situação cria um cenário catalisador 

para o advento da transformação digital. 

A popularização dos computadores e da Internet faz com que o espaço cibernético 

esteja presente na vida da maioria das pessoas do planeta, principalmente através da 

acessibilidade permitida pelos smartphones. As pessoas utilizam esse computador de mão 

denominado smartphone, que muitas vezes têm um poder de processamento e de 

armazenamento superior a alguns computadores. 

A realização de procedimentos forenses em Cloud tem como principal desafio a 

possibilidade da aquisição física pelo consumidor, pois depende dos sistemas de Cloud; 

muitas vezes, o procedimento exige o acesso ao equipamento físico ou que, pelo menos, 

seja realizado pelo próprio fornecedor do serviço em cloud. (Manral, Bharat, et al, 2019) 

É muito importante compreender os desafios de uma aquisição forense em 

ambiente Cloud, devido tanto aos procedimentos de segurança informática perante um 

possível ilícito ou, por outras palavras, um cibercrime, como à conformidade em relação 

às leis de proteção de dados, tanto em Portugal como no Brasil, assim como nos Estados 

Unidos da América, cada um com a sua regulação. 

Os diplomas legais trazem através da regulação social, o dever relacionado 

também ao processamento de dados, tendo como base os princípios e fundamentos, assim, 

em relação ao tratamento técnico relacionado a informática forense, torna-se necessário 

que as técnicas estejam plenamente alinhadas com o direito. 

Para além de estar em conformidade com os normativos legais, é da maior 

importância realizar os procedimentos de acordo com os padrões técnicos internacionais, 

o que promove a máxima eficiência no processo de resposta a incidentes de segurança da 
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informação, tanto na eficácia da aquisição como na preservação da evidência. 

Uma investigação no âmbito do NISTIR 8006, envolvendo vários investigadores, 

suscitou  vários desafios na abordagem ao Cloud Forensics. (NISTIR 8006, 2020). O 

maior desses desafios corresponde, assim, à hipótese de investigação deste trabalho: 

“Como poderão os profissionais da investigação em Cloud Forensics ser 

eficazes, com o máximo de eficiência e em conformidade técnica informática e 

jurídica, num procedimento forense em Cloud?” 
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CLOUD FORENSICS 
______________________________________________________________________ 

Neste capítulo será apresentado o que são as ciências forenses, assim como alguns 

procedimentos para se realizar o Cloud Forensics. Os procedimentos de aquisição em 

Cloud devem respeitar legislações vigentes em diversos âmbitos, e esse cenário será 

exemplificado através do respeito pelos procedimentos, de acordo com padrões técnicos 

internacionais.  
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 Cloud Forensics 
 

 

A apresentação da  perícia forense em Cloud deve ter, como contexto inicial, a 

explicação do que são as ciências forenses. O termo “forense” tem uma origem latina, 

significando “fórum” ou “foro”. Era originalmente utilizado para identificar sítios ou 

zonas da Roma antiga onde se tratavam questões públicas, como debates do governo ou 

julgamentos. (Crispino Fe Houck MM, 2013, pp. 278-281) 

O termo “forense” entrou no vocabulário inglês em 1659 e o seu conceito 

limitava-se à área da investigação criminal. Pode ser entendido como Ciências Forenses, 

ou como parte das Ciências do Direito, com destaque para o Direito Penal, até porque é 

comum que o Forense esteja relacionado com o crime, muito embora possa ter caráter 

científico, cível e social. (Crispino Fe Houck MM, 2013) 

As Ciências Forenses são cada vez mais instrumentais e necessárias perante os 

avanços científico-tecnológicos, sociais e legais; elas surgem a partir de uma realidade 

onde o ciberespaço assume uma enorme presença na sociedade e, desse modo, dão origem 

a novos derivados, como a informática forense, que se aplica às novas tecnologias de 

comunicação. 

A informática forense, por seu lado, poderá dar origem a outras nomenclaturas, 

como a computação forense ou o forense digital, que alguma doutrina entende como 

similares e outra como sendo de géneros e espécies distintas.  

A análise forense em Cloud abrange a investigação forense em vários 

componentes dentro da infraestrutura do fornecedor Cloud. Deverá cobrir toda a 

comunicação dentro da Cloud entre vários componentes, tanto de hardware como de 

software. (Qiao Yan, F. Richard Yu, QingxiangGong e Jianqiang Li, 2016) 

O conteúdo da cloud pode variar, desde uma única rede de datacenter à rede de 

vários datacenters, podendo estar distribuídos geograficamente em qualquer sítio do 

mundo e ainda assim conectados através de WANs de alta velocidade que utilizam redes 

virtuais privadas. (Qiao Yan, F. Richard Yu, QingxiangGong e Jianqiang Li, 2016) 

Em Cloud, a virtualização desempenha um papel significativo, ao permitir que os 

fornecedores do serviço tratem a computação, armazenamento, processamento e rede 
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como um leque de recursos oferecidos dinamicamente.  

Conforme já dito anteriormente, os principais fornecedores de serviços em cloud, 

como a Microsoft, a Amazon e a Google, já possuem uma infraestrutura de rede baseada 

em SDN para criar redes públicas, privadas e híbridas. A Amazon fornece isolamento de 

rede por meio da sua Virtual Private Cloud (VPC), um exemplo de software que trabalha 

no topo da estrutura de hardware. O SDN é uma tecnologia emergente e serve como 

solução para combater vários ataques de segurança, incluindo ataques de inundação 

DDoS e TCP SYN. (Qiao Yan, F. Richard Yu, QingxiangGong e Jianqiang Li, 2016) 

Será cada vez mais comum a realização de procedimentos utilizando o ambiente 

Cloud, visto que, segundo o exposto, no topo dos vetores de ataque estão as plataformas 

web. 

 

 

3.1 Desafios 
 

 

As ciências forenses envolvem diretamente o procedimento interdisciplinar. 

Quando se trata de procedimentos forenses digitais, o cenário torna-se cada vez mais 

vasto, dada a comunicação direta e transversal entre ciências, como as jurídicas, 

tecnológicas e de gestão e governança.  

No âmbito do forense digital com o forense em cloud, o grau de dificuldade é 

ainda mais alto, visto que é comum envolver a relação entre Estados distintos e a sua 

soberania territorial. 

Perante questões tão delicadas, a busca por conhecimento é incansável e ainda 

assim deve ser permanente, pois o conhecimento dos diplomas legais de alguns países é 

essencial para que a preservação da prova ocorra da maneira mais plena possível, até para 

garantir que as provas forenses são recolhidas e preservadas com eficácia e eficiência. 

Perante a necessidade de conseguir a preservação da aquisição forense, numa 

possível resposta a um incidente de segurança informática, o melhor mecanismo é a 

prevenção, como o Forense as a Service, para análise prévia, por exemplo, dos logs. 

Assim deve procurar-se o máximo de Compliance Técnico e Legal. 



31 
 

 

 
Figura 4 - Grau de Complexidade - Composição 

 

Percebe-se assim o grau de composição e complexidade para que a forense em 

cloud seja realizada. Ainda assim, importa recordar que, para a implementação de normas, 

é necessário conhecimento relacionado tanto com a governança como com a gestão da 

tecnologia de informação. 

O NISTIR 8006 – NIST Cloud Computing Forensic Science Challenges, 

categorizou desta forma os desafios do forense em cloud perante uma situação de resposta 

a incidentes de segurança informática (NISTIR 8006, 2020):  

 

Arquitetura Por exemplo, diversidade, complexidade, 

extraterritorialidade, fornecimento 

Aquisição de dados Integridade, credenciais de acesso, extraterritorialidade, 

snapshot, acesso ilegítimo, data carving 

Análise Correlação, comparação, timestamp, linha de tempo 

Anti-forense Ofuscação, cifragem, ocultação 

Resposta a incidentes Fiabilidade do fornecedor, tempo de resposta, 

reconstrução do ambiente 

Forense em Cloud

Forense Digital

Informática 
Forense

Direito

(Ordem jurídica 
Interna)

Direito 
Internacional

Padrões 
Técnicos 

Internacionai
s

Direito 

(Ordem Jurídica 
de outros 
Estados)
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Gestão  Identificação do proprietário dos dados, identidade, 

credenciais de acesso, triagem, live Forensics na máquina 

em Cloud. 

Legal Leis, processo, competência territorial, contratos, 

intimações, autorizações, cooperação, privacidade e 

proteção de dados 

Padrões Ausência de padrões de interoperabilidade dos 

servidores em cloud, falta de ferramentas com maior 

eficiência e eficácia 

Capacitação E por consequência, menor capacitação de equipas, 

conhecimento limitado para investigadores e instrutores 

Tabela 2 - Tabela de Desafios  

Fonte: (NISTIR 8006, 2020) (nosso sublinhado) 

 

 

Figura 5 – Resumo dos Desafios do Cloud Forensics 

(NISTIR 8006, 2020) 

Desafios 
do 

Forense 
em Cloud

Arquitetura

Recolha de 
Dados

Análise

Anti-forense

Resposta a 
Incidentes

Gestão

Legal

Padrões

Capacitação
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Perante os desafios expostos, fica claro que o cenário que envolve o forense em 

cloud ainda é um território que precisa de evoluir, não devido à falta de vontade, mas 

principalmente pela necessidade de criação de padrões internacionais de 

interoperabilidade, para que o serviço em Cloud possa passar por um procedimento 

forense de uma forma mais eficiente e, também, aumentando o nível de eficácia. 

Na tabela 2 vemos alguns termos sublinhados: extraterritorialidade, legal, acesso 

ilegítimo e ausência de padrões. Sem menosprezar a importância dos restantes desafios, 

os sublinhados estão intrinsecamente relacionados com esta investigação, pois a 

extraterritorialidade faz com que a competência de investigação ultrapasse os limites da 

soberania do Estado, fazendo com que possa ocorrer um acesso ilegítimo e, 

consequentemente, violando o princípio constitucional da legalidade. 

A ausência de padrões e o surgimento de novos produtos e serviços tecnológicos 

baseados na informática faz com que o processo de interoperabilidade fique defasado, 

mesmo sendo cada vez mais necessário para a eficácia ou eficiência da investigação. 

As aplicações procuram a segurança e é comum atualizarem as suas estruturas de 

base de dados e de comunicações, e esse processo faz com que as ferramentas para 

aquisição em Cloud percam facilmente a sua eficácia plena diante do que ofertam, 

tornando-se ineficientes, ou até mesmo ineficazes. 

