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Acesso forçado a sistemas remotos
OPERAÇÃO HÉRCULES
Daniel Araújo Miranda, Rodrigo Alves Carvalho

Resumo—A abordagem convencional utilizada pela polícia
para ter acesso a indícios de crime em formato digital é a apreensão
da mídia que contém os dados. Os criminosos utilizam diversos
recursos para frustrar essa abordagem, entre eles a criptografia e a
ocultação dos dados. Este artigo descreve o procedimento realizado
pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul na operação Hércules
para acessar um sistema remoto operado por uma organização
investigada pelo crime de evasão de divisas. O sistema era utilizado
para armazenar a contabilidade e os documentos da organização.

PontoCom – roubo de senhas), armazenamento em sítios
remotos próprios (operação Hércules).

Palavras-chave—Polícia Federal; acesso forçado; invasão; segurança de
redes; Hércules;

Foi criada a operação Hércules (deflagração em 05 de Junho de
2009), para realizar uma investigação relativa a evasão de impostos
através do envio clandestino de dinheiro para o exterior.

A polícia utilizou estratégias diferentes em cada um desses
casos para obter as provas necessárias ao processo criminal. O
restante deste artigo contextualiza e descreve o acesso forçado ao
sistema remoto dos investigados na operação Hércules.
2. Histórico

A fraude era operada da seguinte forma:

1. Introdução
Devido ao uso generalizado do computador para realizar
as atividades do dia-a-dia, vestígios deixados por atividades
criminosas muitas vezes estão em formato digital. A
abordagem convencional utilizada pela polícia para ter acesso
a esses vestígios é apreender as mídias suspeitas de conter
provas.
Os criminosos buscam diversas formas de proteger os
registros de suas atividades. No caso dos dados digitais, já
foram observados diversos casos do uso de criptografia,
ocultação de mídias (discos enterrados, escondidos em cofres,
pendrive na meia, etc.), ocultação de dados (esteganografia
– Juan Carlos Abadia), armazenamento de dados em locais
remotos (caso da casa de bingo que virava Lan House),
armazenamento terceirizado de dados no exterior (operação

•
•
•
•

Uma unidade localizada no Brasil recebia dinheiro do
cliente A a ser enviado para o cliente B localizado no
exterior;
Uma unidade localizada no Exterior recebia dinheiro
do cliente C a ser enviado para o cliente D localizado no
Brasil;
A unidade do Brasil repassa o dinheiro do cliente A para
o cliente D;
A unidade do Exterior repassa o dinheiro do cliente C
para o cliente B.

Essas transações eram contabilizadas por um sistema bancário
paralelo e o dinheiro nunca era transferido através dos canais
oficiais, sujeitos a auditoria pelo Banco Central e pela Receita
Federal. O esquema é também conhecido por dólar-cabo.

Fig. 1: Fluxo do dinheiro
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Esse tipo de serviço tem diversas finalidades. Entre elas, a
ocultação de dinheiro obtido ilicitamente (corrupção, furtos
e fraudes) e a evasão de impostos de importação como na
operação Narciso – caso Daslu: as notas são subfaturadas,
o valor declarado é transferido de forma oficial pagando
impostos e a diferença é enviada clandestinamente.
A investigação obteve mandados judiciais e coletou
informações através de escutas, vigilância e monitoramento
telemático. Descobriu-se que uma das instituições
investigadas armazenava todas as suas informações em um
sítio remoto. Caso fosse utilizada a abordagem convencional
o material apreendido não possuiria nenhum dado relevante.
A proposta inicial foi realizar uma entrada tática e impedir
que os usuários desligassem os computadores. As dificuldades
para essa ação eram muitas:
•
•
•
•

A entrada deveria ser feita com o sistema em uso, ou
seja, durante o horário de expediente.
Segurança física das instalações do alvo. A casa de
câmbio tinha grades, portas reforçadas e câmeras de
segurança.
Haveria muito tempo para o alvo desligar os
computadores. Para a entrada ser realizada na velocidade
suficiente seria necessário utilizar explosivos.
Desconhecimento do sistema até o momento da
entrada. Grande possibilidade de imprevistos e sem
garantias que a informação poderia ser obtida.

Diante da situação, o comando da operação consultou a
perícia de informática e forneceu muitas informações sobre
o caso:
•
•
•

Arquivos provenientes do monitoramento telemático
Seleção de áudios pelo pessoal da inteligência
Informações sobre a natureza do sistema e forma de
utilização pela quadrilha
3. Método

3.1. Exame dos dados da interceptação
Analisando-se os dados do monitoramento constatou-se
que:

WHOIS, chegou-se aos dados do responsável administrativo
pelo domínio e à localização do servidor. Nenhum serviço de
anonimato em pesquisas WHOIS era utilizado.
Após a descoberta do IP remoto, levantou-se o máximo de
informação possível acerca do servidor. Para isso, utilizando
um IP anônimo, e durante um horário adequado, foi realizado
um mapeamento do servidor. O objetivo era descobrir
portas abertas e/ou serviços ativos, o sistema operacional em
execução, existência de firewalls, entre outras informações.
A ferramenta NMAP se mostrou bastante útil. Apenas scans
convencionais foram utilizados, para não levantar suspeitas.
Em paralelo, foram realizados acessos à máquina apontada
pelo IP via HTTP. Surgiu na tela a front-end do aplicativo Sun
Secure Global Desktop, com campos para inserção de usuário
e senha. Como o próprio nome diz, trata-se de um servidor
remoto seguro, multiplataforma (Windows, Linux, MacOS)
e que provê um bom nível de segurança, pois todo o tráfego
entre servidor e cliente é criptografado. Não foi feita tentativa
de login.
3.3. Testes de laboratório
A próxima etapa do exame consistiu em tentar obter na
internet um instalador dessa aplicação. O site oficial, na
época, disponibilizava uma versão com funcionalidade
completa para avaliação por um prazo de poucas semanas.
Assim, foi possível simular o ambiente tal qual o do servidor
alvo, para tentar sanar algumas dúvidas:
•
•
•
•

Descobrir se tentativas frustadas de login eram
armazenadas ou explicitamente advertidas;
Descobrir se, após um login bem sucedido com senha,
poderiam serem exigidas outras senhas ou formas de
autenticação;
Estudar os meios e aplicativos que viabilizassem a
transferência de um grande volume de dados, de dentro
do ambiente para o exterior.
Com o auxílio do Wireshark, analisar a fundo tanto os
pacotes de requisição de login quanto as respostas de
“falha de autenticação” e “login bem sucedido”, para
posterior confecção de pacotes e análise de pacotes de
resposta.

3.2. Sondagem do sistema remoto

Entre outras informações adquiridas, descobriu-se que
a cada 100 tentativas de conexão mal sucedidas, o SSGD
derrubava a conexão. Ainda, que era possível ativar vários
threads paralelos: o SSGD tratava todas as requisições,
respeitando, porém, o limite de tentativas mal sucedidas por
conexão. Além disso, as tentativas frustradas de login eram
armazenadas em logs, porém nenhum alerta era enviado
ao administrador. Era necessário verificar o arquivo de log
periodicamente.

Foi realizada uma pesquisa sem nenhum procedimento de
quebra de segurança ou acesso a dados.

3.4. Elaboração do ataque

Ao pesquisar em um serviço de DNS reverso, descobriu-se
a URL associada àquele IP. Ainda, ao consultar um serviço

Depois de estudar bastante o sistema, conhecendo e
avaliando as situações que poderiam ser encontradas no

•
•
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A maioria do tráfego estava criptografado (pacotes SSL)
e era dirigido a um único IP;
O servidor ficava sempre ligado. Durante o horário
comercial de trabalho verificava-se uma concentração
de utilização da banda. No horário de almoço essa
utilização caía bastante e, durante os finais de semana,
era mínima.

sistema alvo, iniciou-se a preparação para o ataque. Tal
preparação envolveu:
•

•

•

Geração de um dicionário de senhas, derivado
das informações obtidas pela escuta telefônica –
descobriram-se 6 caracteres, de uma senha de 9
caracteres no total. Tais caracteres seriam letras, e
o nome de usuário seria uma derivação unívoca da
senha. Assim, um ataque de força bruta ficou viável:
o dicionário conteve apenas 20.000 candidatos,
aproximadamente.
Implementação de script em Python para criação dos
pacotes de requisição de login, utilizando as senhas
do dicionário, e avaliação da resposta do servidor. Ao
encontrar uma senha válida, o script armazenava a
mesma e continuava testando o dicionário até o final.
Pesquisa e definição das ferramentas de infra-estrutura
para o ataque:
o
socat: estabelecimento de socket com a aplicação
remota;
o
cryptcat: similar ao netcat, porém criptografa os
dados transmitidos;
o
7zip: compactação das pastas “Documents
And Settings” dos usuários e volumes de discos
encontrados.

3.5. Ataque em laboratório
A técnica desenvolvida para ataque foi testada no
aplicativo instalado em laboratório. Uma das preocupações
era de que o ataque alertaria o administrador do sistema.
Esse comportamento não foi observado em laboratório, as
tentativas mal sucedidas eram registradas em um arquivo
de log discreto. Não foi ativado nenhum alerta para o
administrador.
O ataque funcionou localmente, descobrindo a senha de
acesso do servidor. Em seguida foi testada uma técnica para
retirar os arquivos.
Os aplicativos utilizados para retirar os arquivos foram o
tar, o cryptcat e o 7zip. O tar foi utilizado para acondicionar
vários arquivos em um só, preservando os caminhos e as
datas de modificação dos arquivos. O 7zip foi utilizado
como alternativa, caso fosse mais interessante comprimir
os dados antes do envio. O cryptcat foi utilizado para
transferir o arquivo gerado pelo tar via rede em uma
conexão criptografada. Isso gera mais uma dificuldade para
o administrador do sistema – supondo que ele estivesse
monitorando o tráfego, seria mais difícil de perceber o que
estava acontecendo e, se percebesse, seria difícil descobrir
que dados estavam sendo transferidos.
Foi criada uma conta anônima no gmail para conter os
arquivos que seriam usados no ataque.
Por fim, a técnica foi ensaiada para ser realizada com
rapidez: as linhas de comando foram anotadas, as pastas que
seriam criadas foram fixadas e foi ensaiado o apagamento dos
rastros de navegação e dos arquivos temporários gerados.

3.6. Preparação
Os dados do monitoramento foram analisados para definir
o período em que uma cópia massiva de dados geraria menos
suspeita. O fim de semana era o período em que se observava
o menor tráfego para o servidor, portanto o início do ataque
foi agendado para o sábado de manhã.
Foi obtido um mandado judicial autorizando explicitamente
o acesso forçado ao servidor remoto.
3.7. Ataque
De posse de mandado judicial explícito, foi iniciada
a tentativa de acesso. O ataque começou no dia 30 de
maio de 2009, sábado, por volta das 11:00 da manhã. Em
aproximadamente 15 minutos a senha foi descoberta.
A senha foi utilizada para acessar o sistema. Ao acessar
a área de trabalho remota, um cliente MSN foi iniciado
automaticamente, e foi prontamente desligado para evitar
que o atacante aparecesse “on-line” para os contatos do alvo.
Foi encontrada uma máquina virtual com pastas de rede
montadas; o desktop acessado era o de uma máquina virtual
em uma rede com NAT (Natural Address Translation),
portanto sem endereço IP válido na internet. Foi feita uma
breve busca por arquivos e sistemas de interesse.
Obstáculo 1: Não era possível realizar uma conexão com
o cryptcat pois tanto a máquina remota como a máquina dos
peritos não possuíam endereços IP válidos na internet.
A estratégia passou a ser conectar da máquina alvo para
uma máquina com ip válido controlada pelos peritos.
Foi feito “logout” do ambiente remoto para que a máquina
com ip válido fosse providenciada. A solução à mão, no
momento do ataque, foi utilizar a internet pessoal de um dos
peritos do setor.
Após providenciar uma máquina com ip válido, os
peritos ficaram separados em dois locais: um no escritório
controlando a máquina do alvo e outro em uma residência,
para receber os dados.
As ferramentas (tar e cryptcat) foram transferidas para o
alvo através de uma conta de e-mail do Gmail.
Obstáculo 2: O antivírus do alvo não permitiu a execução
da ferramenta cryptcat.
A solução encontrada foi alterar o arquivo binário do
cryptcat – apenas um byte em uma região não relevante no
início do arquivo. O antivírus parou de criar problemas.
Depois de resolver os problemas de transmissão de dados,
foi utilizado o aplicativo tar enviando os dados direto para o
cryptcat. Cada conexão suportava no máximo 50Kbps, ficou
muito lento para transferir os dados sem compressão. Optouse por gravar arquivos .tar e comprimi-los para envio.
Obstáculo 3: Não havia espaço suficiente no disco da
máquina virtual para criar os arquivos temporários.
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A alternativa foi armazenar os dados temporariamente
na pasta de rede. Foi criado um diretório com nome similar
aos já existentes.
Obstáculo 4: Não foi possível utilizar o aplicativo tar
para gerar arquivos para uma pasta de rede.