Esses desafios estão presentes nas instituições públicas ou privadas, nas primeiras 

em investigação policial, nas segundas em investigação corporativa para supervisionar 

algum possível tratamento irregular de dados, ou qualquer outra eventualidade. Veja-se, 

a seguir, alguns aspetos relevantes na resposta a incidentes de segurança informática. 

 

 

3.2 Resposta a Incidentes de Segurança Informática  
 

 

A resposta a incidentes de segurança da informação exige que o processo de 

aquisição forense ocorra, para que determinado fato seja erradicado e posteriormente 

analisado com vista à sua mitigação ou, pelo menos, à minimização do seu risco e/ou 
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impacto numa situação equivalente posterior. 

“Incidente” significa evento inesperado, que poderá alterar a normalidade das 

políticas, processos ou ativos relacionados com a segurança informática. Tal exige, então, 

a habilidade para analisar a melhor forma de realização, por exemplo, a exfiltração de 

dados recolhidos por acesso indevido à rede, um ransomware, o furto de um dispositivo 

que possua ativos sensíveis, ou até mesmo um incêndio. 

Perante um ataque eventualmente mais danoso e massivo, no âmbito 

organizacional é muito importante correlacionar o ocorrido em pontos distintos da rede, 

associando as informações obtidas de forma a conseguir o máximo de conhecimento 

possível para a erradicação e mitigação. 

É evidente que os procedimentos de resposta a incidentes de segurança em âmbito 

público e privado são distintos; o primeiro ocorre por determinação judicial e o segundo 

devido a políticas internas de resposta. Assim, deve ficar claro quando um incidente de 

segurança é abordado sob a perspetiva de uma solicitação pública ou privada. 

A documentação da evidência é fundamental para que o procedimento de 

investigação obtenha o máximo de sucesso possível. 
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CONFORMIDADE LEGAL 
______________________________________________________________________ 

O compliance legal está diretamente relacionado com a realização dos 

procedimentos técnicos, que devem obedecer plenamente aos diplomas legais dos estados 

envolvidos e que dizem respeito, por exemplo, a uma pessoa coletiva de Portugal, uma 

pessoa coletiva do Brasil e a um armazenamento em Cloud que utiliza um servidor 

localizado nos Estados Unidos da América. Será este o cenário criado para se perceber 

melhor essa conformidade legal. 
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 A Conformidade Legal 
 

 

Um Estado, um país, não pode interferir na soberania de outro. O Tratado de 

Vestfália é um marco da igualdade entre os Estados, que determina que um não se pode 

sobrepor ao outro, sendo necessário o respeito mútuo. (Araújo, Valter Shuenquener, 2016, 

p. 1) Esta explicação pode ser entendida como um desafio para um procedimento em 

Cloud que seja transfronteiriço, sendo comum a extraterritorialidade. 

 

 

4.1 Teoria Pentadimensional do Direito (Facto-Valor-Norma-
Tempo-Espaço) 
 

 

José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira, ao abordarem o Cyber-

Drittwirkung, que trata da eficácia dos direitos, liberdades e garantias nas relações 

jurídico-privadas desenvolvidas por meio da Internet (Canotilho, José Joaquim Gomes; 

Moreira, Vital, 2007, p. 387), manifestam a sua preocupação sobre como se poderá 

estender a “eficácia externa” desses mesmos direitos, liberdades e garantias. A esse 

respeito, veja-se o comentário dos autores citados:  

A eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas deverá 
colocar-se hoje também a nível da “sociedade civil global” e do “Estado-rede”. 
A existência de uma espécie de “soberania do ciberespaço” coloca com 
acuidade a questão de saber se e como se poderá estender a “eficácia externa” 
dos direitos, liberdades e garantias aos novos entes soberanos. Além disso, 
passa também a questionar-se a forma como as instâncias políticas (nacionais 
e internacionais) podem e devem impor a certas entidades privadas a 
observância dos direitos fundamentais (ex,: imposição a um lost provider 
comercial que possibilite ao content provider em rede o acesso a websites de 
pornografia e propaganda nazi), Nesta perspectiva poderá discutir-se, por ex, 
a Cyber-Drittwirkung ou eficácia jurídica dos direitos, liberdades e garantias 
nas relações jurídico-privadas desenvolvidas por meio da Internet, Os 
conhecidos casos do portal Yahoo em França (venda de objectos relativos ao 
regime nazi e ao nazismo) e da divulgação, via Internet, do livro do Presidente 
Mitterrand, feito pelo seu médico particular, demonstram que a chamada 
“vinculação pública e privada” através dos direitos fundamentais obedecerá 
mais a urna lógica regulatória do que a um comando imposto através do 
Estado. (Canotilho, José Joaquim Gomes; Moreira, Vital, 2007, p. 387) 
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Depreende-se que estes autores apresentam a sociedade conectada à Internet 

como uma “Sociedade Civil Global”, formando um “Estado-rede” com uma força tão 

grande que suscita a questão da “soberania do ciberespaço”, lembrando que não se trata 

de uma soberania imposta pelo Tratado de Vestfália, mas em âmbito de força. 

Quanto mais “tecnológica” a sociedade civil global se torna, maior a necessidade 

de uma eficácia jurídica externa, sendo necessária uma vinculação público-privada, que 

envolva Estados e pessoas.  

Com base no exposto, o Direito positivado é o que está inscrito na ordem jurídica 

de um Estado, formando assim leis e decretos, bem como os regulamentos e diretivas dos 

países pertencentes à União Europeia. Segundo Miguel Reale, as leis baseiam-se na teoria 

tridimensional do Direito: facto, valor e norma. (Reale, 2001) Um facto que apresenta um 

determinado valor social dá origem a sentenças e acórdãos, até ao ponto de ser integrado 

nos diplomas legais de um Estado.  

O cenário promovido pelo ciberespaço não limita fronteiras territoriais; daí, a 

Teoria Pentadimensional do Direito, que envolve o facto, valor, norma, espaço e tempo. 

(Oliveiros Litrento [APUD Villanova], 1982, p. 10). Veja-se o seguinte esquema: 

 

 

Figura 6 - Teoria Pentadimensional do Direito 

Parece haver uma aceitação alargada da Teoria Pentadimensional do Direito em 

novas publicações, tanto no Brasil como em Portugal, estando presente na obra “Proteção 

de Dados e Compliance Digital”. (Lóssio, 2021) 

Devemos concordar que o tempo, no ciberespaço, é uma distinção que pertence 
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ao mundo material. A mesma questão pode ser colocada em relação ao espaço, pois, 

conforme já referido, a soberania do ciberespaço é evidente, assim como é aparente a 

ausência de reconhecimento das fronteiras entre Estados. O mesmo aplica-se à Cloud. 

Pedro Verdelho afirma: “o mundo virtual é deslocado, apenas sendo possível 

considerá-lo de uma forma abrangente, à escala planetária.”. (Verdelho, 2005) Mais um 

facto que evidencia o que já fora previamente exposto, o Cyber-Drittwirkung. 

A validade da teoria pentadimensional é assim reforçada, perante as posições tanto 

de José Joaquim Gomes Canotilho e Vital Moreira como também de Pedro Verdelho. 

Para explicar melhor: percebe-se no Regulamento Geral de Proteção de Dados a 

importância dada às CSIRT - Computer Security Incident Response Teams [Equipas de 

Resposta a Incidentes no domínio da Segurança Informática], no seu artigo 49, 

sublinhando que o tratamento de dados pessoais deve ocorrer apenas como medida 

estritamente necessária para assegurar a segurança da rede perante eventos acidentais ou 

incidentes que comprometam os princípios da disponibilidade, integridade e 

confidencialidade1 , não podendo então provocar acesso ilegítimo, como numa Cloud por 

exemplo.  

A Diretiva (UE) 2016/1148, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de julho 

de 2016, estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, relativa a medidas 

destinadas a garantir um elevado nível comum de segurança das redes e dos sistemas de 

informação em toda a União (Parlamento Europeu e do Conselho, 2016), o que inclui a 

preservação da soberania interna do Estado com a transposição da diretiva.  

Ainda em busca de fundamentar uma tal teoria do facto-valor-norma-tempo-

espaço, o objetivo de pesquisa sistemática sobre os desafios forenses em cloud será “obter 

um desempenho aprimorado em termos de tempo e espaço”. 

 
1 Considerações (49). Regulamento UE 679/2016. “O tratamento de dados pessoais, na medida estritamente 
necessária e proporcionada para assegurar a segurança da rede e das informações, ou seja, a capacidade de 
uma rede ou de um sistema informático de resistir, com um dado nível de confiança, a eventos acidentais 
ou a ações maliciosas ou ilícitas que comprometam a disponibilidade, a autenticidade, a integridade e a 
confidencialidade dos dados pessoais conservados ou transmitidos, bem como a segurança dos serviços 
conexos oferecidos ou acessíveis através destas redes e sistemas, pelas autoridades públicas, equipas de 
intervenção em caso de emergências informáticas (CERT), equipas de resposta a incidentes no domínio da 
segurança informática (CSIRT), fornecedores ou redes de serviços de comunicações eletrónicas e por 
fornecedores de tecnologias e serviços de segurança, constitui um interesse legítimo do responsável pelo 
tratamento. Pode ser esse o caso quando o tratamento vise, por exemplo, impedir o acesso não autorizado 
a redes de comunicações eletrónicas e a distribuição de códigos maliciosos e pôr termo a ataques de 
«negação de serviço» e a danos causados aos sistemas de comunicações informáticas e eletrónicas.” 
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Assim, determina-se uma evidente evolução teórica do caminho para a formação 

de uma norma legal, a teoria pentadimensional, visto que o tempo e espaço são 

fundamentais para se ter êxito na resposta a um incidente cujo objeto de aquisição está 

presente numa Cloud. 

As normas técnicas internacionais, bem como os desafios para a realização do 

forense em Cloud apresentados previamente, são de instituições de renome e 

credibilidade internacional como NIST, INTERPOL e ISO. Entre os principais desafios, 

conta-se a preocupação com o tratamento adequado dos dados quando se opera num 

ambiente legal internacional.  

Neste cenário, qualquer processo que necessite da conformidade no tratamento de 

dados pessoais deve obedecer ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, e demais 

diplomas de cada Estado da UE que regule sobre tratamento de dados pessoais, assim 

também como em cada Estado fora da UE que regule sobre dados. Entre esses processos, 

conta-se o processo de resposta a incidentes de segurança da informação em ambientes 

corporativos. Vejamos então como os Diplomas legais de cooperação colaboram com a 

eficácia externa. 