•

O aplicativo 7zip foi baixado da internet e utilizado tanto
para criação de um arquivo único como para compressão.
Foram levantados cerca de 3GB de informação, que
foram comprimidos em diversos arquivos. Devido à
limitação de banda por conexão individual, esse conteúdo
foi dividido em vários arquivos que foram enviados
simultaneamente em várias conexões.
Os dados foram transferidos do sábado de manhã até
depois do meio dia do domingo, sem interrupção.
As pastas, os arquivos, os programas e o histórico de
navegação foram apagados.
No dia 01 de junho de 2009 (segunda-feira) à noite
foi explorada uma extrapolação da regra de formação
da senha, que levou à descoberta de senhas de outros
usuários, por tentativa e erro; foram baixados os dados
desses usuários.
3.8. Dados obtidos
Foi realizada uma cópia de segurança e foi calculado o
hash SHA-256 de cada arquivo assim que a transferência
do servidor foi finalizada.
Após a descompressão e análise dos arquivos, foram
identificados:
•
•

•
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Sistema gerencial e contábil, contendo mais de
3500 relatórios contábeis de 2480 clientes, que
faziam transações em até 7 moedas;
Milhares de digitalizações e documentos em
formato DOC, DOCX, PDF e TXT, contendo:
o
Documentos manuscritos;
o
Comprovantes de depósitos e transferências
entre contas;
o
Ordens e recibos de pagamentos;
o
Documentos swift – documentos contendo
dados para controle de transações
interbancárias internacionais. A rede onde as
mensagens eletrônicas contendo tais dados
transitam é chamada de rede swift;
o
Documentos de identidade;
o
Emails;
o
Relatórios do sistema gerencial e contábil;
o
Invoices – documentos comerciais trocados
entre comprador e vendedor, contendo dados
como natureza, quantidade e preço acordado
de produtos, condições para pagamento, entre
outros dados;
Registros criptografados de conversas MSN –
software utilizado: Secway Simp Pro. As chaves

criptográficas foram baixadas do servidor
remoto. Ainda, ficou claro que alguns usuários
ou colocavam senha em branco, ou utilizavam a
mesma senha para acesso ao sistema gerencial.
Foram desenvolvidos 2 scripts do AutoIt para
realizar procedimentos específicos em alguns
dados:
o
Extrair relatórios do sistema gerencial em
arquivos PDFs, separados por cliente e tipo
moeda. No total, foram gerados mais de 3500
documentos PDF.
o
Descriptografar as conversas MSN (arquivos
com extensão slk) gerando documentos RTF
únicos para cada contato.
4. Conclusão

Todo o procedimento envolveu riscos calculados. A
sondagem e o ataque poderiam ter alertado o administrador,
que poderia ter tirado o sistema do ar ou feito alterações.
Como as interações com o alvo foram realizadas utilizando
o menor tempo possível, em horários favoráveis e de forma
a simular um atacante comum, o risco foi avaliado como
baixo, fazendo o procedimento valer a pena mesmo que
não fosse bem-sucedido.
O sucesso do procedimento dependeu da solução rápida
de problemas. É esperado que, em procedimentos desse
tipo, sejam encontrados imprevistos, pois o invasor não
conhece a priori o ambiente invadido.
Os resultados foram apresentados via documento
sigiloso (Informação Técnica), com anexos em DVD
criptografados. Tal sigilo era necessário, pois a operação
ainda não tinha sido deflagrada.
O feedback de delegados e promotores mostrou que esse
foi um trabalho importante para a valorização da perícia.
Foram feitos vários comentários do tipo “eu não esperava
que vocês fossem conseguir”, “esses peritos são hackers”,
“vamos demorar anos para analisar toda essa informação”,
“toda a operação do alvo está aí”.
O resultado desse trabalho foi fruto do diálogo e
cooperação dentro da Polícia Federal, algo que deve ser
incentivado para que esse sucesso se repita sempre.
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Análise de Ferramentas Forenses
de Recuperação de Dados
Josilene dos Santos Nascimento, Klarissa de Souza Jerônimo e Pedro Chaves de Souza Segundo

Abstract—This paper is an analysis of forensic data recovery
tools and it aims to establish how and in which situations such tools
may be used. Post Mortem was the type of forensic analysis chosen
in this work, and disk images were used for testing. Three tools were
analyzed: Foremost, Autopsy/The Sleuth Kit and FTK Imager, one
of them proprietary and the others, open source.

simulados os três cenários. As imagens (retratos das partições)
resultantes desses cenários são alvo das ferramentas forenses.
De acordo com os hashes obtidos dos arquivos recuperados, há
dois tipos de recuperação: total, quando há coincidência com
o hash inicial, e parcial, quando o arquivo recuperado não tem
hash presente na lista dos hashes originais.

Index Terms—Data recovery, forensic data recovery tools, open
source.

Os experimentos com as ferramentas Foremost e TSK/
Autopsy foram realizados sobre uma plataforma Linux
Ubuntu 9.04, Kernel 2.6.28-17, e para os testes com a
ferramenta FTK Imager, foi utilizado Windows XP, Service
Pack 3. Ambos os sistemas usam uma plataforma de 32 bits.

N

I. INTRODUÇÃO

uma cena de crime, um bom lugar para procurar
vestígios de atividades ilícitas e para traçar um perfil da
pessoa investigada são os equipamentos digitais de que ela faz
uso. No entanto, não apenas os dados que estão aparentes são
importantes. Muitos dados que podem vir a ser vitais para um
caso investigado podem ter sido apagados propositadamente
na intenção de evitar problemas futuros ou por não serem
mais de interesse do proprietário. Acrescente-se a isso o fato
de que muitos dos atacantes de computadores, fazendo uso
de técnicas anti-forenses, apagam os arquivos utilizados no
intuito de esconder o registro de suas atividades.
Segundo Vacca [1], os arquivos apagados de um sistema
não são necessariamente sobrescritos e ainda podem ser
recuperados usando ferramentas e procedimentos adequados.
Este trabalho tem como objetivo principal fazer uma análise
de ferramentas forenses quanto à capacidade de recuperação
de arquivos apagados. As ferramentas escolhidas são
Foremost e Autopsy/The Sleuth Kit, disponíveis em software
livre. Adicionalmente, incluiu-se o FTK Imager, ferramenta
proprietária utilizada em perícias forenses de informática,
distribuído gratuitamente pela empresa AccessData.
A abordagem escolhida para os testes foi a de comparar o
desempenho de cada ferramenta frente a diferentes sistemas
de arquivos (Ext3, Ext4, Fat32, Ntfs) nas seguintes situações
ou cenários:
1. Arquivos simplesmente apagados;
2. Arquivos apagados e disco parcialmente sobrescrito;
3. Arquivos apagados e disco totalmente sobrescrito.
Os arquivos utilizados foram figuras de extensões jpg, bmp,
gif e png, no total de 800 arquivos, cujos códigos de integridades
(hashes) foram calculados para comparação com os resultados.
Essas figuras foram gravadas em partições, onde foram
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Exames qualitativos [2] mostraram que as ferramentas
têm capacidade de recuperação dependente do sistema
de arquivos. Neste artigo, será observada a capacidade de
recuperação de figuras pelas ferramentas em alguns cenários.
Os resultados dos experimentos realizados sugerem
ferramentas forenses mais adequadas para cada tipo de
sistema de arquivos e cenário, auxiliando os peritos na
escolha de suas ferramentas dependendo dos casos em que
estiverem envolvidos.
II. Exames E Metodologia
A. Montando os Sistemas de Arquivos
Os sistemas de arquivos escolhidos para os testes foram:
Ext3, Ext4, FAT32 e NTFS.
A instalação dos sistemas de arquivos para os testes foi
feita criando-os em arquivos dentro do sistema em uso e
montando-os como partições. Estas partições foram tomadas
como base para o preparo das imagens que foram submetidas
às ferramentas de análise forense. O passo a passo para a
instalação e montagem de cada um deles é descrito na Tabela
1, seguindo um modelo de Jones [3].
Foram criadas partições de 600MB de forma a facilitar a
manipulação dos arquivos dentro delas e a posterior análise
dos dados.
Os comandos da Tabela 1 realizam para cada sistema de
arquivos e tamanho da imagem:
1. Wipe da partição, escrevendo zero em todo o seu
conteúdo;
2. Criação do sistema de arquivos na partição, utilizando
todo o seu tamanho;

3. Montagem da partição no sistema de arquivos, tornando-a disponível para uso no sistema operacional, onde
será possível copiar e apagar arquivos.
TABELA I
Passo a passo da criação e montagem das partições utilizadas nos
testes
Sistema de
Arquivos
Ext3

Comandos
dd if=/dev/zero of=ext3.img bs=1k count=614400
losetup /dev/loop0 ext3.img
mkfs.ext3 -c /dev/loop0
mount -t ext3 /dev/loop0 /mnt/disk-1/
dd if=/dev/zero of=ext4.img bs=1k count=614400
losetup /dev/loop1 ext4.img
mkfs.ext4 -c /dev/loop1
mount -t ext4 /dev/loop1 /mnt/disk-2/
dd if=/dev/zero of=fat32.img bs=1k count=614400
losetup /dev/loop2 fat32.img
mkfs.vfat -F 32 /dev/loop2
mount -t vfat /dev/loop2 /mnt/disk-3/
dd if=/dev/zero of=ntfs.img bs=1k count=614400
losetup /dev/loop3 ntfs.img
mkfs.ntfs /dev/loop3
mount -t ntfs /dev/loop3 /mnt/disk-4/

Ext4

Fat32

NTFS

Nessas partições montadas foram copiados 800 figuras,
sendo 200 de cada tipo: jpeg, png, gif e bmp. Esse conjunto
soma ao todo 278 MB. Por questão de uniformidade, o
mesmo conjunto de arquivos é usado para todos os testes.
Esses arquivos foram copiados para as partições de forma
a ficarem espalhados homogeneamente quanto à extensão,
seguindo a sequência jpg, png, bmp e gif exemplificada
a seguir: fig0001.jpg, fig0001.png, fig0001.bmp, fig0001.
gif, fig0002.jpg, fig0002.png, fig0002.bmp, fig0002.gif, [...]
fig0199.jpg, fig0199.png, fig0199.bmp, fig0199.gif, fig0200.
jpg, fig0200.png, fig0200.bmp, fig0200.gif.
B. Cenários
Como o objetivo é a recuperação de arquivos apagados
do disco, foram preparados três cenários diferentes para a
realização dos testes, cada um simulando uma situação em
que os arquivos a serem recuperados poderiam ser expostos
dentro de um sistema de arquivos.
Cenário 1

Após a remoção dos arquivos, o processo de desmontagem/
montagem é repetido para apagar qualquer resquício que
possa ter sobrado no buffer dos sistemas. Isto poderia
comprometer os resultados dos testes caso a ferramenta
recuperasse um arquivo não por ter podido retirá-lo de
dentro da partição, mas por ele ainda estar na memória do
sistema.
Por fim, obtêm-se as imagens para os exames, executando
o comando a seguir para cada um dos sistemas de arquivos:
dd if=/dev/loop0 of=<sistema>_<cenário>.dd
Cenário 2
Neste cenário, para sobrescrever a partição, são utilizados
arquivos diversos que cheguem a um tamanho por volta dos
300MB, que é um pouco mais do que o tamanho do total dos
arquivos a serem recuperados. Como as partições a serem
usadas são de 600MB, sobra espaço suficiente para acomodar
estes novos arquivos sem que os demais sejam tocados. Ou
seja, dependendo da formatação e da manipulação dos dados
do sistema testado, os arquivos que deveriam ser recuperados
podem ter sido sobrescritos ou não, respectivamente
dificultando e facilitando o trabalho das ferramentas de
recuperação de dados aqui testadas.
Neste Cenário 2, foi repetido o processo de criação do
Cenário 1 e incluído após a remoção dos arquivos o seguinte
passo:
•

Cópia de novos arquivos chegando a um total de
300MB.
Neste cenário, as partições de onde os arquivos foram
apagados no Cenário 1 são agora preenchidas com novos
arquivos, sem relação com os primeiros, de forma tal que a
partição pareça 100% ocupada.
Neste caso, os arquivos escritos e apagados no Cenário
1 têm uma chance quase total de terem sido sobrescritos.
Busca-se, então, verificar se as ferramentas conseguem ainda
recuperar algum arquivo ou fragmento.
Para este terceiro cenário, às partições antes usadas para
compor o Cenário 1, após a remoção dos arquivos, foi
incluído o seguinte passo:
•

Cópia de novos arquivos de forma a preencher todo o
espaço da partição.