 

 

4.2 Diplomas de Cooperação Internacional 
 

 

Em Portugal, a Lei 144/99 da República Portuguesa corresponde à Lei da 

Cooperação Internacional em Matéria Penal. Esse diploma também contempla a obtenção 

de provas e a perícia nas suas disposições gerais, mais precisamente no seu Artigo 145.º 

Princípio e âmbito 
1 - O auxílio compreende a comunicação de informações, de actos processuais 
e de outros actos públicos admitidos pelo direito português, quando se 
afigurarem necessários à realização das finalidades do processo, bem como os 
actos necessários à apreensão ou à recuperação de instrumentos, objectos ou 
produtos da infracção. 
2 - O auxílio compreende, nomeadamente: 
a) A notificação de actos e entrega de documentos; 
b) A obtenção de meios de prova; 
c) As revistas, buscas, apreensões, exames e perícias; (Portugal, 1999) 
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Esse acordo internacional exige o princípio da reciprocidade entre Estados, o que 

igualmente se infere no Artigo 50º do Regulamento 679/2016: 

Artigo 50º - Cooperação internacional no domínio da proteção de dados 
pessoais  
Em relação a países terceiros e a organizações internacionais, a Comissão e as 
autoridades de controlo tomam as medidas necessárias para: 
b) Prestar assistência mútua a nível internacional no domínio da aplicação 
da legislação relativa à proteção de dados pessoais, nomeadamente através da 
notificação, comunicação de reclamações, e assistência na investigação e 
intercâmbio de informações, sob reserva das garantias adequadas de proteção 
dos dados pessoais e de outros direitos e liberdades fundamentais; (sublinhados 
nossos) 

 

Por seu lado, o artigo 61º, 2, versa sobre a assistência mútua, assim como a 

transmissão de informações úteis sobre a condição de uma investigação. 

 

2.   As autoridades de controlo tomam todas as medidas adequadas que forem 
necessárias para responder a um pedido de outra autoridade de controlo sem 
demora injustificada e, o mais tardar, um mês após a receção do pedido. Essas 
medidas podem incluir, particularmente, a transmissão de informações 
úteis sobre a condução de uma investigação. (sublinhado nosso) 

 

No Brasil, o Decreto 1.320/1994 do Brasil promulga o tratado de auxílio mútuo 

em matéria penal, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da 

República Portuguesa. (Brasil, 1994). Aí, o acordo de cooperação entre estados estipula 

as condições para a presença de peritos numa causa, assim como também sobre a 

confidencialidade das provas obtidas. 

Já o Decreto 3.810 “Promulga o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria 

Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos 

da América, celebrado em Brasília, em 14 de outubro de 1997, corrigido em sua versão 

em português, por troca de Notas, em 15 de fevereiro de 2001”, também conhecido como 

MLAT - Mutual Legal Assistance Treaty. (Brasil, 2001) 

Perante o exposto, vemos que o Brasil  mantém relações de cooperação mútua em 

matéria penal com Portugal e os Estados Unidos da América. 

A INTERPOL – International Police estabelece no seu guia de práticas forenses 

alguns aspetos da maior relevância para a minimização dos desafios legais. (INTERPOL, 
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2019) 

A cooperação entre Estados deve ser incentivada e é fundamental para o 

aperfeiçoamento das melhores práticas de desenvolvimento forense num cenário cada vez 

mais globalizado. (INTERPOL, 2019) 

O cenário da inovação em termos tecnológicos faz com que as leis 

necessariamente evoluam. (INTERPOL, 2019) Este cenário foi já apresentado, ao 

abordarmos a Teoria Pentadimensional do Direito: fato, valor, norma, tempo e espaço. 

Do mesmo modo, o documento Global Guidelines for Digital Forensics 

Laboratories destina-se aos Estados-membros da Interpol e contém normas para que as 

provas digitais produzidas pelo Digital Forensics Laboratory – DFL sejam admissíveis 

pelos tribunais dos Estados-membros, fortalecendo o cunho de padronização e 

cooperação. 

Com tudo o que acima foi dito, percebe-se uma forte necessidade de cooperação 

por parte dos Estados para que a investigação criminal ocorra da forma mais eficiente e 

eficaz possível. 

É uma tendência atual, que as organizações internacionais promovam cada vez 

mais esse estatuto de cooperação; da mesma forma, também se procura que os Estados se 

tornem membros de tratados que privilegiem o cooperativismo e o comunitarismo, 

principalmente em termos de investigação e da tutela acerca de processamento / 

tratamento de dados. 

Já há países que, em determinados casos, podem violar a soberania externa para a 

investigação interna de um crime. Veja-se, a  título de exemplo, o caso do Code 

d’instruction Criminalle. 

 

 

4.3 Code d’instruction Criminalle 
 

 

A Bélgica encontrou uma solução alternativa para a problemática da competência 
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jurisdicional, perante a dificuldade em efetuar a investigação em território local 

respeitando a soberania de Estados terceiros. 

Art. 88ter. O juiz de instrução poderá estender a busca em sistema 
informatizado ou parte dele, iniciada com base no artigo 39bis, a sistema 
informatizado ou parte dele localizado em local diferente daquele onde é 
realizada a pesquisa: (J U S T E L - Législation consolidée, 2020) 2 

   - se essa extensão for necessária para a manifestação da verdade sobre o 
crime que é objeto da pesquisa; e 

   - se outras medidas forem desproporcionadas ou se existir o risco de, sem 
esta extensão, as provas se perderem. 

   A extensão da investigação em sistema informático não pode ultrapassar os 
sistemas informáticos ou partes desses sistemas aos quais as pessoas 
autorizadas a utilizar o sistema informático objeto da medida têm acesso 
específico. 

   No que diz respeito aos dados recolhidos por extensão da pesquisa em 
sistema informático, úteis para os mesmos fins que os previstos para a 
apreensão, aplicam-se as regras previstas no artigo 39.º-A, n.º 6. 

   descobrir que esses dados não estão no território do Reino, eles só podem ser 
copiados. Nesse caso, o juiz de instrução comunica sem demora essa 
informação ao Ministério Público Federal, que o comunica às autoridades 
competentes do Estado em questão, se for razoavelmente determinado. 

   Em casos de extrema urgência, o juiz de instrução pode ordenar verbalmente 
o alargamento da busca a que se refere o n.º 1. Este despacho é confirmado por 
escrito com a maior brevidade possível, com menção dos motivos da extrema 
urgência. 

 

Mesmo sendo um diploma legal publicado inicialmente em 1808, este sofreu 

 
2 Le juge d'instruction peut étendre la recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, 
entamée sur la base de l'article 39bis, vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve 
dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée : 
   - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet 
de la recherche; et 
   - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des 
éléments de preuve soient perdus. 
   L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques 
ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait 
l'objet de la mesure ont spécifiquement accès. 
   En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, 
qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis, 
§ 6 s'appliquent. 
   Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement 
être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction communique sans délai cette information au Service public 
fédéral Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement 
être déterminé. 
   En cas d'extrême urgence, le juge d'instruction peut ordonner verbalement l'extension de la recherche 
visée à l'alinéa 1er. Cet ordre est confirmé par écrit dans les meilleurs délais, avec mention des motifs de 
l'extrême urgence. 
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diversas atualizações; a de 18 de maio de 2020 ainda contém o texto apresentado acima. 

É importante analisar o referido código de instrução criminal, pois este, mesmo 

não oferecendo nada de novo, fortalece os preceitos de investigação quando se trata da 

cloud, obedecendo a alguns princípios relacionados com a soberania interna do país, in 

verbis:  

• “se essa extensão for necessária para a manifestação da verdade sobre o 
crime que é objeto da pesquisa; e 

• se outras medidas forem desproporcionadas ou se existir o risco de, sem 
esta extensão, as provas se perderem.” (J U S T E L - Législation 
consolidée, 2020) 

 

 

4.4 Transferência Internacional de Dados 
 

 

A transferência internacional de dados é um desafio, visto que há um cruzamento 

de fronteiras, mas ainda assim há pré-requisitos para que ela suceda em conformidade. 

Recordamos que, conforme anteriormente citado, estão em vigor acordos internacionais 

entre diversos países; Brasil, Estados Unidos e Portugal possuem acordos para 

investigações de natureza criminal. 

Ainda assim, importa compreender que tanto o Regulamento Geral de Proteção 

de Dados da Europa como a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil incluem na sua 

redação a transferência de dados internacionais, que pode ocorrer em caso de prévia 

existência de acordo de cooperação, investigação, segurança pública, entre outros. 

 

 

4.5 Acesso Legítimo 
 

 

Para realizar uma análise forense, seja no âmbito privado ou público e perante 
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uma determinação judicial, o perito tem o intuito de recolher as evidências para a 

produção de um relatório e para que a prova seja preservada da forma mais incontestável 

possível. 

A prova tecnicamente incontestável é o resultado de uma série de procedimentos 

técnicos que devem obedecer plenamente ao que está proposto pelo Código Penal, tanto 

brasileiro como português, bem como pela Lei do Cibercrime. O acesso legítimo é 

necessário para qualquer procedimento de resposta a incidentes de segurança da 

informação. 

Até que ponto um procedimento forense em Cloud poderá realizar o acesso sem 

cometer um crime de acesso ilegítimo? O acesso ilegítimo está previsto na Convenção de 

Budapeste, que foi adaptada à ordem jurídica portuguesa na Lei 109/2009, a Lei do 

Cibercrime. 

O Artigo 6.º deste diploma determina que: 

Quem, sem permissão legal ou sem para tanto estar autorizado pelo 
proprietário, por outro titular do direito do sistema ou de parte dele, de qualquer 
modo aceder a um sistema informático, é punido com pena de prisão até 1 ano 
ou com pena de multa até 120 dias. (Portugal, 2009) 

 

O Código Penal Brasileiro estabelece um tipo penal equivalente ao português 

previamente citado, a Invasão de Dispositivo Informático, nos Artigos 154-A / 154-B, o 

primeiro direcionado ao âmbito privado e o segundo ao público. Veja-se o 154-A: 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à 
rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou 
informações sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou 
de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: 

É importante recordar que o código penal é taxativo, devendo assim verificar-se 

cada um dos pormenores presentes no artigo da lei para que seja então tipificado como 

crime.  

O acesso ilegítimo seria caraterizado pelo acesso aos dados do proprietário ou 

titular de direito. Ao solicitar-se uma autorização judicial para que seja realizado um 

procedimento forense em determinados equipamentos, tal não dá direito ao acesso aos 

dados que estejam em cloud, como emails, máquinas virtuais, servidores ou bases de 

dados, por exemplo. 
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Caso o perito consiga as credenciais de acesso relacionadas com a Cloud, deverá 

informar o juiz competente; este, através de um mandado, poderá permitir que o perito 

realize o acesso aos dados que estejam presentes na Cloud, no email, em servidores ou 

bases de dados. 