Este cenário exemplifica o caso em que um arquivo tenha
sido apagado do disco e a sua recuperação tenha sido iniciada
sem que o sistema tenha sofrido alterações. O objetivo é
testar o desempenho das ferramentas e o comportamento dos
sistemas na tentativa de recuperar os arquivos recentemente
apagados.

Será apresentado nesta seção como foram utilizadas as  
ferramentas de recuperação para realização dos exames.

Foram usadas as partições formatadas de 600MB e em
cada uma delas feito o seguinte processo:

Ferramenta 1 - Foremost

•
•
•
•

Cópia dos 800 arquivos;
Desmontagem/montagem;
Remoção dos arquivos;
Desmontagem/montagem.

C. Descrição das Ferramentas

Os exames com o Foremost foram realizados através
de uma linha de comando para cada imagem. Nenhuma
configuração adicional foi feita na ferramenta depois de sua
instalação, que também seguiu o padrão.
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Para executar a ferramenta e iniciar o teste, foi usado o
comando a seguir, o qual foi repetido para cada sistema e
cenário:
foremost -i <imagem> -o <pasta_de_destino>
Com este comando, todos os tipos de arquivos suportados
pela ferramenta seriam buscados dentro da imagem
especificada.
O resultado desta ferramenta para cada cenário e sistema é
uma pasta contendo os arquivos recuperados, separados em
subpastas de acordo com a extensão.
Ferramenta 2 - TSK/Autopsy
Os exames realizados com o TSK são feitos através de uma
ferramenta gráfica via web, o Autopsy, ativada através do
comando ./autopsy executado na pasta onde a ferramenta foi
compilada. Para iniciar os testes, adicionam-se as imagens a
serem analisadas, utilizando os menus da ferramenta.
Para obtenção dos arquivos possivelmente recuperados, foi
utilizada a análise “File Type”. Neste caso, clica-se em “Sort
Files by Type”, fazem-se as escolhas necessárias na tela que
se segue e, depois de confirmadas as opções, abre-se uma
tela onde é mostrado um resumo do que foi recuperado. Se a
opção de gravar os arquivos em disco foi marcada, todos os
arquivos recuperados podem ser conferidos dentro da pasta
de análise do Autopsy no diretório explicitado na página de
resumo. As imagens podem ser visualizadas pelo navegador
mesmo sem terem sido salvas em disco ao seguir o link
indicado nesta página de análise do Autopsy.
Ferramenta 3 – FTK Imager
A ferramenta é ativada simplesmente com um clique duplo
sobre o seu arquivo executável, “FTK Imager.exe”. Dentro de
sua interface gráfica, para incluir uma nova imagem a ser
analisada, basta ir ao botão “Add Evidence Item” e na janela
que se abre, escolher o item “Image File”, clicar em Avançar,
escolher a imagem e clicar em concluir.
A imagem é então incluída pela ferramenta, que tenta
recuperar todos os dados da partição ou disco do qual a
imagem foi feita.
III. Resultados
Os resultados foram separados em três tipos:
•

•
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Total: quando o hash é idêntico ao do arquivo original.
Neste caso, o seu conteúdo pode ser visto por completo.
O resultado foi encaixado nesta categoria mesmo
quando as ferramentas não conseguiram recuperar os
metadados dos arquivos, como nomes, datas.
Parcial: quando o hash calculado não coincide
com nenhum dos originais. Neste caso, o arquivo

recuperado pode ser visualizado em pedaços.
Exemplo: parte de uma figura.
•
Nulo: quando nada do que é recuperado for válido, ou
seja, quando não é possível ser visualizado nenhum
fragmento ou metadado dos arquivos.
Seguem observações gerais sobre o comportamento das
ferramentas utilizadas:
•
•

O FTK Imager não reconheceu o sistema Ext4;
Algumas ferramentas não conseguem recuperar
metadados em alguns sistemas e cenários.
•
O Foremost não consegue recuperar metadados para
nenhum sistema de arquivos.
Os resultados obtidos são apresentados em gráficos por
cenário e sistema de arquivos. Nesses gráficos, o número
de arquivos recuperados pelas ferramentas é indicado
na vertical e as ferramentas, na horizontal. As barras
representam o tipo de recuperação, conforme informado
nesta seção.
Cenário 1
O desempenho das ferramentas ao tentar a recuperação dos
arquivos apagados de partições formatadas com os sistemas
Ext3, Ext4, FAT32, e NTFS é mostrado, respectivamente, nas  
figuras 1 a 4.
Para o sistema Ext3, mostrado na Fig. 1, a ferramenta
Foremost foi a que obteve o melhor desempenho, conseguindo
recuperar pouco mais da metade dos arquivos. No entanto,
deve-se observar que os arquivos foram recuperados sem
seus nomes originais. O Autopsy conseguiu a recuperação
apenas dos nomes dos arquivos, enquanto o FTK Imager não
chegou a recuperar nada.
Cenário 1 - Ext3
800

800
600
400
200

800

408
286
106

0
Foremost

Total

0

0

Autopsy

Parcial

0

0

FTK Imager

Nulo

Fig. 1. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 1, usando o
sistema Ext3

Os resultados para o sistema de arquivos Ext4, mostrados
na Fig. 2, mostram uma sensível melhora na recuperação
da ferramenta Foremost, onde esta chega a recuperar quase
90% dos arquivos. As demais ferramentas mostraram um
resultado semelhante com o obtido para o sistema Ext3.
No caso de também ser necessária a recuperação dos
nomes dos arquivos, sugere-se usar os resultados do Autopsy
como um complemento aos obtidos pelo Foremost.

Cenário 1 - Ext4
800

800

708

800

600
400
200

73

19

0
Foremost

0

0

0

Autopsy

Total

Cenário 2

0

FTK Imager

Parcial

Nulo

Fig. 2. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 1, usando o
sistema Ext4

O desempenho das ferramentas sofreu uma melhora
significativa, como demonstrado na Fig. 3, ao analisar uma
imagem do sistema FAT32. Para esta imagem, a ferramenta
FTK Imager teve 100% de aproveitamento, a Foremost obteve
uma recuperação quase total e o Autopsy recuperou cerca de
metade dos arquivos.
Cenário 1 - Fat32
800

712

600

407

400

800

393

71

17

0

0

Autopsy

FTK Imager

0
Foremost

Total

Parcial

0

Nulo

Fig. 3 . Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 1, usando o
sistema FAT32

O resultado ilustrado na Fig. 4 para o sistema NTFS neste
cenário mostra resultados semelhantes ao anterior para as
ferramentas Autopsy e Foremost. Entretanto, para o FTK Imager
o resultado foi completamente diferente, com recuperação de
apenas poucos arquivos (~3%) e ainda assim parcialmente.
Cenário 1 - NTFS

779

690

600

407

400
200

Neste cenário, foram usadas as mesmas imagens do
Cenário 1, onde após os arquivos serem apagados, arquivos
que completam um total de 300MB foram copiados de
forma a sobrescrever a partição. A intenção foi deixar
espaço suficiente para que, dependendo do modo de
operar do sistema de arquivos usado, os arquivos a serem
recuperados não sejam todos sobrescritos. Aqui também
pode ser observado o comportamento dos sistemas de
arquivos.
O desempenho das ferramentas frente a uma imagem do
sistema Ext3 submetida ao Cenário 2 é mostrado na Fig.
5. Comparando os resultados com os do Cenário 1, foram
identificadas mudanças apenas para a ferramenta Foremost.
Esta recuperou menos da metade dos arquivos que no cenário
anterior. As ferramentas Autopsy e FTK Imager mantiveram
uma recuperação de dados nula.
Cenário 2 - Ext3

200

800

mostrou superior às demais para o Cenário 1. Como pode
ser observado, as ferramentas tendem a recuperar melhor os
arquivos quando gravados em sistemas FAT32, onde o FTK
Imager foi o melhor com recuperação total de 100% dos
arquivos.

92

800

800
600
400
200

447
187 166
0

0
Foremost

18

Foremost

Total

Autopsy

Parcial

0

0

FTK Imager

Parcial

Nulo

Fig. 5. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 2, usando o
sistema Ext3

Para o sistema Ext4, ilustrado no Fig. 6, o desempenho
da Foremost cai sensivelmente, menos de 6% dos arquivos
são recuperados totalmente. As ferramentas FTK Imager e
Autopsy continuam não recuperando arquivos.

393

0

0

Autopsy

Total

Cenário 2 - Ext4
0

21

FTK Imager

Nulo

Fig. 4 . Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 1, usando o
sistema NTFS

Nesse cenário, verificou-se que apesar dos arquivos
serem apenas apagados, não se pode sempre recuperar
todos os arquivos. Em geral, a ferramenta Foremost se

800

745

800

0

800

800

600
400
200
0

45 10
Foremost

Total

0

0

Autopsy

Parcial

0

0

FTK Imager

Nulo

Fig. 6. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 2, usando o
sistema Ext4
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O desempenho na recuperação de arquivos para o sistema
FAT32 neste cenário é muito semelhante ao que foi observado
para o cenário anterior, como pode ser visto na Fig. 7. As
ferramentas Foremost e FTK Imager recuperaram quase a
totalidade dos dados, enquanto o Autopsy recuperou cerca
da metade.
Cenário 2 - Fat32
800

712

600

406

400

798

Como pode ser visto nas figuras desta seção, numeradas
de 9 a 12, o desempenho das ferramentas foi quase sempre
nulo. A ferramentas FTK Imager apresentou um desempenho
nulo para todos os sistemas testados. O Autopsy e o Foremost
demonstraram um desempenho semelhante, conseguindo
recuperar apenas alguns arquivos no sistema NTFS, inclusive
com recuperação total de arquivos.

394

800

800

200

71

17

0

0

Autopsy

FTK Imager

0
Foremost

Total

Parcial

2

Nulo

Fig. 7. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 2, usando o
sistema FAT32

Com relação ao sistema NTFS, mostrado na Fig. 8, todas as
ferramentas têm o seu desempenho reduzido. Cerca de 35%
dos arquivos são recuperados com a ferramenta que obteve
os melhores resultados, o Foremost. O Autopsy também
apresentou uma recuperação regular (21%) e o FTK Imager
recuperou poucos arquivos e só parcialmente.
Cenário 2 - NTFS
800

779

625

600
400

a capacidade de recuperação das ferramentas quando os
arquivos a serem recuperados tenham sido sobrescritos por
outros dados.

200
0

Foremost

Total

400
200
0

Autopsy

Parcial

0

0

0

0

Autopsy

Total

0

FTK Imager

Parcial

Nulo

Fig. 9. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário
3, usando o sistema Ext3

800

800

Cenário 3 - Ext4
800

800

600

0

Nulo

0

Ao comparar os resultados deste cenário com o anterior,
pode-se observar que houve um decréscimo no desempenho
das ferramentas, com exceção para a recuperação do sistema
FAT32, que permaneceu o mesmo.
Observa-se também que a ferramenta Foremost ainda é
a que obtém os melhores resultados, exceto no sistema de
arquivos FAT32, onde o FTK Imager é melhor.
Cenário 3
Neste cenário, foram copiados novos arquivos para as
partições já usadas antes para os testes do Cenário 1 de forma
que ocupassem todo o espaço disponível. Espera-se medir

0

Foremost

21

FTK Imager

0

0

0

Autopsy

Total

0

FTK Imager

Parcial

Nulo

Fig. 10. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário
3, usando o sistema Ext4

Fig. 8. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário 2, usando o
sistema NTFS
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0

Foremost

0
0

800

600

200
175

61

800

400

457
282

Cenário 3 - Ext3

Cenário 3 - Fat32

800

800

800

800

600
400
200
0

0

0

Foremost

Total

0

0

Autopsy

Parcial

0

0

FTK Imager

Nulo

Fig. 11. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário
3, usando o sistema FAT32

IV. Conclusão

Cenário 3 - NTFS

800

778

773

800
600
400
200
0

5

22

Foremost

Total

22

0

Autopsy

Parcial

0

0

FTK Imager

Nulo

Fig. 12. Quantidade de arquivos recuperados para o Cenário
3, usando o sistema NTFS
Do Cenário 3, de onde os arquivos foram apagados e
sobrescritos com dados que preencheram todo o tamanho
da partição, esperava-se que o conteúdo de todos os
arquivos fosse sobrescrito, provocando resultados nulos
exclusivamente. Esse comportamento foi observado para
todos os sistemas de arquivos, com exceção do NTFS, onde
se obteve a recuperação parcial de 2,75% dos arquivos na
ferramenta Foremost, e ainda recuperação total de 0,62% (5
arquivos) e 2,75% (22 arquivos) para o Foremost e o Autopsy,
respectivamente.
A recuperação parcial para este cenário também foi
observada na referência [2] com recuperação de metadados
dos arquivos originais, sendo explicada pelos metadados
dos novos arquivos gravados não ocuparem todo o espaço
na tabela de partição antes preenchido pelos metadados dos
arquivos apagados. No entanto, neste trabalho a recuperação
parcial refere-se a fragmentos dos arquivos e não somente a
metadados.
Os autores não identificaram justificativa para a
recuperação parcial e total no cenário 3.

Ao submeter as ferramentas forenses Foremost, Autopsy
e FTK Imager a três cenários diferentes de perda de dados,
pode-se concluir que é relativamente simples recuperar
dados que tenham sido apagados imediatamente do disco.
No entanto, à medida que o sistema é usado e novos dados
são inseridos nele, fica cada vez mais difícil conseguir esta
recuperação.
Como apresentado neste trabalho, nenhuma dessas
ferramentas é totalmente eficiente para todos os sistemas
de arquivos ou cenários em que os seus dados possam
estar inseridos. A melhor abordagem é, antes de iniciar o
procedimento de recuperação, observar qual o sistema de
arquivos em que a partição analisada é formatada.
O que pode ser observado pelos resultados obtidos
neste trabalho, com amostra de arquivos de figuras, é que a
ferramenta Foremost foi a que obteve um melhor desempenho
no geral se comparada às demais, excetuando-se apenas no
caso do sistema FAT32, onde a ferramenta FTK Imager foi
melhor.
Deve ser levado em consideração o fato de que a ferramenta
Foremost não recupera o nome dos arquivos. A solução
proposta é que seja usada em conjunto com o Autopsy, pois
quase sempre são recuperados os metadados completos dos
arquivos, apesar dos dados estarem perdidos.
Referências
[1]
[2]

[3]

VACCA, John R. Computer Forensics: Computer Crime Scene
Investigation. 2a ed. Boston: Charles River Media, 2005.
Nascimento, Josilene dos Santos. Análise de Ferramentas Forenses
de Recuperação de Dados. João Pessoa, 2010. Monografia (Curso de
Segurança da Informação) – Faculdade de Tecnologia de João Pessoa –
FATEC.
JONES, M. Tim. Anatomia do Sistema de Arquivos do Linux.
Disponível em: <http://www.ibm.com/developerworks/br/library/llinux-filesystem/index.html>. Acesso em: 30 jan. 2010.

17

Anonimato On-line e Responsabilização Penal
(Objetiva) em Cibercrimes (Agosto 2010)
Maciel Colli

Resumo—O presente artigo busca traçar e explorar questões
controversas existentes para a responsabilização penal de sujeitos
que cometem delitos por meio da internet — infrações penais
que, pela natureza do meio em que são praticadas, serão aqui
denominadas de cibercrimes. Com fundamento neste problema
busca-se analisar quais são os limites aos quais a investigação
preliminar policial e o processo penal estarão atrelados em
razão do anonimato on-line ciberespacial, bem como apresentar
possíveis hipóteses/respostas que viabilizariam a superação
de referidos limites, tornando a investigação criminal dos
cibercrimes mais eficiente e eficaz.
Palavras-Chave—Anonimato On-line, Cibercrimes, Crimes
Virtuais, Investigação Policial, Responsabilidade Penal.

A

I. A Internet e a Dialética do Anonimato On-line

internet revolucionou a maneira como a informação
é
transmitida e como as pessoas se comportam.
KEITH HART ressalta a dualidade existente no universo
comportamental do indivíduo urbano contemporâneo:
o comportamento virtual e o real. O autor associa,
respectivamente, a estes comportamentos os termos on-line e
off-line [1]. A utilização destes conceitos para o esclarecimento
do significado do termo on-line parece salutar. De fato,
a tradução literal em linha poderia conduzir às remotas
tecnologias de fios telefônicos, hoje em dia já em ascendente
desuso graças ao surgimento de novos recursos trazidos pelo
avanço da engenharia de materiais. Como bem observado,
os dois mundos coexistem e complementam-se; o indivíduo
ao ingressar no mundo on-line (virtualizado) traz consigo
as características do seu comportamento no mundo offline (real/tangível). Estabelece-se aí a dialética virtual-real,
na qual a denominada realidade virtual torna-se o palco
principal. O estabelecimento dessa dialética é fundamental
para a compreensão dos cibercrimes cometidos na internet.
A partir de uma conduta exercida no mundo real, como,
por exemplo, digitar um texto ou clicar em algum hyperlink,
pode-se exercer, simultaneamente, uma ação e um resultado
no mundo virtualizado, como por exemplo, a publicação
de algum vídeo ou texto. Para melhor compreensão desta
diversidade de termos, faz-se necessário o estabelecimento,
breve, das diferenças entre o virtual e o real.
Ao analisar-se o ambiente sui generis do ciberespaço, verificase que dentre as suas características está a possibilidade de
dissipação presencial no espaço-tempo: onde estou se estou
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em todo o lugar [2]. A conjugação da existência em dois
mundos – off-line e on-line – faz com que as características
de um não estejam necessariamente vinculadas ao outro.
Ao ingressar no ambiente on-line, inevitavelmente, estarão
agregados a um sujeito virtual as características de outro
sujeito, o real. Porém, ao contrário do sujeito do mundo real
(off-line), o qual ao manter relações interpessoais possuirá
uma representação única perante um grupo social, o sujeito
on-line representará uma espécie de camaleão pixelado,
podendo assumir a identidade que bem entender ou mais lhe
convier. É justamente nesta possibilidade de se modelar uma
individualidade on-line que reside a questão do anonimato
on-line.
O anonimato on-line fornece uma liberdade inatingível
no mundo real. Seja em websites de relacionamento, seja
em conversas através de mensageiros instantâneos (instant
messengers), seja através de dados armazenados em bancos
de dados de quem procura emprego; em qualquer destes
ambientes do ambiente on-line, a liberdade para se assumir
características de gênero, idade e religião é ilimitada. Essa
ampla liberdade permite a qualquer pessoa assumir uma
personalidade ou identidade que poderá corresponder ou não
a da pessoa do mundo off-line. O tudo posso fazer e o ser quem
eu quiser, entretanto, possuem limites.
II. O Underground e o Perfil Cibercriminoso
A sala é escura. Os móveis e apetrechos que a ocupam
são de pouca relevância econômica. Posters pendurados
nas paredes exibem o saudosismo digital − protagonistas de
games, anúncios publicitários de OSes [3] antigos. O aparato
geralmente é amplo, de aparência fragmentada, ou melhor,
recém montada. A luz que ilumina o ambiente é uma só,
vem do monitor ligado. Nele predomina uma cor, o verde. O
fundo da tela, escuro, contrasta com a cor traçante de letras e
números − estes em conjuntos indecifráveis para os homens
comuns. A cena possui apenas um protagonista, apenas uma
fala. Em geral, estereotipado no indivíduo jovem, detentor
de incomparável conhecimento matemático e de linguagens
de programação. Posto na frente do instrumento irradiante,
o ser iluminado atravessa qualquer barreira. A partir de seu
computador, o habitante deste escuro ambiente deslocase em minúsculas frações de tempo ao redor do mundo.
Move-se do mainframe do banco ao servidor da faculdade,
em microssegundos. O <enter> [4] dá vazão ao intelecto.
Comandos organizados surtem efeitos: ./configure, make,

make install, ./run, rm. Ação e (múltipla) reação. Barreiras
intransponíveis permeabilizam-se diante do exploit [5];
desmoronam como um castelo de areia com a água do mar.
Em geral, composto de poucas linhas, mas considerado um
secret spot [6] para o descobridor malicioso, o exploit tem
poder avassalador sobre programas ou máquinas vulneráveis.
É a porta cuja maçaneta foi sutilmente removida. Se não
corrigido, e espalhada a notícia de sua existência, traduzse em uma das poucas certezas do mundo digital: nenhum
sistema é impenetrável.
Apesar de espalhafatoso, o relato representa a imagem,
muitas vezes equivocada, daqueles sujeitos que, valendo-se de
seus conhecimentos sobre instrumentos eletrônicos, invadem
sistemas operacionais ou descobrem falhas em determinados
softwares e/ou hardwares. A fantasia falaciosa de letras e números
em 3D que saltitam na tela dos computadores, de recursos
gráficos preciosos e de ambientes assemelhados a canais do
sistema de detritos municipais é meramente cinematográfica.
Tenta representar valores ligados a um suposto movimento
underground, na qual o hacker é sujeito emblemático. Tirando
o sujeito jovem, o aparato (recém) montado e os parcos móveis
que integram o ambiente, há diversa realidade.
O underground cibercriminoso é falacioso e estabelece
o ideal wannabe [7] de quem idolatra − e de quem teme
− a figura do invasor. Não há sujeito mais underground −
primazia da imagem/estilo e da ideologia invasora − que possa
ser equiparado ao sujeito mais criativo, mais conhecedor,
mais oportunista ou, inevitavelmente, mais sortudo. A
atribuição destas características − criatividade, conhecimento,
oportunidade e sorte − serve, na verdade, para ilustrar um
suposto perfil dos sujeitos que praticaram cibercrimes a
partir da invasão e/ou manipulação de computadores, redes
e/ou pessoas. Nada obsta, salienta-se, que estas atribuições
não sejam necessárias a prática de outros tantos crimes
que tenham na internet o seu meio, instrumento ou objeto
material. Para a invasão de redes e sistemas operacionais, a
quebra de chaves de criptografia (cracking), o spamming, o
phishing e outros eventos danosos, aquelas características
possivelmente estarão presentes.
Criatividade pra quê? Que o diga John T. DRAPER, vulgo
captain crunch, cujo pseudônimo deriva da manobra por ele
utilizada para fazer ligações de longa distância − no Brasil
conhecidas como DDD − a partir de um apito que vinha
nas embalagens de um cereal com esse nome, em 1972
[8]. Valendo-se de um brinquedo, e da construção de um
equipamento chamado blue box, o phreaker [9] passou a ter
acesso e controle sobre ligações em telefones públicos, sem
que para isso fosse necessário depositar moedas.A manobra
foi primorosa. Usando o apito, cap’n’crunch’ emulava a mesma
freqüência sonora (2600 HZ) que o telefone público usava
ao ser creditado para liberar uma conexão. Ao conseguir essa
autorização da central telefônica, bastava usar uma blue box −
a qual emulava os tons enviados por um aparelho de telefone
comum − para que a conexão a longa distância com qualquer
telefone fosse completada.