No Artigo 23º do Regulamento 679/2019 – Regulamento Geral de Proteção de 

Dados da União Europeia, consta o seguinte: 

Artigo 23º - Limitações 

1.   O direito da União ou dos Estados-Membros a que estejam sujeitos o 
responsável pelo tratamento ou o seu subcontratante pode limitar por medida 
legislativa o alcance das obrigações e dos direitos previstos nos artigos 12.o a 
22.o e no artigo 34.o, bem como no artigo 5.o, na medida em que tais 
disposições correspondam aos direitos e obrigações previstos nos artigos 12.o 
a 22.o, desde que tal limitação respeite a essência dos direitos e liberdades 
fundamentais e constitua uma medida necessária e proporcionada numa 
sociedade democrática para assegurar, designadamente: 

a) A segurança do Estado; 

b) A defesa; 

c) A segurança pública; 

d) A prevenção, investigação, deteção ou repressão de infrações penais, ou 
a execução de sanções penais, incluindo a salvaguarda e a prevenção de 
ameaças à segurança pública; (sublinhados nossos) (Parlamento Europeu e do 
Conselho, 2016) 

 

Na Lei 59/2019, no Artigo 3º, já consta a definição de “uma organização 

internacional e os organismos de direito internacional público por ela tutelados, ou outro 

organismo criado por um acordo celebrado entre dois ou mais países ou com base num 

acordo dessa natureza.”, assim como do tratamento (Portugal. Assembleia da República, 

2019) dos dados pessoais, que está relacionado com qualquer hipótese de manutenção, 

movimentação, ou outra manipulação de dados pessoais. Nesse mesmo artigo, o termo 

“violação de dados pessoais” foi igualmente definido. 

 

m) «Violação de dados pessoais», uma violação da segurança que provoque, 
de modo acidental ou ilícito, a destruição, a perda, a alteração, a 
divulgação não autorizada de dados pessoais transmitidos, conservados ou 
tratados de outro modo, ou o acesso não autorizado a esses dados; 

 

A alínea acima mostra que, de modo acidental ou ilícito, qualquer tratamento de 
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dados inadequado, assim como o acesso não autorizado a terceiros, é considerado uma 

violação de dados pessoais; assim, como concretizar a aquisição de uma evidência 

relacionada com a resposta a incidentes, para que tal facto não ocorra? 

A teoria dos “frutos da árvore envenenada” sustenta que, quando há provas 

derivadas de um processo ilícito, mesmo que a evidência consiga apresentar algo de 

extrema substancialidade, então está condenada à partida. (Silverthorne Lumber Co. v. 

United States, 1920) 

No Código Penal do Brasil, esta prática pode ser observada: 

Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas 
constitucionais ou legais. 

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando 
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as 
derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.  

 

 

4.6 Acesso às Credenciais 
 

 

A aquisição forense é um procedimento anterior ao exame e à análise. Muitas 

vezes, procura-se a obtenção das credenciais de acesso a contas presentes na cloud, mas 

o mandado para verificar o ambiente físico não permite que a perícia seja realizada no 

ambiente em cloud, pois normalmente o mandado não é genérico, ou seja, tem uma 

finalidade taxativa. 

Poderá o juiz, através de novo mandado, solicitar acesso aos dados presentes em 

cloud, caso o perito consiga as credenciais de acesso? 

De acordo com a teoria pentadimensional do direito, o espaço deve ser tido em 

conta, neste caso o ciberespaço que corresponde à cloud. A cloud é uma extensão do 

processo de investigação direcionado para uma pessoa, por exemplo. 

Qualquer processo dependerá da identificação de suspeitos e da aquisição prévia 

das credenciais, até pelo motivo de que muitas vezes há uma cópia local armazenada do 



48 
 

que está presente em cloud, mas apenas poderemos sabê-lo com certeza após o processo 

de forense realizado em cloud. Veja-se o exemplo a seguir: 

 

Figura 7 - Exemplo de Sequência de Investigação 

 

No caso de uma investigação corporativa, por exemplo, há diferenças na 

verificação de irregularidades no tratamento de dados ou qualquer outra eventualidade. 

Veja-se o seguinte esquema: 

 

Mandado

Investigação 
Forense

Forense 
Digital

Recolha de 
Credenciais 
de acesso

Identificação 
dos suspeitos

Mandado

Cloud 
Forensics
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Figura 8 - Exemplo de processo nas políticas de compliance 

 

A defesa da segurança pública, assim como um plano de conformidade no 

combate a fraudes corporativas, são essenciais para que o procedimento de Cloud 

Forensics seja aceite. Mas não é tão simples quanto possa parecer, dado que é necessário 

assegurar-se o respeito pela soberania de outros Estados. Cada país deve respeitar os 

limites dos restantes, cada um deles é soberano dentro do seu território. 

No âmbito público, os acordos de cooperação internacional devem ser 

compreendidos e respeitados, mas o problema é o tempo habitual de resposta entre 

Estados. A solução seria um canal direto de comunicação para a cooperação internacional 

entre polícias. Um exemplo de canal de comunicação internacional para consumidores é 

o econsumer.gov – Report international scams online. (eConsumer, 2020) 

Na esfera privada, é essencial que cada pessoa coletiva tenha um trabalho de 

compliance aplicado de forma eficaz, com políticas internas que estabeleçam o poder de 

fiscalização, de prevenção de fraudes e de combate ao cibercrime. 
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CONFORMIDADE TÉCNICA 
______________________________________________________________________ 

A conformidade técnica relaciona-se com a aplicação das diretrizes formuladas 

pelas normas ISO, de acordo com as necessidades de utilização e com o recurso a 

ferramentas lógicas, softwares, adequados para que a recolha de evidências e o 

procedimento de aquisição até à preservação tenham o máximo de conformidade, desse 

modo minimizando possíveis objeções. Neste capítulo, serão apresentados alguns 

procedimentos iniciais para que seja assegurada a conformidade técnica, bem como 

garantido o rito de aquisição. 
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 Conformidade Técnica 
 

 

O Compliance é sinónimo de conformidade preventiva e, como é um termo que 

vem ganhando proeminência global quando se aborda a questão da prevenção, é comum 

que ele seja convocado para textos científicos, como é o caso. 

Assim, iniciamos a apresentação dessa resposta a incidentes de segurança da 

informação abordando a sua conformidade técnica, quando se trata de Cloud Forensics. 

O consumidor é a pessoa que utiliza os serviços de um fornecedor de conteúdos 

ou de outros, como um fornecedor de serviços de armazenamento em cloud. O 

procedimento de aquisição do conteúdo pode ser realizado por diversos métodos distintos, 

alguns com base no consumidor e outros no fornecedor. (Manral, Bharat, et al, 2019) 

A aquisição realizada pelo consumidor fica completamente limitada, visto que o 

procedimento e o acesso físico estão, muitas vezes, indisponíveis. Assim, o consumidor 

poderá solicitar que o procedimento de aquisição seja concretizado pelo fornecedor, mas 

existem dois fatores fulcrais que devem ser tidos em conta: o tempo e o espaço. E importa 

recordar que, por vezes , esse procedimento está indisponível. (Manral, Bharat, et al, 

2019) 

O procedimento de aquisição numa possível resposta a um incidente de segurança 

informática pode ser visualizado de duas formas, uma a ocorrer com monitorização 

prévia, a segunda apenas após o evento; trata-se, por isso, de medidas e métodos prévios 

ou posteriores ao evento. Por exemplo, recolher previamente logs poderá constituir uma 

base comparativa para logs futuros, possibilitando assim maioríssimas hipóteses de 

sucesso. (Manral, Bharat, et al, 2019) Neste texto, focamo-nos nos métodos realizados 

posteriormente ao incidente de segurança informática, ainda que nada impeça a análise 

dos logs. 

O tempo deve ser o menor possível, e as políticas internas do fornecedor nem 

sempre contemplam a logística necessária para tal procedimento de aquisição. Já o espaço 

fica limitado ao território, ou, caso seja necessário esperar pela cooperação internacional, 

ligado à problemática do fator tempo. Ainda assim, ao contratar uma Cloud que possibilite 

uma maior autonomia do consumidor, como a IaaS, o contratante poderá utilizar 
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mecanismos para monitorização de eventos, por exemplo. 

Existem alguns procedimentos basilares que devem ser seguidos perante um 

mandado judicial para uma aquisição envolvendo a Cloud de uma forma mais eficiente, 

conforme a imagem abaixo: 

 

 

Figura 9 – Forense em Cloud por mandado judicial 

 

• Assegurar a posse de um mandado judicial, pois, sem ele, o acesso a uma 

conta em cloud por parte do perito constituirá um acesso ilegítimo; tal 

situação, além de poder tipificar um crime e invalidar todo o processo, 

tornará nulas quaisquer provas e outros procedimentos delas derivados. 

• Obter credenciais de acesso é essencial para que seja acedido qualquer 

dado que esteja em cloud, tanto para procedimentos manuais como através 

da utilização de ferramentas forenses. 

• Impossibilitar o acesso às credenciais por terceiros. Pode-se fazê-lo 

alterando a senha de acesso e removendo o email e telefone para 

recuperação, ou qualquer outro mecanismo de segurança que possibilite a 

quebra do acesso. Este procedimento é o que bloqueia o acesso à conta 

daquelas credenciais, preservando desse modo a sua disponibilidade para 

os peritos.  

• Depois de assegurado o acesso à conta, iniciar o processo de aquisição, 

que pode ser realizado utilizando ferramentas profissionais ou no modo 

manual. 

 

No âmbito privado, em procedimentos internos das pessoas coletivas, a aquisição  

forense em Cloud numa possível resposta a incidentes deve igualmente seguir um 

procedimento baseado nos padrões técnicos internacionais e também nas políticas 

Mandado
Recolha das 
credenciais

Impossibilitar o 
acesso às 

credenciais por 
terceiros

Iniciar a 
Aquisição
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internas corporativas. 