Conhecimento sobre o quê? Matemática, lógica e
comportamento humano. Trata-se de conhecimento específico
nas áreas que envolvem a comunicação entre os homens e entre
estes e as máquinas. Para que surta efeitos, a comunicação
do sujeito invasor deverá ser feita de forma convincente não
apenas com seres humanos, mas também com as máquinas.
Quanto maior a afinidade com a linguagem da máquina,
maior será a possibilidade de se alcançar determinado objetivo
através da organização de algarismos e letras em forma de
códigos. O faça o que eu quero traduz-se na facilidade em lidar
com os meios fornecidos através de comandos de interpretação
das diversas linguagens de computadores. Quanto maior
o vocabulário maquinário, maiores as chances de se fazer
entender. Em relação ao comportamento humano também
é necessário ao invasor um bom discurso e uma boa técnica
de vergamento social. O social engineering [10] é o exemplo
por excelência do uso da manipulação do comportamento
humano. Valendo-se de subterfúgios tendentes a fragilizar e
subverter o comportamento emocional de seu alvo, o invasor
consegue, muitas vezes, informações e dados preciosos para a
remoção de algum obstáculo do caminho de seu objetivo.
Oportunidade de quem? Sem dúvida, de um exemplo como
o de Kevin POULSEN. Em 1º de junho de 1990, a rádio 102.7
KIIS-FM de Los Angeles, Estados Unidos da América, deu
seguimento ao seu concurso Win a Porsche by Friday (Ganhe
um Porsche na Sexta-Feira). O 102º sujeito a ligar para a central
telefônica da rádio, após uma sequência de determinadas
músicas, seria o felizardo ganhador de um Porsche. Com a
ajuda de dois amigos, Ronald AUSTIN e Justin PETERSON,
Kevin POULSEN promoveu um takeover [11] das 25 linhas
telefônicas da rádio, bloqueando a recepção das ligações
oriundas de linhas externas, deixando livre o caminho apenas
para um número telefônico: o seu [12].
Sorte por quê? Muitos dos exploits e backdoors utilizados
para se penetrar em um sistema protegido decorrem do
descobrimento casuístico de falhas e portas abertas deixadas
pelo próprio desenvolvedor originário do software.
Diante de um cenário virtualizado ou real, com base no ideal
wannabe há pouco apresentado, ou com base nos exemplos
fáticos relatados, os computadores e a internet − novos
instrumentos de um tempo que está em acelerada velocidade
− podem ter a sua finalidade positiva (benéfica) desviada,
transformando-se em utilitários de atividades que, sendo
antijurídicas ou não, resultam em dano e/ou prejuízo alheio.
Condutas já criminalizadas − e, portanto, antijurídicas −, como
o estelionato e a falsificação de documentos, podem vir a ser
executadas também por meio dos novos recursos eletrônicocomputacionais. Estas infrações penais são, geralmente,
denominadas cibercrimes, e os sujeitos que os cometem são
alcunhados de cibercriminosos.
III. Identidade Qualitativa e Numérica:
A Cisão entre Máquinas e Indivíduos
Em termos gerais, uma pessoa é individualizada
socialmente (no mundo off-line) por sua identidade visual. O
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reconhecimento das características de uma pessoa, tais como
feições faciais, altura, e voz fazem com que se associe este rol
de qualidades a um nome; há uma espécie de concretização
qualitativa. O reconhecimento e a identidade legal de uma
pessoa, por outro lado, são feitos, em geral, por um documento
ao qual se atribui um elemento identificador − por exemplo,
um número. Este documento identificará a individualidade
de uma pessoa em um determinado período de tempo em um
determinado território − por exemplo, número de passaporte
e número do Registro Geral. Tem-se aqui uma espécie de
concretização numérica.
A identidade e o reconhecimento na rede mundial de
computadores são feitos de modo semelhante aos dois
modelos anteriormente apresentados; em verdade, podese dizer que são mescladas características da concretização
qualitativa e numérica. Diferenciam-se, porém, em três
importantes aspectos: a) não há − ou pelos menos não deveria
haver [13] − identidade na rede (concretização qualitativa)
sem identidade numérica, ou seja, para se identificar [14]
o host A como um computador que faz parte de uma rede,
será necessário atribuir-se um endereço numérico a ele − por
exemplo, um endereço IP; b) a identidade, seja ela qualitativa
(individualidade de características na rede) ou numérica
(endereço), será sempre de um computador, jamais de um
sujeito; c) um endereço numérico − por exemplo, um endereço
IP − pode ser atribuído em um curto período de tempo (horas)
a diferentes computadores, não podendo, entretanto, (em tese
[15]) possuírem o mesmo endereço, ao mesmo tempo, dois ou
mais computadores − individualmente considerados.
Não serão aprofundados os estudos a respeito do protocolo
IP, pois se estaria fugindo do foco do presente estudo. Por ora
é importante ter em mente que um endereço IP é, basicamente,
o atributo que identifica um computador em uma rede [16]
(qualitativa e numericamente). Assim, pode-se ter uma
rede sem fio (WLAN) composta por um host A (endereço
IP: 192.168.0.2), um host B (endereço IP: 192.168.0.3) e um
roteador 802.11 (endereço IP: 192.168.0.1). Cada uma das
máquinas detentoras destes endereços IPs terá associada a si
um novo identificador, qual seja, o endereço MAC. O endereço
MAC é um número exclusivo identificador de uma interface
de rede que faz a comunicação de uma máquina com outra,
por exemplo, uma placa de rede (Ethernet). Cada interface de
rede possuirá um número exclusivo de endereço MAC.
O chamado protocolo ARP é responsável pela realização
da correlação endereço IP x endereço MAC em uma rede [17].
Por exemplo, o host A quer saber onde está o host B; para
tanto, envia um ARP Request packet perguntando: quem tem
o IP X? O host B, que possui o IP X, ao perceber que o seu
endereço foi requerido, responderá com um ARP Reply packet,
informando: eu tenho o IP X e o meu endereço MAC é Y. Desta
maneira forma-se a rota de comunicação de dados entre um
requerente (host A) e um requerido (host B).
Um computador, portanto, ao ingressar em uma rede
passa a ter um endereço IP exclusivo. A comunicação com
outros computadores e sistemas desta mesma rede será feita
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com base no endereço MAC da sua interface de rede, cuja
correlação com o primeiro (endereço IP) será feita através do
protocolo ARP.
Quando se cogita em anonimato on-line, na verdade,
o que se quer dar a entender é que esse anonimato é, em
princípio, aparente, pois mesmo o mais anônimo dos sujeitos
de um website de relacionamento – por exemplo, o sujeito
que mais omite informações a seu respeito − utilizará um
computador cujo endereço IP − atribuído ao seu computador
− será identificado quando conectado à internet, ou quando
realizada alguma ação em referido website.
IV. A Problemática do Anonimato On-line para a
Responsabilização Penal de Cibercriminosos
Apesar da aparente facilidade em se identificar um sujeito
na internet a partir de seu endereço IP, há duas questões
importantes que serão problemáticas para qualquer órgão
policial incumbido da investigação de um cibercrime [18]:
a) a correlação, em um determinado espaço de tempo, entre
endereço IP x máquina; b) a correlação, em um determinado
espaço de tempo, entre máquina x sujeito que a opera.
Em relação ao primeiro problema, a dificuldade estará no
rastreamento de um endereço IP e conseqüente associação
a uma máquina – para, posterior, associação de autoria de
um cibercrime a um sujeito, o qual será o suposto detentor da
máquina e do endereço IP suspeito. Para melhor compreensão
deste problema, traz-se o seguinte exemplo: um determinado
endereço IP X é gravado pelos servidores de um banco que
foi furtado. O furto se realizou a partir de uma operação
bancária não-autorizada por meio da internet, às 12 horas, do
dia 4 de maio de 2009. Como descobrir a que máquina este
endereço IP X pertencia?
Em tese, para se descobrir qual máquina executou referida
operação, naquele momento, busca-se inicialmente a
identificação do endereço IP − no presente exemplo, de número
X. Identificado o endereço IP responsável pela operação
não autorizada, parte-se para a análise de qual provedor de
internet possuía referido endereço IP – na verdade, a máquina
do sujeito que fez a operação possui um IP que é emprestado
pelo provedor, isto é, provedores de acesso à internet possuem
uma gama de endereços IPs a sua disposição, os quais serão
atribuídos aos seus clientes no momento da conexão destes à
internet. Identificado o provedor de acesso, identifica-se sob
qual conta de usuário estava sendo utilizado referido IP em
referido momento, a fim de se descobrir, a seguir, quem teria
feito a transação bancária.
Pois bem, a questão que se faz é a seguinte: identificado o
IP, identificado o provedor detentor daquele IP, identificada a
conta do usuário, e igualmente, identificado o contratante do
serviço de acesso a internet detentor daquela conta de usuário,
há um juízo positivo para a aparência de suspeição a respeito
da máquina e do sujeito que praticou o suposto cibercrime? A
resposta só pode ser negativa. E a razão para esta resposta está
estampada no primeiro exemplo que foi apresentado nesta

pesquisa. Se ao adentrar na WLAN, o invasor passa a fazer
parte dela, tendo um IP interno atribuído ao seu computador,
bem como acesso à internet a partir do roteador wireless, qual
endereço IP estaria gravado como sendo aparentemente do
autor no exemplo anterior? O endereço IP X gravado pelos
servidores do banco seria aquele obtido pelo roteador wireless
no momento de sua conexão com o provedor de internet. Ou
seja, o acesso que é feito pelo invasor é intermediado e feito a
partir deste dispositivo, e os registros que irão aparecer serão,
portanto, não do invasor, mas sim do IP atribuído ao roteador
wireless no momento em que este estabeleceu uma conexão
com a internet.
Pergunta-se: de quem é a máquina, a conta de usuário e o
contrato com o provedor da internet neste caso? Do invasor?
A resposta novamente é negativa. O sujeito a quem a aparente
autoria de um cibercrime seria atribuída, seria o dono do
roteador wireless, quem anteriormente havia contratado a
prestação de serviço de acesso a internet com um provedor
cujo IP gravado é apontado como sendo o utilizado no
delito. Neste exemplo, para que a investigação possa localizar
o eventual e aparente autor de referido cibercrime será
necessário analisar o data logging [19] − se existir − do próprio
roteador para se tentar localizar o endereço MAC do suposto
invasor. Identificado o MAC, ter-se-ia uma identidade única,
podendo-se, a partir daí, correlacionar-se endereço IP x
máquina. Entretanto, diante deste risco de identificação, é
comum que os invasores utilizem um programa que falsifica
o MAC identificador (MAC spoofing), fazendo com que um
dos poucos elementos que poderia relacionar endereço IP x
máquina desapareça.
O segundo problema é ainda mais grave. A correlação, em
um determinado espaço de tempo, entre máquina x sujeito
que a opera. Como pode haver aparência de autoria do
cometimento de um cibercrime a partir de um computador
de uso público, ou ainda, no caso do cometimento de um
cibercrime por meio de um computador utilizado por uma
família de 8 pessoas, algumas maiores, outras menores
de idade? Este problema está ligado ao que já foi exposto
anteriormente: a identidade, seja ela qualitativa ou numérica,
será sempre de um computador, jamais de um sujeito. Não há
como se automatizar o direcionamento de uma investigação
preliminar com base apenas no nome do titular de um
contrato de acesso a internet.
V. Hipóteses e Alternativas à Atividade
Investigativa: Em Busca de uma Maior Eficiência
e Eficácia na Repressão e na Responsabilização
Penal de Cibercrimes
A investigação preliminar policial e a utilização de
medidas cautelares restritivas de direitos voltadas a um
sujeito aparentemente suspeito devem ser embasadas em
circunstâncias que corroborem com drásticas ações. A
ausência de indícios aparentes de autoria, em situações como
as descritas, enseja uma ação investigativa voltada meramente
a sua função simbólica, desvinculada de outras funções [20]

− igualmente relevantes − como o resguardo a acusações
infundadas. No caso de uma instauração investigativa baseada
na mera presunção de suspeição a partir da titularidade do
contrato de acesso a internet – automatização incriminadora
– a atividade policial estaria, claramente, orientada sob a ótica
de responsabilização objetiva do Direito Penal, o que deve ser
repudiado a todo custo.
O que deve ficar muito claro é que qualquer identificação ou
rastreamento que possa ser feito na internet, ou em qualquer
outra rede de computadores, será de números − endereços IP,
MAC, por exemplo − e de máquinas, jamais de sujeitos.
A partir da apresentação destes dois pressupostos
correlacionais − correlação endereço IP x máquina e correlação
máquina x sujeito que a opera −, uma maneira de contornar
os problemas daí surgidos é a seguinte: o indiciamento e a
responsabilização do sujeito que opera uma máquina, e a partir
dela comete um cibercrime, poderão ser realizados desde
que haja a prisão em flagrante [21] com a máquina operante
(ligada). Esta proposta tem em vista não apenas a investigação
preliminar – que busca vestígios de materialidade e indícios de
autoria −, mas também a ação penal dela decorrente. Afinal de
contas, o Inquérito Policial − fase pré-processual − representa
o instrumento a serviço do instrumento [22]. Por este motivo,
para se evitar que uma operação que se prolonga por vasto
período de tempo acabe em nada, é imprescindível que sua
execução seja feita de maneira organizada, com atendimento à
legalidade e com vista ao processo penal.
A primeira correlação − endereço IP x máquina − estaria
satisfeita a partir da flagrância da máquina operante, a
segunda correlação − máquina x sujeito que a opera −, a partir
da prisão em flagrante. A primeira está para a configuração
(e confirmação) da materialidade do delito, assim como a
segunda está para a aparência de indícios de autoria. Vejase o porquê destas afirmações. Em primeiro lugar, deve-se
levar em consideração que dentre os cibercrimes há uma boa
parte deles cuja natureza é de crime permanente [23], ou seja,
sua consumação se prolonga no tempo enquanto durar o
delito. Em particular, esta modalidade interessará, pois nestes
cibercrimes que se prolongam no tempo − como, por exemplo,
o compartilhamento ilícito de arquivos durante meses com
um computador ligado – estará caracterizada a permanência
da infração penal. A flagrância da máquina operante nos
cibercrimes desta natureza será essencial, pois com ela ligada
será possível correlacionar-se os dois elementos necessários
à robustez (e confirmação) da materialidade do delito, quais
sejam, o endereço IP e a máquina operante que está sendo
utilizada para cometer o cibercrime permanente.
A segunda correlação – máquina x sujeito que a opera – é
ainda de maior relevância, pois leva em consideração a pessoa
que será alvo não apenas da investigação preliminar policial,
mas também de eventual processo penal dela decorrente. O
custo trazido por uma conseqüente estigmatização social
decorrente de uma acusação infundada deve ser evitada
ao máximo, razão pela qual para que isto seja evitado
deve-se partir da necessidade de observância não apenas
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da possibilidade da ocorrência de um delito como critério
para a instauração do inquérito policial, mas igualmente
da necessidade de um juízo mínimo de probabilidade da
existência de uma infração penal, e, consequentemente, de
indícios suficientes de autoria, os quais embasariam a ação
penal [24]. Parte-se do pressuposto que as análises de data
mining [25] ou data carving [26] podem levar à coleta de
vestígios de materialidade em computadores e dispositivos
de armazenamento utilizados em um cibercrime – atividade
por excelência da perícia informática. Porém, para que se
possa coadunar as informações angariadas a partir destes
procedimentos – materialidade do data mining e/ou data
carving – à responsabilização e identificação pessoal do sujeito
− indícios de autoria suficientes – tem-se como indispensável
a prisão em flagrante deste, quem, operando uma máquina
associada à determinado endereço IP, estaria a cometer um
delito permanente [27].
Portanto, em se tratando de uma investigação preliminar
policial de um cibercrime, em especial se de natureza
permanente, crê-se e sustenta-se ser necessária não só a prisão
em flagrante do sujeito suspeito que opera uma máquina
associada a um endereço IP, mas também que esta mesma
máquina esteja operante. O risco do não atendimento a
estes requisitos aqui apresentados poderia ensejar: a) para
a investigação preliminar policial: a ausência de vestígios
de materialidade (máquina desligada) e/ou a ausência de
indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante do sujeito
passivo), a ensejar posterior trancamento do processo penal
pela via do Habeas Corpus ou posterior arquivamento de
inquérito policial pelo órgão competente; b) para a ação penal:
a ausência de justa causa a ensejar a falta de uma das condições
da ação penal [28], restando como conseqüência a rejeição da
denúncia ou queixa (artigo 395 e 396, do Código de Processo
Penal) [29].
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Operating System (Sistema Operacional).
Tecla que executa comandos em Personal Computers.
Um exploit é o instrumento utilizado para explorar (daí o termo
exploit, verbo inglês que significa explorar) uma vulnerabilidade
existente em um software ou hardware. A execução do exploit
geralmente é feita sob a forma de buffer overflows, os quais ocorrem
quando um programa ao gravar uma informação em uma variável
acaba passando maior quantidade de dados que a que estava prevista
pelo programa. Isto faz com que haja a possibilidade de execução de
um código malicioso arbitrário, o qual ao ser posicionado dentro da
área de memória do processo em questão ocasiona a falha de estouro
de buffer (ou buffer overflow) (ANTONIOLI, Rafael. Detecção e
Tratamento de Intrusões em Plataformas Baseadas no XEN.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Computação) - Faculdade de
Informática, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 2008. p. 64).
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[12]
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[14]
[15]
[16]
[17]
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A gíria é utilizada por surfistas para fazer referência a um lugar pouco
explorado e considerado um pequeno paraíso; um local privilegiado
por ser pouco conhecido e surfado, no qual ondas formidáveis
quebram. O segredo por parte daqueles que conhecem o secret spot
faz com que o ponto pouco conhecido seja guardado a sete-chaves,
assim como o exploit descoberto. Ambos fornecem privilégios aos seus
descobridores: aos surfistas o deleite, aos exploiters o controle sobre a
falha.
Aquele que imita, idolatra ou quer ser igual à outra pessoa, em geral a
imagem idealizada do hacker invasor (gíria derivada do inglês want to
be, ou querer ser). Daqui igualmente deriva o termo script kiddie, que
é o sujeito que se utiliza de exploits ou scripts descobertos ou criados
por outros para explorar vulnerabilidades. A falta de conhecimento a
ensejar o descobrimento de novos exploits ou de criar os seus próprios
scripts para explorar falhas, faz com que esta seja considerada uma
atitude infantil, de garotada (daí o termo kiddie, derivado do inglês kid,
ou criança/infantil).
O brinquedo (apito) que vinha dentro da embalagem do cereal Captain
Crunch era capaz de produzir uma freqüência exata de 2600 Hz. Essa
freqüência era igual aquela enviada pelo aparelho de telefone público
para a sua central a fim de que fosse alcançado o modo operador
(operator mode). O uso do apito simulava o envio da freqüência do
telefone público à central telefônica, indicando que a partir dali deveria
ser feita uma conexão de longa distância (trunk line connection).
Aprimorando o sistema, John T. Draper desenvolveu as chamadas
blue boxes, que eram na verdade instrumentos geradores de tons de
freqüências que permitiam a comunicação com a central telefônica
e posterior controle sobre o destino das ligações, sem que houvesse
qualquer gasto em moedas para o phreaker (DRAPER, John T. The
origins of Captain Crunch. The Real Captain Crunch. Disponível em:
<http://www.webcrunchers.com/crunch/origins.html>. Acesso em: 08
mar. 2009).
O phreaking guarda com as telecomunicações a mesma relação que o
hacking guarda com os sistemas de informações. O termo deriva de
phone freaking (em inglês algo como mutação em telefones) e refere-se à
técnica de explorar vulnerabilidades nos sistemas de telecomunicações,
em geral de telefonia. A prática do phreaking desenvolveu-se a partir
de experimentos inicialmente realizados no MIT (Machassussets
Institute of Tecnology) nos anos 60. A partir da emulação de freqüências
utilizadas para gerar telefonemas, os phreakers do MIT eram
considerados entusiastas da nova tecnologia (SCHWABACH, Aaron.
Internet and the Law: Technology, societies, and compromises. Santa
Barbara: Abc-Clio, 2005. p. 265).
O social engineering será melhor abordado no segundo capítulo do
presente trabalho, ao qual remetemos o leitor.
Tomar controle de algo; neste caso específico, desconectando todas as
linhas telefônicas que não a de Kevin Poulsen.
LITTMAN, Jonathan. The Watchman: the twisted life and crimes of
serial hacker Kevin Poulsen. Boston: Little, Brown and Company, 1997.
pp. 3 a 4 e 214 a 235.
Adicionamos esta observação, pois no exemplo da interceptação de
packets para invasão da rede WLAN por meio do ARP Reply Attack,
vimos que, por exemplo, um host A com o endereço 192.168.0.2 pode
fazer-se passar pelo host B através do envio de packets ARP informando
que possui na verdade o endereço do host B, por exemplo, 192.168.0.3.
Trata-se de um procedimento conhecido como ARP Spoofing (parte
de um ARP Poisoning), no qual um host X, com um endereço X, fazse passar por N hosts e N endereços (XIAO,Yang; PAN, Yi. Security in
Distributed and Networking Systems. Singapura: World Scientific,
2007. pp. 7 a 9).
E aqui estamos nos referindo ao conjunto de características individuais
de um computador, que o faz ser único em uma rede: como por
exemplo, seu sistema operacional, hardware, dispositivos a ele ligados.
Como já foi explicado anteriormente, se houver o uso do IP spoofing,
uma mesma máquina poderá se passar por duas máquinas, possuindo
um IP verdadeiro e um IP falso.
TANENBAUM, Andrew S. Computer Networks. 4. ed. Nova Jersey:
Prentice Hall PTR, 2003. pp. 436 a 438.
TANENBAUM, Andrew S. Computer... pp. 450 a 452.
Nesta pesquisa serão considerados sinônimos de cibercrimes: crimes
cibernéticos, crimes informáticos pela internet, crimes praticados pela
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internet. A ligação entre cibernética, ciberespaço e crimes informáticos
permite que se compreenda o instituto do cibercrime como sendo
aquele no qual um ou mais computador(es), equipamentos telemáticos
ou dispositivos eletrônicos, interligados por meio de uma rede
de comunicação, são utilizados, por um ou mais indivíduos, no
cometimento de uma, ou mais, conduta(s) criminalizada(s), ou
são alvo(s) desta(s). O homem interagindo com uma máquina −
retroalimentando-a com informações por meio de mensagens − através
de uma rede de computadores (cibernética) interligados (ciberespaço),
agindo conforme uma conduta previamente criminalizada (crime
informático) estereotiparia um modelo de cibercrime.
Através do data logging um sistema operacional coleta, continuamente,
informações objetivas a seu respeito para posterior análise e
interpretação. Durante este procedimento não há interferência com
as atividades dos usuários, apenas o registro do que foi feito por
eles no sistema. Os logs servem para identificar rastros deixados por
computadores quando feita alguma conexão, bem como para saber
que tipo de atividade (exemplo, quais comandos foram executados) foi
desempenhada (STEPHANIDIS, Constantine; JACKO, Julie. Humancomputer interaction: theory and practice (II). V. 2. Filadélfia:
Lawrence Erlbaum Associates, 2003. p. 482).
LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas de investigação preliminar no
processo penal. Rio de Janeiro: Lumen juris, 2003.pp. 44 a 63.
Franco Cordero ensinava que a flagrância decorria do verbo latino
flagro, o qual indicava uma combustão ou incêndio. A ocorrência ou
não da flagrância deveria ser feita a partir da sincronia fato-percepção.
Em relação às infrações penais a flagrância poderia ser associada ao
estado em que o autor é pego quando realiza o fato ou logo após têlo cometido. (CORDERO, Franco. Procedimiento Penal. Tomo I.
Bogotá: Temis, 2000. Pp. 410 a 412). Na doutrina nacional, há certa
divergência quanto ao conceito e entendimento do que caracterizaria a
flagrância. Eugênio Pacceli defende a idéia de imediatidade, ou seja, do
momento em que ocorre o fato. Por flagrante se deve entender a relação
de imediatidade entre o fato ou evento e sua captação ou conhecimento.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal... p.
410). Carnelutti, por outro lado, refere-se à flagrância em razão da
visibilidade do fato ou evento. O flagrante seria não a atualidade, mas
sim a visibilidade do delito (CARNELUTTI, Francesco. Elementos de
Direito Processual Penal: Volume 4. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense,
1965. p. 63).
LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas... pp. 42 a 43.
BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal. 10. ed. São Paulo:
Saraiva, 2006. pp. 265 a 266.

[24] LOPES JUNIOR, Aury. Sistemas... pp. 51 a 54 e 55 a 60.
[25] O data mining é um procedimento por meio do qual se extrai informações
interpretáveis de uma grande quantidade de dados. O termo vem do
inglês data (dados) mining (extração). Em Computer Forensics (perícia
em computadores) o data mining pode ser realizado após o procedimento
do disk imaging (em português, espelhamento) (cópia fiel e idêntica) do
dispositivo de armazenamento analisado (HAND, D. J.; MANNILA
,Heikki; SMYTH, Padhraic. Principles of data mining. Cambridge: MIT
Press, 2001. pp1 a 5).
[26] O data carving, semelhantemente ao data mining, é um procedimento
de recuperação de dados. Porém, ao contrário do data mining cujos
dados podem ser localizados por possuírem referência no sistema de
arquivos de uma partição, no data carving as informações de localização
de determinado arquivo (system allocation information) foram perdidas –
seja porque o arquivo foi deletado, seja porque o disco rígido foi formatado
(DICKERMAN, Daniel. Advanced Data Carving. Disponível em:<
http://sandbox.dfrws.org/2006/dickerman/Dickerman DFRWS 2006
Challenge Final Submission.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2009).
[27] Um exemplo que chama a atenção diz respeito justamente a questão que
aqui é trazida sobre a necessidade de apreensão da máquina operante e
do sujeito que a opera. Na notícia veiculada pela Agência de Notícias da
Polícia Federal brasileira, em 18 de maio de 2009 (http://www.dpf.gov.
br/DCS/noticias/2009/Maio/18052009_OpTurco.html), o seguinte texto
é apresentado: Nas buscas os policiais irão acessar os computadores dos
suspeitos para confirmar a existência de imagens de pornografia infantil.
Caso o material seja encontrado, os responsáveis serão presos em flagrante.
Apesar de se tratar de mera veiculação de uma notícia, a ensejar, portanto
a inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico ligado ao processo
penal, percebe-se que se houvesse a localização de referido material
pornográfico infantil na máquina dos suspeitos, não poderíamos cogitar
de prisão em flagrante, pois inexistente a flagrância, a chama do delito.
A medida cautelar que poderia ser decretada, se preenchidos todos os
pressupostos e requisitos necessários, neste caso, seria a prisão preventiva,
jamais a pré-cautelar e precária prisão em flagrante.
[28] LOPES JUNIOR, Aury. (Re)pensando as condições da ação processual
penal desde as categorias jurídicas próprias do processo penal. In:
FAYET JÚNIOR, Ney; MAYA, André Machado (orgs.). Ciências
Penais e Sociedade Complexa. Porto Alegre: Núria Fabris, 2008. pp.
86 a 87 e 94 a 99.
[29] BRASIL. Decreto-lei Nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal). Brasília, 1941. Disponível em: <http://www.planalto.
gov.br/CCIVIL/Decreto-Lei/Del3689Compilado.htm>. Acesso em 03 abr.
2009.
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Aspectos legais da Perícia Forense Computacional
em um cenário de Cloud Computing
Caio César Carvalho Lima