Importa compreender o que é o procedimento para investigações internas. Num 

tal cenário, pode observar-se o seguinte: 

 

Figura 10 – Forense em Cloud por determinação da Organização 

 

Devemos estar plenamente cientes de que a realização de um processo forense em 

cloud, numa possível resposta a um incidente, deve respeitar a sequência de 

procedimentos determinados pelas normas técnicas de padrão internacional, ISO 27035 

e ISO 27037, tal como descrita na Figura 23 (Garrison, 2010) 

 

Figura 11 - Processo Forense 

 

Qualquer procedimento de aquisição, com recurso a ferramentas ou não, necessita 

de credenciais de acesso às contas em cloud, de modo a possibilitar o procedimento de 

forense digital na investigação de dispositivos locais como computadores, telemóveis, 

IoT, entre outros dispositivos. Nesse contexto, a obtenção das credenciais é necessária 

para se conseguir o acesso de fornecedores de conteúdo em cloud. Assim, apresentamos 

abaixo algumas ferramentas: 

O WebBrowserPassView é uma ferramenta gratuita da Nirsoft, que possibilita a 

visualização das credenciais armazenadas nos browsers de um computador. É bastante 

utilizado para, pelo menos, realizar um primeiro acesso ou criação de conta. 
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Figura 12 - WebBrowserPassView 

Fonte da Imagem: https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html 

 

O Remote Desktop PassView é uma ferramenta equivalente à anterior, embora seja 

vocacionada para o acesso às credenciais armazenadas no Remote Desktop Connection. 

 

Figura 13 - Remote Desktop PassView 

Fonte da Imagem: https://www.nirsoft.net/utils/remote_desktop_password.html 

 

O Autopsy é uma ferramenta que está presente em muitos dos procedimentos que 

envolvem o forense digital; pode ser utilizado para realizar o exame e facilitar a análise 

de evidências recolhidas localmente, por snapshot ou através da cópia de dados dos 

fornecedores de serviço. 

Para essa ferramenta existem ainda os Ingest Modules, suplementos que podem 

ser agregados ao Autopsy e assim oferecer mais recursos. Referenciamos aqui o Chrome 

Passwords e o Google Drive Analyzer (Autopsy, 2020), que podem ser utilizados de 

forma gratuita. 

A ferramenta XRY da MSAB promete recolher os tokens das credenciais de 

aplicativos e serviços Cloud presentes num dispositivo móvel, ou simplesmente efetuar a 

https://www.nirsoft.net/utils/web_browser_password.html
https://www.nirsoft.net/utils/remote_desktop_password.html


57 
 

aquisição do conteúdo nesses fornecedores de conteúdos em Cloud. Esta ferramenta é 

paga. 

Importa recordar que, quando acima nos referimos à descoberta de credenciais, 

falamos por exemplo de dados para login e senhas de acesso. Há plataformas, como as 

IaaS, entre outras, que permitem a utilização de chaves para acesso ao conteúdo interno 

da Cloud, seja num container – bucket ou em VM, por exemplo. 

Normalmente, as chaves privadas ficam armazenadas em arquivos com extensão 

pem, por exemplo “ipbejateste_key.pem”. Esta chave foi utilizada num procedimento de 

teste no Microsoft Azure, no qual a chave pública fica guardada na Cloud e a privada fica 

na posse do utilizador. 

 

5.1 Aquisição via Ferramentas Cloud Forensics 
 

 

Algumas ferramentas foram analisadas em formato de teste – trial, com chaves 

temporárias cedidas pelas próprias empresas. Os resultados foram organizados de acordo 

com o código de cores apresentado na Tabela 3; a Tabela 4 apresenta esses resultados, 

com as funcionalidades que cada ferramenta oferece.  

Os testes das ferramentas ocorreram em outubro de 2020 e foram posteriormente 

repetidos, em abril de 2021, para verificar se havia maior eficiência ou eficácia no que 

não tivera êxito naquele primeiro momento. 

 

 

Descrição Representação 

Ferramenta Testada  

Aquisição Positiva  

Aquisição sem Sucesso  

Resposta com base na publicidade  

Tabela 3 – Legenda Descritiva 
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Num momento inicial, procuraram-se as ferramentas para teste em função das 

características anunciadas; após uma solicitação por email, foi feita a descarga dos 

programas de teste.  

Após a apresentação das finalidades deste estudo, algumas ferramentas cederam 

programas de teste ou códigos de ativação temporários. Outras houve que não cederam 

os programas de teste, desse modo ficando limitada a produção da tabela abaixo com base 

no que foi testado, a amarelo, sendo que em alguns casos a informação inserida baseou-

se apenas na publicidade no sítio eletrónico (a castanho). 

 

Ferramenta 

Artefactos 

MSAB 

XRY Cloud 

Evidence 

Center 

Belkasoft 

Paraben E3 Evidence 

Center 

Belkasoft X 

Magnet 

Axiom 

Cloud 

Capabiliites 

Celebrite 

UFED 

Cloud 

Dropbox       

Facebook       

Twitter       

Google       

iCloud       

Snapchat       

Emails       

Instagram       

WhatsApp       

Amazon 
Alexa 

      

Office365       

G-Suite       

Slack       

Tabela 4 – Funcionalidades oferecidas pelas ferramentas que serão testadas 
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As ferramentas que não foram testadas, não o foram por falta de solicitação, mas 

porque as empresas não puderam disponibilizá-las ou porque, por algum motivo, não 

tiveram em conta o email de solicitação.  

Assim as ferramentas testadas para aquisição em cloud foram as que estão 

expressas a seguir. 

 

 

5.1.1 E3:DS da Paraben Corporation 

  

 

A primeira ferramenta a apresentar  pertence à Paraben Corporation, é a E3 DS 

Mobile Evidence Examination. Está direcionada para a perícia forense em 

multiplataformas e serve para aquisição lógica e física, além de permitir a aquisição de 

dados na Cloud.  (Paraben Corporation, 2020) 

O ecrã principal da aplicação apresenta o seguinte layout:  

 

 

Figura 14 - Paraben Corporation Ecrã 1 

Fonte: (Paraben Corporation, 2020) 
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A ferramenta Paraben E3 oferece a possibilidade de aquisição diretamente a partir 

da Cloud, bastando possuir credenciais de acesso. De forma simples, basta clicar no ícone 

apresentado abaixo para que as opções Cloud Import fiquem disponíveis. 

 

 

Figura 15 – Ícone do Cloud Import no Paraben 

 

A Paraben conseguiu fazer a aquisição apenas das Cloud Google disponíveis na 

ferramenta, tendo acesso à caixa de correio eletrónico e à google drive, mesmo 

desabilitando os controles de segurança da conta, assim também como o segundo factor 

de proteção, assim apresentados nas duas figuras a seguir: 

 

Figura 16 – Sucesso na Aquisição do Correio Eletrónico da Google 
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Figura 17 – Sucesso na Aquisição do Conteúdo do Google Drive 

 

Na versão de demonstração não estava disponível a aquisição da Alexa, da 

Amazon, e todos os outros itens da aquisição não foram bem sucedidos, mesmo 

desabilitando o segundo factor de autenticação. 

Assim, mesmo apresentado uma série de recursos não foi obtida a eficiência 

esperada desta ferramenta, que pode ter ocorrido por não ser a versão paga da E3:DS 

Paraben. 

 

 

5.1.2 Evidence Center da Belkasoft / Belkasoft X 

 

 

A ferramenta Evidence Center da Belkasoft possui duas variantes, a normal e a 

versão X, que serão igualmente testadas e que apresentam várias possibilidades de 

aquisição em cloud, que foram apresentadas neste mesmo subtópico. 

O Evidence Center da Belkasoft traz algumas possibilidades para a aquisição 

direta de uma Cloud, mas, à semelhança dos já previamente apresentados, continua a ser 
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necessário estar de posse das credenciais.  

 

 

Figura 18 - Ecrã Acquire Cloud Belkasoft 

 

A figura anterior apresenta as possibilidades de aquisição, enquanto que a figura 

a seguir apresenta uma aquisição de uma caixa de correio eletrónico. Foram testados 

emails da Microsoft e da Google, bem como um outro utilizando ValueHost. Apenas a 

aquisição no email da Microsoft foi bem sucedida.  

 

 

Figura 19 - Ecrã Acquire Cloud (E-Mail) Belkasoft 
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Esta ferramenta afirma igualmente que consegue recolher vários artefactos da 

Google, conforme a figura abaixo, mas nos testes não tivemos sucesso com nenhum deles. 

 

 

Figura 20 - Ecrã Acquire Cloud (Google) Belkasoft 

 

Algumas aplicações possibilitam e procuram facilitar o processo de aquisição, 

mas, nesse cenário, por vezes o aumento da segurança dos serviços faz com que essas 

aplicações não tenham êxito. Esta ferramenta apresenta várias possibilidades, mas não 

conseguimos qualquer aquisição a partir das contas Google, do Instagram, do email da 

Valuehost, da iCloud ou do WhatsApp. O êxito ocorreu apenas com o email Microsoft, 

conforme dito anteriormente. 

Ao realizar a aquisição do conteúdo do email, o programa da Belkasoft armazena 

os ficheiros e diretorias conforme a árvore da conta. Possibilita também a organização 

por documento, imagem, áudios ou outros documentos; neste último caso, realiza a 

aquisição de alguns encaminhamentos de email ou de ficheiros compactados, por 

exemplo. 
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Figura 21 - Árvore de aquisição de email 

 
 

 

O seu Dashboard apresenta alguns gráficos, além de destacar os dados do 

processo de aquisição, para facilitar a fase da análise. Veja-se a imagem abaixo: 

 

Figura 22 - Dashboard Belkasoft X 
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Embora o sítio eletrónico da Belkasoft disponibilize as duas ferramentas em 

versão trial, a versão X apresenta-se de uma forma mais simples, mais rápida e 

ligeiramente mais eficiente, apresentando possibilidades de aquisição em unidades de 

armazenamento físico, telemóveis e Cloud, conforme a figura abaixo: 

 

Figura 23 – Opções de Aquisição Belkasoft X 

 

Ao aceder à aquisição em Cloud, as opções são apresentadas de forma semelhante 

à da versão anterior. Veja-se a Figura 18. 

 

Figura 24 – Opções de Aquisição em Cloud Belkasoft X 

 

Foram testadas todas as possibilidades de aquisição em Cloud da aplicação, sendo 

que apenas fomos bem sucedidos com o correio eletrónico da Google. Vejam-se os 

resultados para análise na figura abaixo. 
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Figura 25 – Árvore do Correio Eletrónico recolhido 

 

Qualquer outra tentativa de aquisição para qualquer dos restantes artefactos 

oferecidos pela ferramenta não obteve êxito, mesmo desativando a segurança de segundo 

factor, facto que acredita-se ocorrer por não serem as versões pagas da ferramenta. 

 

 

5.1.3 Análise Comparativa  

 

 

Diante dos testes que foram realizados, foi percebido que todas as ferramentas 

testadas para aquisição em Cloud não são exclusivas para a cloud e oferecem também 

outros modos de aquisição, como em telemóveis, dispositivos de armazenamento, entre 

outros. 