Resumo—O presente artigo pretende abordar a noviça questão que
diz respeito aos aspectos legais da Perícia Forense Computacional,
em um cenário de Computação em Nuvem. Consoante se observará,
cumpre sejam realizadas alterações na legislação hodiernamente em
vigor, tendo-se em conta a modificação por que a sociedade passou,
a qual não foi acompanhada pari passu pelos diplomas normativos.
E isso necessita ser feito com relativa urgência, uma vez que os
temas aqui examinados não são parte de um futuro incerto, mas já
estão presentes no quotidiano de inúmeras pessoas. Dessarte, acaso
esses pontos não sejam examinados com a devida cautela, danosas
consequências podem ser infligidas à população, de um modo geral,
o que, decerto, não é o que se espera.
Palavras-chaves: Digital; Computação Forense; Computação em
Nuvem; Investigação Digital.
Abstract—This article seeks to address the novice question
related to the legal aspects of Computer Forensics in a Cloud
Computing scenery. As it will be shown, changes in legislation
are needed, taking into account society changes which were
not accompanied by law pari passu. It needs to be done with
relative urgency, since the issues discussed here are not part of an
uncertain future, but are already present in the everyday lives of
countless people. Thus, if these aspects are not verified, harmful
consequences can be inflicted to the general population, which
certainly is not expected.
Keywords—Computer Law; Computer Forensics; Cloud Computing;
Digital Investigation.
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1. Introdução

erto é que, ultimamente, a utilização de recursos da
Tecnologia da Informação vem crescendo de forma
bastante expressiva. Dados de 30 de junho de 2010 dão conta
de que foi superada a marca de 1,96 bilhão de usuários na
Internet no mundo [1], número que, atualmente, deve estar em
algo próximo de 2 bilhões. Com isso, é autorizada a conclusão
de que é esse o principal recurso pelo qual se tem manifestado
essa crescente utilização de mecanismos tecnológicos.
Isso foi o resultado, consoante se observa na obra de Manuel
Castells, das confluências “de uma mistura única de estratégia
militar, grande cooperação científica, empreendedorismo
tecnológico e inovação contracultural” [2]. Está-se no que
se convencionou chamar de Sociedade da Informação
Convergente.
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E nesse contexto forjou-se a novel questão da Computação
em Nuvem, que, em apertada suma, representa a possibilidade
de que, com a utilização da Internet, tenha-se o acesso a
dados, informações, softwares, dentre outros, sem que eles
sequer estejam armazenados no computador que realiza a
comunicação com a Rede das Redes. Observe-se que a ideia
não é puramente noviça, podendo-se recuperar resquícios de
seu uso, desde a década de 90 do século passado [3].
A máxima expressão desse mecanismo representa a
desnecessidade de que sejam utilizados discos rígidos para
armazenar arquivos nos computadores. Possibilidade há de
que nem mesmo o Sistema Operacional precise estar gravado
no disco das máquinas.
Atualmente, seguindo a tendência do forte crescimento
do uso de mecanismos de tecnologia da informação, cumpre
observar que o número de transações bancárias realizadas
online superou aquelas ultimadas em ambiente físico,
tendo-se constatado que quase 50 milhões de brasileiros se
utilizaram desses serviços no ano de 2009 [4]. Ocorre que,
à medida que aumentou a utilização da Rede Mundial de
Computadores, os criminosos também passaram a cometer
suas infrações nesse meio virtual.
A fim de verificar a consumação de um delito em meio
eletrônico, utiliza-se da Perícia Forense Computacional, que
serve à investigação minuciosa de quaisquer dados gravados
nas máquinas sub examine, não havendo, frise-se, sua restrição
à averiguação de crimes. Em se tratando da Computação em
Nuvem, entretanto, esse procedimento não mais terá grande
índice de sucesso, caso continue a ser realizado nos moldes
hoje processados, consoante se examinará adiante.
Desse modo, necessário se faz que seja estudado como se
fará para proceder à Perícia Forense de uma máquina, cujo
usuário, utilizando-se da Cloud Computing, concentre todos
os seus dados em data centers, os quais, geralmente, são
localizados fora do âmbito de atuação direta da jurisdição
brasileira.
Surge, pois, também, implicação para os legisladores,
juízes e operadores do Direito, que devem estar atentos
a essa nova demanda, sob pena de deixar-se um flanco
aberto à prática criminosa, por não conseguir, a produção
legislativa, acompanhar pari passu a evolução da tecnologia
da informação.
Acaso se efetive a utilização dos mecanismos de
Computação em Nuvem, de pouca utilidade será a apreensão

de um computador, como hodiernamente ocorre na grande
maioria dos casos envolvendo investigação digital, já que as
informações buscadas não estarão armazenadas diretamente
no interior da máquina apreendida.
Esse fator representará mais um desafio aos diversos
profissionais responsáveis pela análise e pelo combate de
crimes cibernéticos, que precisarão se qualificar ainda mais, a
fim de que passem a dominar, também, essas novas técnicas.
Melhor investigação prévia será necessária para que se
consiga traçar, de forma exata, o meio utilizado pelo possível
criminoso para armazenar seus dados. Acaso possível e
necessário, ter-se-á que conseguir até mesmo autorização
do poder Judiciário do local de guarda dessas informações
ou da respectiva autoridade responsável, para que essas
informações sensíveis sejam liberadas, possibilitando que
se obtenha sucesso na investigação, como mais à frente será
analisado.
Passa-se a fazer análise rápida da Computação em Nuvem
e da Perícia Forense Computacional, examinando-se, ao
final do trabalho, o que diz respeito aos aspectos legais que
envolvem o estudo em conjunto desses mecanismos aqui
referenciados.
2. Perícia Forense Computacional:
Abordagem Analítica e Técnica
Antes de adentrar, especificamente o foco do presente
estudo, necessário se faz que os aspectos basilares do instituto
da Perícia Forense Computacional sejam trazidos, a fim de
que melhor possa ser compreendida a temática, tornando
mais inteligível a efetivação das considerações a que se
pretende chegar.
2.1. Aspectos Basilares da Perícia Forense
Computacional
Iniciando a abordagem recorrendo-se ao conceito de
perícia, em abordagem mais abrangente, tem-se que ela
é a averiguação minuciosa, de caráter técnico, feita por
profissional com informações específicas sobre o objeto
estudado, para suprir a insuficiência de conhecimentos da
parte que requereu o exame. Apresenta, como meio de prova,
valor relativo, podendo o juiz desconsiderar as conclusões do
perito.
Assim, a Perícia Forense Computacional abrange desde a
colheita até o exame técnico de dados obtidos em quaisquer
computadores, e que servem como meio de prova em certo
processo judicial. Em outras palavras, considerada em sentido
lato, “(...) perícia forense é a aquisição, preservação, análise e
apresentação de evidências relacionadas à Informática” [5].
Interessante observar que, com a noviça questão da
Computação em Nuvem, termo que adiante será melhor
explicitado, em breve, não se precisará gravar as informações
necessárias na própria máquina em que se está, podendo elas
estar na “nuvem”, possibilitando-se que essas informações

sejam acessadas de qualquer ponto do universo – ou até
mesmo fora do Planeta Terra, levando-se em consideração
a tecnologia desenvolvida pela Agência Espacial NorteAmericana (NASA), que permite o acesso de dados em
espaçonaves –, por meio de computadores, de celulares ou de
aparelhos de televisão com conexão à Internet.
Em certos casos, pois, a fim de efetivar-se a colheita dos
elementos para uma investigação pericial, far-se-á necessário
não a simples apreensão da máquina buscada, mas sim que se
realizem estudos cautelosos com o fito de confirmar em qual
central de dados estão sendo armazenadas as informações
daquele terminal averiguado, devendo-se nela ser efetuada a
colheita do material que será objeto da investigação.
Decerto que, com essas alterações, exsurge a necessidade de
que os métodos de análise hoje em prática sejam repensados, a
fim de que a repressão à prática criminosa continue, sob pena
de se verificar elevação no número de condutas delituosas
perpetuadas por meio da Rede.
2.2. Importância Crescente da Perícia Forense
Computacional em Razão da Elevação da
Quantidade de Dados Eletrônicos Gerados
Com o transcurso do tempo, tem-se observado elevação
contínua da dependência da população mundial em relação
às inovações da Tecnologia da Informação e da Comunicação
(TIC). O quotidiano já se encontra permeado de tantos
aparelhos tecnológicos que muitos não conseguem imaginar
suas vidas sem essas novidades. Aí se incluem Internet
móvel, smartphones, computadores pessoais, leitores digitais,
televisão digital interativa, dentre outros. Daí porque se diz
que hodiernamente se vive em uma “Sociedade Digital” ou
em uma “Sociedade da Informação” [6].
Depara-se com uma comunidade em que a aquisição, o
registro e a replicação daquilo com que se tem contato – quer
seja uma simples conversa com amigos ou até mesmo dados
mais sensíveis, como transferências bancárias, consultas
médicas ou a lista de medicamentos a serem prescritos para
um paciente internado em uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) –, são feitos através de mecanismos que se utilizam da
tecnologia.
Com esse modelo, elevou-se à categoria de bem de valor
mais importante o conhecimento, o qual é intangível, daí
derivando o conceito de Capital Intelectual [7]. Desse modo,
surge clara diferenciação entre o que antes se observava
durante as Revoluções Agrícola e Industrial, em que a força
física do homem era que apresentava maior valoração,
cabendo ao Estado o controle dos meios de produção.
Decerto, hoje o processamento se dá de maneira diversa.
Fator marcante dessa nova sociedade é a velocidade
com que as alterações ocorrem, exsurgindo grande
necessidade de sempre se estar atento a elas, sob pena de
impossibilidade no acompanhamento dessa evolução. É
nesse ambiente de rápidas modificações que se insere a
questão aqui enfocada.
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Assim, com o crescimento vertiginoso dos mecanismos
virtuais, observa-se, também, maior necessidade de que a
segurança daquilo que se realiza nesse meio seja garantida,
fazendo-se mister o avanço das técnicas de forense
computacional.
Apenas exemplificando um dos fatores dessas importantes
inovações relatadas, observe-se que já há certo tempo que as
técnicas investigativas se encontram sobremaneira evoluídas,
já havendo a possibilidade da extração de provas digitais
em computadores queimados e em aparelhos encontrados
no fundo de um lago, por exemplo [8]. Isso apenas traz a
constatação de que as pesquisas estão sendo realizadas de
maneira proveitosa.
Dessarte, levando-se em conta a crescente importância desse
instituto, a seguir faz-se análise mais aprofundada de suas balizas
principais, não sendo, entretanto, o escopo do presente trabalho
descer a todos os detalhes sobre a temática, recomendando-se
para tanto a leitura de obras específicas.
2.3. Da Validade Jurídica de Documentos Produzidos
em Meio Eletrônico
Especificamente tratando da Perícia Computacional, tem-se
que ela corresponde à coleta e à posterior análise dos arquivos
objeto da investigação. Ato contínuo, de posse do material a ser
peritado, utilizando-se de ferramentas apropriadas, o expert faz
o estudo da evidência coletada e, empós, apresenta seu laudo,
que mostra, para o magistrado, se houve, ou não, alguma
modificação do arquivo sub judice.
Convém observar que, em se tratando de documentos
eletrônicos que serão utilizados como meio de prova em
processo judicial, é de fundamental necessidade a juntada aos
autos da fonte em que se originou o objeto a ser periciado.
Assim, se impugnado um e-mail, verbi gratia, pouco valerá,
em razão da ampla chance de adulteração, anexar ao processo
cópia daquele documento eletrônico, devendo-se possibilitar
a realização da perícia no disco rígido em que o mesmo foi
gravado.
Observe-se que há possibilidade de que se faça necessário o
estudo nos servidores por meio dos quais a mensagem trafegou,
desde o seu envio até o seu recebimento, caso não estejam esses
dados registrados no disco do computador, o que se torna
cada vez mais comum com a utilização dos mecanismos da
Computação em Nuvem.
Em geral, quando bem efetivados os procedimentos periciais,
os índices de sucesso são bastante elevados, especialmente
quando realizado em computadores, pois eles guardam bem
mais informações do que se pensa, sendo, efetivamente, bastante
difícil a remoção completa de um dado nele gravado [9].
Minuciosa metodologia deve, pois, empreender o profissional
com o mister de assegurar que a evidência não seja alterada ou
até mesmo perdida. Diferentes necessidades implicam diversos
métodos de estudo dessas provas coletadas, dependendo da
habilidade do perito a melhor solução para o caso.
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A regra de ouro desse procedimento, independentemente da
opção do profissional, é a preservação das evidências de tal forma
que não se opere qualquer dúvida acerca da sua veracidade. Para
que seja garantido tal intento, fundamental o cumprimento de
alguns requisitos básicos trazidos pela doutrina especializada,
incluindo, mas não se limitando a:
a) se possível, criar imagens dos discos
investigados, também conhecido como duplicação
parcial [consiste em criar uma imagem, cópia
perfeita, de um sistema], para que as evidências
digitais possam ser depois analisadas;
b) se o caso necessitar de análise ao vivo [perícia
realizada no equipamento investigado ainda em
funcionamento], salvar as evidências em discos e
bloqueá-los contra regravação; e
c) lacrar em sacos com etiquetas todas as evidências
[10].
Observa-se, pois, que, nas orientações anteriormente
relatadas, sobressalta a necessidade da máxima proteção
dos dados originais, que devem permanecer em estado
puro, realizando-se, sempre que possível, a perícia apenas
na cópia dessas informações, reduzindo ao mínimo possível
a possibilidade de apagar ou de danificar o arquivo-matriz.
Desse modo, observa-se que é possível a verificação de
modificações efetivadas em documentos eletrônicos, acaso
sejam eles resguardados em seu estado puro.
Verifica-se, assim, que não há razões para, com a
tecnologia hoje disponível, ainda haver desconfiança relativa
à documentação digital, como outrora existia. Apenas
ratificando esse entendimento, fundamental observar que o
Anteprojeto do novo Código de Processo Civil pátrio, tornado
público em junho do ano de 2010, já traz uma seção que trata
especificamente da questão da documentação eletrônica, a
ela atribuindo plena eficácia [11].
Por fim, fundamental observar os Enunciados 297 e 298,
produzidos na III Jornada de Direito Civil, promovida pelo
Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal,
no ano de 2007:
Enunciado 297 – III Jornada de Direito Civil
Art. 212 [do Código Civil]: O documento
eletrônico tem valor probante, desde que seja
apto a conservar a integridade de seu conteúdo e
idôneo a apontar sua autoria, independentemente
da tecnologia empregada.
Enunciado 298 – III Jornada de Direito Civil
Arts. 212 e 225 [do Código Civil]: Os arquivos
eletrônicos incluem-se no conceito de “reproduções
eletrônicas de fatos ou de coisas” do art. 225 do
Código Civil, aos quais deve ser aplicado o regime
jurídico da prova documental.