Em todos os testes, foi desabilitada a segurança contra o acesso por dispositivos 

não permitidos, tal como foi desabilitado o segundo factor de autenticação. Mesmo assim, 

o resultado não foi tão positivo quanto esperado. 

Foi também verificado que algumas ferramentas que declaram realizar a aquisição 

do WhatsApp não recolhem diretamente do servidor da aplicação, mas antes do 

armazenamento da Google onde estão armazenados os backups, e mesmo com as 

seguranças desabilitadas não oferecem êxito na aquisição. 
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Note-se que na Tabela 5 apenas se encontram as ferramentas que foram testadas, 

tenham elas obtido sucesso no processo de aquisição ou não, conforme a legenda 

apresentada na Tabela 3. 

 

Ferramenta 

Artefactos 

Evidence 

Center 

Belkasoft 

Paraben E3 Evidence 

Center 

Belkasoft X 

Dropbox    

Facebook    

Twitter    

Google Drive    

iCloud    

Snapchat    

Emails    

Emails MS    

Instagram    

WhatsApp    

Amazon Alexa    

Office365    

Gmail    

Slack    

Tabela 5 - Sucesso na aquisição por ferramenta 

 

Conforme apresentado na tabela anterior, fica clara a ineficácia das aplicações 

para a aquisição forense de dados presentes em cloud. Não podemos afirmar que é culpa 

da ferramenta, pois num mundo repleto de vazamento de dados, as aplicações procuram 

diariamente promover maiores níveis de segurança e mecanismos para dificultar o acesso 

aos dados. 

Como também a ineficiência ou ineficácia podem ser devido aos testes não terem 

sido realizados em ferramentas não pagar, com chaves de acesso fornecidas pelas 
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empresas apenas para realização de testes por um determinado período, Paraben, 7 dias, 

Belkasoft, 30 dias. 

Ainda assim, serão apresentadas algumas formas de aquisição, de modo direto, ou 

seja, sem a utilização de ferramentas direcionadas para o forense em Cloud. 

 

 

5.2 Aquisição de VM e/ou buckets em Cloud IaaS  
 

 

A snapshot é uma cópia do conteúdo de um dispositivo de armazenamento num 

determinado momento e, nesse caso, a aquisição ocorre na unidade de armazenamento do 

servidor em cloud, normalmente a IaaS. Assim, deve ser verificada a relevância desse 

processo, pois pode fazer com que o processo de investigação obtenha a máxima eficácia 

possível. 

O processo forense deve ocorrer de forma a recolher o máximo de conteúdo útil 

possível para que se consiga investigar o incidente. Como o fornecedor dificilmente 

possibilita efetuar a aquisição em live forensics e física dos discos, deve avançar-se para 

a aquisição apenas do espelho, da snapshot, e ainda assim, caso tal não seja possível, 

devem recolher-se os ficheiros para análise. O foco está na sequência de prioridade. 

A recolha live forensics é de extrema importância para o êxito da equipa de 

resposta; para a realização deste procedimento, é necessário que o perito possua as 

ferramentas adequadas, o que na prática é muito difícil de ocorrer devido à habitual 

impossibilidade de acesso físico ao fornecedor de serviço em cloud.  

Para a prática de live forensics, é necessário um script desenvolvido previamente 

para executar ferramentas de uma maneira rápida e prática, que recolha informação como 

dados da memória RAM, comunicações de rede, processos ativos, serviços ativos ou 

sessões ativas. (Candeias, 2015) 

O script referido no parágrafo anterior pode ser utilizado para efetuar a aquisição 

de snapshots, o que permitiria ganhar tempo e eficiência no processo. Esses snapshots 

podem ser observados nos anexos através dos links disponibilizados pelos fornecedores 
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e podem não se limitar apenas aos scripts, mas devem igualmente estar presentes no plano 

de resposta a incidentes da organização. 

Todo o processo de investigação relaciona-se com a preservação da prova digital 

forense tendo em conta a privacidade, a proteção de dados e as liberdades, garantias e 

direitos individuais. Assim, importa perceber que existem ferramentas que visam facilitar 

o processo de aquisição, para que metadados, como a data e hora da criação do ficheiro, 

sejam preservados da melhor forma possível, mas que há momentos em que se torna 

necessária a realização de procedimentos manuais, como através dos snapshot.   

Com o snapshot recolhido, conforme os processos descritos através dos links em 

anexo, todo o processo de análise não deve ser realizado no snapshot obtido, mas numa 

cópia dele. Segundo Mário Candeias, a “[…] análise da imagem de um disco através da 

virtualização da mesma […]”, pois “[…] não existe problemas em efetuar alterações ao 

sistema operativo virtualizado, uma vez que o original é preservado.”. (Candeias, 2015) 

A recolha do snapshot poderá ser realizada através da sua aquisição binária. Tal 

como as boas práticas indicam. Deve ser elaborado um relatório de aquisição, que inclui 

o resumo digital do ficheiro em pelo menos 2 formatos diferentes, por exemplo, SHA256 

e SHA512, incluindo todos os dados relativos ao próprio ficheiro e ao procedimento de 

aquisição realizado.  Deverá também ser realizada uma cópia binária do ficheiro de 

snapshot, de modo a permanecer uma para backup e outra para a análise. Deste modo é 

possível garantir a integridade e autenticidade dos indícios recolhidos. 

Os testes posteriores foram realizados em março de 2021, com procedimentos para 

efetuar a aquisição tanto da snapshot quanto da imagem do disco, como ainda da instância 

de uma VM por completo. Do mesmo modo, foi ainda realizado um procedimento de 

descarga dos conteúdos presentes nos containers – buckets - de armazenamento. 

 

 

5.2.1 Google Cloud 

 

 

O Google Cloud é a plataforma profissional da Google direcionada para a cloud, 
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e o processo das diversas formas de aquisição de snapshots pode ser encontrado nos links 

em anexo, mais precisamente no 8.1. 

O primeiro passo é alterar as credenciais de acesso e aceder com as novas 

credenciais de acesso à plataforma Google Cloud, no link 

https://console.cloud.google.com. 

Depois de aceder, deve procurar e clicar em “Recursos” e depois localizar 

Computer Engine, confirme a figura abaixo: 

 

Figura 26 - Google Cloud - Recursos 

 

Ao aparecer a lista de instâncias de VM, deve clicar nos três pontos e depois 

interromper o funcionamento de cada VM, assim indisponibilizando o acesso por 

ambiente externo. Importa compreender que, ao interromper o funcionamento da VM, o 

processo de análise ocorrerá post mortem; assim, para realizar o snapshot, de modo a 

simular o processo de live forensics na VM, não deve ser interrompido o funcionamento 

da mesma, embora isso possa originar o risco de um acesso externo. 

 

 

 

Figura 27 - Google Cloud - Instâncias de VM 

 

Em “armazenamento” e depois “imagem”, selecione a opção “criar imagem”, e insira as 

informações conforme a figura abaixo. Repare que o nome que foi inserido foi 

https://console.cloud.google.com/
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“recolhagooglecloud”. 

O Google Cloud só permite que seja feita a exportação de imagens personalizadas, 

ou seja, criadas pelo próprio utilizador. 

 

Figura 28 - Google Cloud - Criar um Imagem 

 

O processo pode demorar algum tempo, dependendo do tamanho da imagem, do 

tipo de armazenamento e do poder de processamento da VM. 

Ao concluir, basta clicar no nome da imagem, “recolhagooglecloud” e então 

acender à opção “exportar” e selecionar o formato. Recorde-se que, caso seja necessário, 

deve ativar previamente o Cloud Build. Os formatos apresentados foram: VMDK, 

VHDK, VPC, QCOW2. 

Caso a API Cloud Build não esteja ativa, para ativá-la, basta clicar no link 

https://console.Cloud.google.com/apis/api/Cloudbuild.googleapis.com/overview?_ga=2.

https://console.cloud.google.com/apis/api/cloudbuild.googleapis.com/overview?_ga=2.12084082.796891884.1615931287-268723049.1615931287
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12084082.796891884.1615931287-268723049.1615931287 e clicar no botão “Ativar” 

na API Cloud Build. 

Para exportar, o ideal é que seja criado um bucket exclusivo no Google Storage 

para realizar a exportação das VM, pois assim esses dados não irão misturar-se com outros 

dados armazenados em buckets já existentes. O bucket é uma espécie de container para 

armazenar e organizar conteúdos. Recorde-se que o bucket criado foi “backupipbeja”, 

conforme a Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Google Cloud - Exportar Imagem para Google Cloud Storage 

 

Agora basta aceder ao menu principal, ir ao Cloud Storage e ter acesso ao bucket 

“backupipbeja”; depois, nas “ações”, selecionar “download” para descarregar. Este 

procedimento pode ser visualizado na Figura 30. 

 

 

Figura 30 - Cloud Storage - bucket "backupipbeja" 

 

A descarga foi realizada com êxito, conforme vemos na Figura 31, e o ficheiro foi 

https://console.cloud.google.com/apis/api/cloudbuild.googleapis.com/overview?_ga=2.12084082.796891884.1615931287-268723049.1615931287
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aberto apenas para verificar se estava funcional ou corrompido, conforme Figura 33. 

 

 

Figura 31 - Descarga do ficheiro "recolhagooglecloud.vmdk" 

 

O teste para abrir o ficheiro descarregado – “recolhagooglecloud.vmdk” foi 

realizado pelo AccessData FTK Imager, que apresentou o conteúdo abaixo. 

 

Figura 32 - Add Evidecne do "recolhagooglecloud.vmdk" no AccessData FTK Imager 

 

De acordo com a pesquisa e testes realizados, o procedimento a seguir deve ser o 
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descrito na Figura 33, desde o início até a descarga dos ficheiros. Caso o profissional 

Cloud forensics deseje efetuar a aquisição da snapshot, poderá correr o risco de que um 

qualquer acesso externo à VM realize algum procedimento que dificulte a aquisição ou 

até mesmo que danifique a VM. 

 

 

Figura 33 - Sequencia para Conformidade e Eficiência na Aquisição no Google Cloud 

 

Importa verificar se há snapshot armazenadas, pois a realização programada de 

snapshot é comum em procedimentos de backup ou para fins de auditoria. Deve ir aos 

discos e verificar em instantâneos ou programações de snapshot.  

Para realizar a descarga, deve seguir o mesmo procedimento de exportação para a 

Google Cloud Storage e posteriormente realizar a descarga dos ficheiros de snapshot 

presentes no bucket.  

É importante verificar se há bases de dados instaladas, ficheiros armazenados ou 

registos de atividade e tentar exportar todo esse conteúdo para o bucket específico para a 

aquisição, de modo a realizar a descarga desses ficheiros. 

 

 

Acender ao 
Google Cloud

Alterar as 
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5.2.2 Microsoft Azure 

 

 

A plataforma Microsoft Azure possui uma vasta quantidade de serviços; realizar 

uma aquisição nesse ambiente exige uma observação atenta do log de atividades, pois não 

deve restringir-se apenas às VM. 

A presente investigação concentra-se na aquisição em Cloud; numa perspetiva de 

delimitação do âmbito da investigação, foram realizados testes apenas para efetuar a 

aquisição em máquinas virtuais. 

A concretização da aquisição deve obedecer ao seguinte procedimento: (Microsoft 

Azure, 2021) 

 

1. Parar a VM. No menu no portal do Azure, clique em “Máquinas Virtuais”. 

Selecione a VM na lista. Na VM, clique em “Parar”. 

2. Gerar URL de download. Para descarregar o arquivo VHD, é necessário gerar 

um URL de SAS (assinatura de acesso compartilhado). Quando o URL é 

gerado, deve indicar quantos segundos pretende ter antes da expiração do 

URL. Na página da VM, clique em “discos”, no menu à esquerda. Selecione 

o disco do sistema operativo para a VM. Na página do disco, selecione 

“exportação de disco” no menu à esquerda. O tempo de expiração padrão do 

URL é de 3600 segundos. De acordo com o tamanho do ficheiro e da 

velocidade da Internet, esse tempo deve ser aumentado. Clique em “Gerar 

URL”. 

3. Descarregar o VHD. No URL que foi gerado, clique em “Baixar o arquivo 

VHD”. Talvez seja necessário clicar em “salvar no navegador” para iniciar o 

download. O nome padrão do arquivo VHD é abcd. 

Recorde-se que a aquisição ocorre a partir dos discos presentes na VM e não 

diretamente da VM.  

Na figura abaixo podemos ver o URL já criado e pronto para a descarga. 
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Figura 34 - Microsoft Azure - URL para Descarga 

 

 

Na figura seguinte, vemos a confirmação do sucesso da descarga efetuada. 

 

 

Figura 35 - Descarga do ficheiro "abcd" com formato VHD 

 

Em resumo, o procedimento realizado para aquisição da VM não foi mais longo 

em comparação com a plataforma Google Cloud, mas importa ter em conta que um 

procedimento de aquisição não deve ocorrer apenas a partir das VM, mas também de 

outros artefactos, como bases de dados, registos de atividades, notificações e recursos 

(Figura 37), de forma a compreender a utilização da Cloud e realizar a aquisição do 

máximo de artefactos possível.  
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Figura 36 - Recursos Microsoft Azure 

A sequência mais eficiente para a aquisição da VM por ser observada na figura a 

seguir. 

  

Figura 37 - Sequência para Conformidade e Eficiência na Aquisição de VM no Microsoft Azure 
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5.2.2 Amazon AWS 

 

 

Nos três testes de aquisição utilizados, o AWS revelou o menos eficaz quando se 

trata de gerar uma aquisição do conteúdo de uma instância de VM, pois a plataforma é 

pouco amiga do utilizador e exige uma série de configurações no JSON, bem como na 

execução de comandos. 

Sublinhe-se ainda que, em determinadas variações de instância e imagem, não é 

possível consegue realizar a exportação para o bucket, como: (Amazon AWS, 2021) 

•  Não será possível exportar uma imagem se ela contiver software de terceiros 
fornecido pela AWS. Por exemplo, o VM Export não pode exportar imagens 
do Windows ou do SQL Server nem instâncias criadas a partir de uma imagem 
no AWS Marketplace.  

•  Não é possível exportar uma imagem com snapshots criptografados do EBS 
no mapeamento de dispositivos de blocos.  

•  Só é possível exportar volumes de dados do EBS especificados no 
mapeamento de dispositivos de blocos, não volumes do EBS anexados após a 
execução da instância.  

•  Não será possível exportar uma imagem do Amazon EC2 se você a 
compartilhou de outra conta da AWS.  

•  Não é possível ter várias tarefas de exportação de imagem em andamento 
para a mesma AMI ao mesmo tempo.  

•  Por padrão, você não pode ter mais de 5 tarefas de conversão por região em 
andamento ao mesmo tempo. Esse limite é ajustável até 20.  

•  VMs com volumes maiores que 1TiB não  são compatíveis. 

•  É possível exportar um volume para um bucket não criptografado do 
Amazon S3 ou para um bucket criptografado usando a criptografia AWS-256. 
Não é possível exportar para um bucket do S3 criptografado com a criptografia 
AWS-KMS.  

 

Já quando a aquisição ocorre diretamente pelo bucket no AWS S3, o processo de 

descarga apresenta-se como mais rápido: depois de conseguir o acesso, basta aceder ao 

bucket, selecionar os ficheiros e, em “ações”, realizar a descarga, conforme se pode ver 

na Figura 39. 



79 
 

 

Figura 38 - Amazon S3 - bucket e ficheiro para descarga 

 

A aquisição de uma instância de VM na AWS, de todas as IaaS testadas, foi a que 

apresentou uma dificuldade maior, mas foi realizada com êxito. Necessitou de várias 

configurações para preparação de ambiente, sendo ainda necessário instalar o CLI – 

Command Line Interface3, desse modo habilitando, no caso presente no windows, o 

comando aws. (Amazon AWS, 2021) 

Ao instalar, foi ainda necessário configurar o CLI aws para as credenciais de 

acesso, com a seguinte sintaxe: (Amazon AWS, 2021) 

$ aws configure 

AWS Access Key ID [None]: accesskey 

AWS Secret Access Key [None]: secretkey 

Default region name [None]: us-west-2 

Default output format [None]: 

 

Configuraram-se depois as políticas e o Export Task, sendo que, por sinal, foi 

necessária a criação de vários ficheiros JSON4 para se conseguir ter êxito. O processo de 

configuração do formato de saída, por exemplo, foi bastante demorado. 

Para realizar a exportação da imagem criada referente à instância da VM, foi então 

executado o comando com a seguinte sintaxe5: 

 
3 Link para Descarga do CLI – Command Line Interface da AWS: 
https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi 
4 Link para configuração de políticas e do Export task: 
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-instance-export-task.html  
5 Link para acesso a sintaxe e outras: https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vm-

https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-instance-export-task.html
https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vm-import/latest/userguide/vmexport_image.html
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aws ec2 export-image --image-id ami-id --disk-image-format VMDK --
s3-export-location S3Bucket=my-export-bucket,S3Prefix=exports/ 

 

O resultado da exportação pode ser visto no ecrã abaixo: 

 

 

Figura 39 - Ecrã de exportação da imagem da VM para o bucket 

 

De seguida foi realizada a descarga do ficheiro, bastando selecionar e, em “ações”, 

iniciar a descarga. 

 

 

Figura 40 - Descarga do ficheiro "recolhaawsipbeja.vmdk" 

 

Após a realização deste procedimento de aquisição, apercebemo-nos de que a 

descarga direta pelo bucket é muito fácil no Amazon AWS, mas, para realizar a 

exportação de uma imagem de uma instância de VM, o processo de configuração é muito 

demorado, embora bem sucedido em última instância. 

As etapas são as seguintes: 

 
import/latest/userguide/vmexport_image.html  

https://docs.aws.amazon.com/pt_br/vm-import/latest/userguide/vmexport_image.html
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Figura 41 - Sequência para Conformidade e Eficiência na Aquisição de VM no Amazon AWS 

 

 

 

5.3 Aquisição via Descarga Direta 
 

 

 

A aquisição via download do conteúdo disponível deve ocorrer apenas quando 

não se consegue a aquisição física, nem via imagem ou snapshot, visto que esse processo 

poderá fazer com que se percam metadados, por exemplo a data e hora da criação / 

modificação. Os principais artefactos são as unidades de armazenamento em Cloud, 

caixas de email, conversas e media em aplicativos de mensagens instantâneas e o histórico 

de comunicações. 

Acender ao 
AWS E2

Alterar as 
Credenciais

Criar Imagem

aws configure Ativar AWS CLI

Criar bucket
para enviar as 

imagens

Configuração 
das Políticas e 
do Export Task

Configuração 
VM Export

Interromper o 
funcionamento 

das VM

Iniciar Tarefa de 
Exportação de 

Imagem

Aceder ao 
bucket

Descarregar 
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bucket



82 
 

Um primeiro exemplo trata de dados armazenados em servidores em cloud que 

possibilitem o acesso via FTP – File Transfer Protocol; deve então utilizar-se o 

navegador, ou melhor, uma ferramenta independente para acesso ao FTP, que possibilite 

o acesso e a aquisição completa do conteúdo. 

A aquisição via download deverá ser a última alternativa, mas, caso seja 

necessária, deverá ser realizada num disco esterilizado, e posteriormente adicionado 

como evidência , sendo igualmente preservado o hash. 

É também importante recordar que a Cloud não se resume apenas aos fornecedores 

de armazenamento de ficheiros, como o Google Drive, OneDrive, Dropbox, por exemplo, 

mas inclui também os fornecedores de email, FTP, plataformas, software, entre outros 

serviços. 

 

 

5.3.1 Google Drive 

 

 

Conforme já foi dito acima, ao termos as credenciais de acesso devemos impedir 

que o titular da conta as altere, impossibilitando a aquisição. Assim, desativamos a 

autenticação em duas etapas e a permissão de acesso por logins menos seguros. 

Depois, antes de iniciar o processo de descarga, devem primeiro ser alteradas as 

credenciais de acesso, iniciando-se de imediato a descarga. Ao aceder ao Google Drive 

por um navegador: 

• Entrar em drive.google.com; 
• Selecionar tudo com Ctrl; 
• Selecionar Download ao pressionar com o botão direito do rato 

Recorde-se que os conteúdos presentes na Reciclagem – trash são de imensa 

importância, bem como a verificação dos acessos recentes, conforme podemos ver na 

figura abaixo. 
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Figura 42 - Google Drive 

 

 

5.3.2 Dropbox 

 

 

No Dropbox, deve fazer-se o login e aceder a “Configurações”, depois 

“Segurança” e verificar os navegadores e dispositivos ligados. Poderemos assim interligar 

outras pistas ou desconectar cada uma delas, pois não basta alterar as credenciais de 

acesso, o acesso deve ser interrompido para melhor preservação, conforme a Figura 44. 
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Figura 43 - Configurações, Segurança... 

 

Depois de garantir o acesso com as credenciais do Dropbox de remover os 

dispositivos conectados e de alterar a senha, deve selecionar tudo, conforme a figura 

abaixo, e pode então realizar a descarga. 

 

 

Figura 44 - Selecionar tudo 
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5.3.3 OneDrive 

 

 

No OneDrive, o procedimento é equivalente, mas todas as atividades realizadas 

podem ser verificadas, bem como os dispositivos conectados. Assim, além de alterar as 

credenciais, devemos também desabilitar o acesso por máquinas que tenham acesso ao 

storage. As Figuras 46 e 47 mostram, respetivamente, as atividades e os dispositivos 

conectados. 

 

Figura 45 - Atividades OneDrive 

 

 

Figura 46 - Dispositivos Conectados 
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O acesso às atividades também pode ser obtido através de recursos da própria 

Microsoft 6.  Devemos então prosseguir com a seleção dos ficheiros e logo em seguida 

iniciar a descarga. 

Recorde-se que o download direto dos ficheiros é apenas um exemplo da aquisição 

desse artefacto; é de ter em conta que a aquisição das caixas de email não deve ser 

dispensada, embora estas possam conter muito conteúdo. 

 

 

5.3.4 Correio Eletrónico 

 

 

A análise do correio eletrónico através de um software que efetue essa aquisição 

direta seria de grande relevância se essa ferramenta de Cloud Forensics fosse realmente 

eficiente para caixas de email de fornecedores diferentes, como Google ou Microsoft, 

entre outros. 

Após os testes realizados com as ferramentas, ficou claro que a utilização de 

programas de email, como Outlook ou Thunderbird, pode ser uma solução rápida e barata, 

sendo então necessária a utilização de ferramentas de análise das mensagens para 

relacionar as mensagens enviadas e recebidas, os anexos, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 
6 https://docs.microsoft.com/pt-br/graph/api/resources/onedrive-activity-reports?view=graph-rest-1.0 

https://docs.microsoft.com/pt-br/graph/api/resources/onedrive-activity-reports?view=graph-rest-1.0
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 Considerações Finais 
 

 

De acordo com a investigação realizada, tanto no âmbito técnico e prático como 

no jurídico, ficou claro que a Cloud forensics enfrenta um cenário de muitas dificuldades, 

tanto pela ineficiência e ineficácia das ferramentas como pelas questões legais que 

envolvem o Estado Português e o cruzamento de fronteiras para outros Estados. 

Tendo em conta que o Mestrado em Engenharia de Segurança Informática do 

Instituto Politécnico de Beja possui o aspeto inovador do equilíbrio interdisciplinar do 

Direito e das Tecnologias da Informação relacionados com a Segurança da Informação, 

as considerações finais foram distribuídas em duas etapas: a primeira, da técnica, e a 

segunda, do direito. 

No decurso desta investigação, foi possível perceber quão vasto é o universo que 

envolve as ciências jurídicas e forenses neste ambiente em cloud, pelo que a pesquisa 

agora realizada será a base para um aprofundamento posterior. 

 

 

6.1 Considerações Técnicas 
 

 

Neste subtópico, argumenta-se que a aquisição e análise de artefactos da cloud 

está ainda em processo inicial e que as ferramentas da geração atual são ineficientes para 

a tarefa. Especificamente, o foco contínuo na análise de artefactos do lado do cliente é 

uma extensão direta das abordagens das técnicas e ferramentas existentes que, no 

contexto da cloud, falham em atender a dois requisitos forenses críticos: integridade e 

reprodutibilidade.  

Observámos que os serviços em cloud SaaS rotineiramente fornecem controlo de 

versão e usam artefactos nativos da cloud, o que exige uma nova abordagem centrada em 

API para descoberta, aquisição e análise. Esse procedimento é concretizado por empresas 
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que procuram aprimorar cada vez mais a segurança do seu software, principalmente em 

face do acesso ilegítimo por terceiro não autorizado, fato que provoca a violação e 

possível vazamento de dados. 

As aplicações em cloud recebem atualizações de segurança quase diariamente, e 

esse facto faz com que as ferramentas que efetuam a aquisição em Cloud se tornem cada 

vez mais ineficientes e, muitas vezes, até ineficazes, conforme se deduz dos testes 

efetuados com as ferramentas. 

O foco atual dos modelos de aquisição, no estado atual das estruturas de dados do 

sistema operativo e do aplicativo, terá ampla aplicabilidade apenas em cenários de 

investigação IaaS, pois as imagens das instâncias de VM permitem que esse processo seja 

realizado. As snapshot não são habituais nas Cloud de uso pessoal, como Google Drive, 

OneDrive, Dropbox, por exemplo. Encontram-se facilmente em serviços mais 

vocacionados para empresas, como Google Cloud, Microsoft Azure, Amazon AWS, por 

exemplo. 

Nos testes realizados nas IaaS anteriormente citadas, os procedimentos de 

aquisição de imagem das instâncias de VM ocorreram com êxito, mas no caso do AWS 

o processo de exportação da imagem para o bucket foi extremamente burocrático, 

enquanto a descarga do ficheiro presente no bucket foi bastante mais rápida, ao contrário 

do Google Cloud e do Microsoft Azure. 

Para situações de PaaS / SaaS - que serão cada vez mais comuns - a abordagem 

natural é trabalhar com os dados de log existentes, que permitem que sejam realizadas 

auditorias através desses logs, formando uma pista de auditoria, por exemplo. Em alguns 

casos, como com o Google Docs, esses dados podem fornecer uma cronologia completa 

das edições do utilizador desde a criação do documento. 

As dificuldades no âmbito técnico envolvem também a dificuldade de realizar um 

data carving nos armazenamentos em cloud de uso pessoal, bem como a impossibilidade 

de realizar a aquisição direta pelo hardware. 

A resposta a incidentes de segurança da informação é um processo delicado e 

importante para a preservação eficaz e eficiente das evidências que, posteriormente, 

através do relatório, virão a constituir uma prova. 

Assim, fica claro que se a própria empresa que desenvolve a aplicação não ceder 
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a polícias e profissionais forenses uma ferramenta para realização da aquisição forense, 

esse processo será cada vez mais difícil. Devemos recordar que, dado que o número de 

aplicações aumenta de forma gigantesca, mesmo que cada aplicação tenha uma 

ferramenta de aquisição, esse trabalho será muito difícil. 

Por fim, as bigtechs, como Facebook, Twitter, Google, Amazon, Microsoft, entre 

outras empresas populares das tecnologias, deveriam ser obrigadas pelo Estado a 

disponibilizarem gratuitamente ferramentas de aquisição forense. Devido à popularidade 

dessas aplicações web, acabam por estar acessíveis a quase todos os cidadãos do Estado 

e este deve proteger o cidadão e ter o poder de investigar um ilícito com eficiência, para 

garantir a proteção de todos.  

 

 

6.2 Considerações Legais 
 

 

Segundo a investigação realizada, perante o cenário cada vez mais digital em que 

vivemos é comum que os serviços baseados na Cloud ultrapassem fronteiras; desse modo, 

a cooperação entre Estados e a conformidade legal tornam-se cada vez mais necessárias 

para que as provas sejam preservadas e dificilmente questionadas. 

De nada serve efetuar um processo de aquisição com excelência, seguindo todo o 

processo proposto, em conformidade com padrões técnicos internacionais, e não seguir o 

que está na lei. Os diplomas legais fundamentais e de proteção de dados estão cada vez 

mais presentes nas relações entre pessoas singulares, coletivas e Estados.  

A diversidade de produtos e serviços presentes no ciberespaço cresce de forma 

exponencial e esse cenário faz com que a busca por conformidade, tanto técnica quanto 

legal, seja objeto de estudo nos principais órgãos especializados do mundo, como a 

INTERPOL, NIST, ISSO, NBR, por exemplo. 

O tempo é essencial para ter êxito quando se trata do espaço cibernético. E a 

necessidade de padrões técnicos de aquisição, com ferramentas gratuitas próprias de cada 

aplicativo torna-se cada vez essencial para a investigação forense em Cloud, pois um 
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aplicativo, para atuar num Estado, deve obedecer de forma plena à sua ordem jurídica, e 

uma tal ferramenta poderia ser solicitada por determinação legal. 

A Cyber-Drittwirkung, ou eficácia jurídica externa dos direitos, liberdades e 

garantias fundamentais nas relações jurídico-privadas na Internet, é o que fundamenta a 

Teoria Pentadimensional do Direito, segundo a qual um facto que ocorra na Internet e que 

tenha valor social acaba por transformar-se em norma. Mas, como já foi dito, a utilização 

da Internet ultrapassa facilmente fronteiras, e o tempo deve ser um aliado da investigação 

em Cloud, por um simples facto: as credenciais de acesso. Com isso, a Teoria 

Pentadimensional apresenta-se como facto, valor, norma, tempo e espaço. 

O Code d’instruction Criminalle da Bélgica eleva ainda mais a teoria referida no 

parágrafo anterior, pois admite estender a investigação “se essa extensão for necessária 

para a manifestação da verdade sobre o crime que é objeto da pesquisa; e se outras 

medidas forem desproporcionadas ou se existir o risco de, sem esta extensão, as provas 

se perderem”. Assim, há fronteiras que são ultrapassadas em tempo útil, de modo a 

conseguir que eventuais provas não sejam perdidas. 

Deste modo, não se trata de incentivar a violação de fronteiras, mas de propor 

acordos de cooperação mais fortes e que incluam o maior número possível de Estados 

soberanos, para que o espaço de terceiros não seja violado e as provas não se desvaneçam 

devido à ineficiência da perda de tempo. 

 

 

6.3 Conclusão 
 

 

As principais empresas que oferecem serviços em Cloud estão estabelecidas em 

praticamente todos os Estados da Europa, no Brasil, nos Estados Unidos da América, 

assim como nos demais países do planeta. 

Por estar estabelecida de acordo com a lei de um país, a empresa deve atender ao 

princípio da reserva legal de cada Estado, pelo que tem de obedecer ao que a ordem 

jurídica interna impõe. 
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Sabemos que a União Europeia provocou a evolução dos diplomas legais de 

proteção de dados de praticamente todo o mundo. As empresas que desejam atuar no 

mercado da UE devem estar em conformidade com o RGPD, o que faz também com que 

os fornecedores de produtos e serviços devam estar em conformidade legal com esse 

importante diploma. 

Por estas razões, a União Europeia deveria impor um regulamento que obrigasse 

as empresas que prestam serviços no seu território, como serviços de IaaS,  a fornecerem 

canais diretos para a investigação da polícia judiciária, facilitando o procedimento de 

aquisição em Cloud. 

Como o mercado europeu é forte e possui uma produção legislativa de referência 

no mundo, o regulamento proposto no parágrafo anterior poderá ser um marco mundial 

no âmbito da investigação forense em Cloud. 
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