Acredita-se serem essas as principais características que
precisam ser dominadas sobre a questão suso referida,

a fim de que se consiga compreender o tema adiante
examinado.
3. Computação em Nuvem:
Análise dos Aspectos Básicos
A seguir, passa-se a realizar análise perfunctória dos aspectos
básicos da Computação em Nuvem, a fim de que, ao se estudar as
influências desse instituto na Perícia Forense, não haja maiores
dificuldades no entendimento. Almejando traçar um conceito
inicial sobre o tema, fundamental trazer à colação o escólio de
Taurion:
(...) Computação em Nuvem é um termo para
descrever um ambiente de computação baseado
em uma imensa rede de servidores, sejam
estes virtuais ou físicos. Uma definição simples
pode então ser “um conjunto de recursos como
capacidade de processamento, armazenamento,
conectividade, plataformas, aplicações e serviços
disponibilizados na Internet”. O resultado é que a
nuvem pode ser vista como o estágio mais evoluído
do conceito de virtualização, a virtualização do
próprio data center. [12]
Isto é, como acima já referido, não se precisará gravar os dados
e informações comumente consultados na máquina utilizada, já
que eles estarão na “nuvem”, podendo ser acessados, de qualquer
lugar do mundo, através de um computador, celular ou televisão
com conexão à Internet. Essas informações estarão armazenadas
em datas centers, poderosas centrais de processamento de dados,
estando pouco ou quase nada no equipamento.
A máxima evolução desse mecanismo é alcançada quando
tudo está na “nuvem”, até mesmo o software principal do
computador, o chamado Sistema Operacional, como o Windows
ou o Linux, por exemplo.
A utilização da Cloud Computing está crescendo
expressivamente a cada dia. Confirmando a importância
do assunto tratado, em 2008, o valor gasto no mundo com
Computação em Nuvem foi da ordem de 16 bilhões de dólares.
Em 2012, espera-se que essa cifra atinja cerca de 42 bilhões de
dólares, o que representa aumento de 27% na utilização dessa
tecnologia, em apenas quatro anos [13].
Importante observar que dentre as características dessa
nova aplicação, destacam-se a elasticidade, a escalabilidade e o
pagamento por utilização.
Por elasticidade, entende-se a possibilidade de utilização
dos recursos na exata medida em que eles forem necessários,
podendo ser aumentada ou diminuída a capacidade, de forma
dinâmica. Quanto à escalabilidade, grosso modo, pode-se
entendê-la como sendo a capacidade para alocar recursos de
processamento, disco, memória ou banda individualmente e sob
demanda. Em relação a esses serviços, o pagamento ocorre de
forma variável, conforme a utilização efetiva deles.
Observa-se, pois, que um dos pontos-chave do instituto em
apreço diz respeito à possibilidade de pagamento consoante a

utilização. Isto é, o uso dos recursos, por parte dos computadores
em nuvem, flutua conforme a demanda efetivamente requisitada,
sendo o adimplemento dos valores proporcional à parcela
efetivamente consumida.
E essa “nuvem” apresenta diversos tipos de serviços, dentre
os quais se inclui o SaaS (Software-as-a-Service - Programa
de Computador como Serviço), que pode ser entendido
basicamente como a capacidade de ter um programa de
computador implementado como serviço hospedado em um
data center, sendo acessível pela Internet, trazendo grande
economia relativamente à infraestrutura. Como exemplos,
pode-se referir ao Zoho e ao Google Docs.
Frise-se que isso não é algo distante, havendo pesquisas
no sentido de que, neste ano de 2010, aproximadamente
“65% das empresas norte-americanas terão pelo menos uma
aplicação rodando no SaaS” [14].
Passa-se a pagar o software como se um serviço prestado
ele fosse, não havendo mais que se falar em licenciamento
para o terceiro adquirente – isto é, a licença se dá entre o
provedor de serviços e a empresa que elaborou o logiciário.
Em verdade, vendem-se os serviços de um sistema para
um terceiro, sem que o programa de computador em si seja
repassado – tal mecanismo, convém destacar, não condiz com
os atuais mecanismos de licenciamento permitidos pela Lei
de Softwares (Lei No 9.609/1998) e pelo Código Civil, fugindo
a análise dessa questão do foco do presente trabalho. Nesse
sentido, segue Taurion:
SaaS está relacionado com a funcionalidade da
aplicação, entregue via modelo de subscrição
pela Internet. O cliente não precisa ter a
“propriedade” do software. (...) No SaaS, ele
não “possui” o software e adicionalmente não
precisa se preocupar com a tecnologia em que o
software vai operar. (...) Software-as-a-service é
um modelo disruptivo. Sua proposição de valor
é a funcionalidade oferecida e não a “propriedade
do produto”. (...) O cliente não adquire licença
de uso, mas paga uma taxa mensal baseada no
número de funcionários que acessem o serviço.
SaaS, por ser um modelo disruptivo, vai afetar
toda a estrutura da indústria de software [15].
Assim, os programas comerciados pelos provedores
dos serviços são a eles licenciados, e não à terceira parte
que os utilizará. Diante desse licenciamento, os detentores
negociam os direitos que possuem sobre o software a
terceiros, adquirentes dos serviços da Computação em
Nuvem.
Nessa transação, várias são as formas de efetivação, sendo
certo, no entanto, que do cliente será cobrado tão somente
o serviço efetivamente usado, quer seja relativamente ao
número de acesso, tempo de uso, número de estações, dentre
outros. Há, também, a possibilidade de entabular-se acordo
de utilização mediante um valor fixo mensal, bimestral,
semestral, podendo ser estipulado uso ilimitado nesse
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período, enfim. As partes livremente formam o negócio da
maneira que melhor lhes aprouver.
Outro aspecto dessa inovação diz respeito à PaaS
(Plataform-as-a-Service – Plataforma como Serviço), a qual
está representada pela disponibilização de um ambiente no
qual os desenvolvedores de programas têm espaço destinado
à elaboração de aplicações destinadas a operar sob o modelo
de Cloud Computing. Atualmente, esses serviços estão
acessíveis no Windows Azure, Google, Sales Force, dentre
outros.
Há, também, o IaaS (Infrastructure-as-a-Service
– Infraestrutura como Serviço), o qual consiste na
disponibilização de hardware, via web aos usuários. Uma
das formas mais utilizadas desse serviço está presente
na utilização de máquinas para armazenamento de
informações. Grandes empresas, como a Amazon, a IBM, e
a Sun Microsystems já fornecem esse tipo de utilidade. Seu
grande diferencial está no fato de que, com o pagamento
de pequena quantia, tem-se acesso às mais modernas
tecnologias disponíveis.
Existem ainda outras modalidades, tais como DaaS
(Database-as-a-Service – Banco de Dados como Serviço) e
BaaS (Backup-as-a-Service, Cópia de Segurança como Serviço),
cuja análise extrapola os objetivos do presente estudo.
4. Aspectos da Forense Computacional
em Um Cenário de Cloud Computing
Pelo que acima se trouxe, percebe-se que quando se têm,
simultaneamente, os aspectos referentes à Perícia Forense em
um cenário de Cloud Computing, ambos os polos envolvidos
nessa relação encontram-se com questionamentos difíceis de
serem solucionados.
Tanto os peritos quanto os aplicadores do Direito carecem
de melhor regramento para especificação das atitudes que
devem tomar quando se depararem com situações como as
aqui enfrentadas.
4.1. A Privacidade Contratual e a Realização de
Cópias de Segurança
Em primeiro lugar, cumpre analisar o que diz respeito
à possibilidade de acesso a dados sigilosos guardados na
“nuvem”, por parte de malfeitores.
Certo é que, a despeito de previsões contratuais acerca do
sigilo das informações, inúmeros são os incidentes relatados
acerca de “vazamentos” na Internet que se operam de modo
ilegal, em razão do ingresso não autorizado em diretórios
privados, protegidos contra a entrada livre de terceiros. Por esse
motivo, grande parte das críticas dirigidas às ferramentas de
Computação nas Nuvens diz respeito exatamente à segurança
das informações [16]
Tendo-se em conta a grande dificuldade existente para
conseguir comprovar a origem do acesso, aliado ao fato de
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que o próprio sistema de Computação em Nuvem pode ser
utilizado pelo contraventor para propagar as informações a
que teve acesso, mais uma vez, esbarra-se em situação que foi
dificultada, em razão das inovações da Cloud Computing, não
estando as técnicas de Forense suficientemente desenvolvidas
para, em curto lapso temporal, solucionar o caso posto a
apreciação.
Desse modo, um dos bens intangíveis protegidos pela
Carta Máxima da República, a honra, pode ser aviltada sem
que se consiga rastrear a origem desse crime.
Importante observar, de igual modo, que, até mesmo a
cópia de segurança que precisa ser realizada pelos peritos
forenses computacionais, a fim de iniciar o estudo sobre os
dados coletados será mais difícil. Isso decorre do fato de que,
como se sabe, necessária se faz a efetivação do procedimento
hash sobre o conteúdo antes e depois de efetuada a duplicação
dos discos que serão examinados.
A função hash consiste em um método matemático
utilizado, exemplificativamente, com a intenção de possibilitar
a confirmação da integridade das partes de uma mensagem
transferida, isto é, visa-se confirmar que não foram alterados
os dados durante a sua transmissão.
Uma característica marcante do hash é que ele é
unidirecional, não havendo possibilidade de retornar ao
arquivo original, a partir do código hash. Isso ocorre, pois o
hash é tão somente um resumo do documento, apresentando,
via de regra, o mesmo tamanho independentemente do
volume do arquivo em que ele é aplicado.
Fazendo-se uma analogia, pode-se dizer que o hash
funciona como os dígitos verificadores, que têm a função
de confirmar que nenhum erro de digitação foi cometido
na transcrição de certo número – no presente caso, almejase confirmar não ter havido sequer mínima alteração no
conteúdo da mensagem.
Impende ainda informar que o hash gerado deve ser
sempre único, isto é, ímpar, não havendo igualdade para
outro arquivo, ainda que a diferença entre eles seja de apenas
um espaço em branco, por exemplo.
Assim, partindo-se do pressuposto de que a Internet é um
ambiente dinâmico, em que atualizações podem ser feitas
a qualquer momento, existe possibilidade de que, caso seja
necessário grande tempo para duplicar todas as informações
que serão estudadas, o indivíduo altere, nesse interregno,
algum conteúdo daquela pasta virtual que está sendo
transferida, terminando por haver a invalidação da aplicação
do hash de conferência, tornando facilmente anuláveis as
conclusões às quais o perito chegar, já que não se conseguirá
comprovar a integridade da cópia de segurança efetivada.
Acresça-se a isso o fato de que instabilidades no servidor,
tanto no de origem, quanto no de destino, podem causar
ruídos que terminem por alterar, de algum modo, as
informações dos arquivos copiados, provocando, mais uma
vez, a invalidação do seu conteúdo.

Ademais, a realização de uma Cadeia de Custódia também
estará comprometida, já que será difícil se garantir que
apenas os peritos tiveram acesso àquela informação. Por meio
da Cadeia de Custódia se “prova onde as evidências estavam
em um determinado momento e quem era o responsável por
elas durante o curso da perícia” [17].
Está-se, desse modo, diante de diversos empecilhos que
terão de ser enfrentados pelo perito que trabalhará com uma
evidência em um cenário de Computação em Nuvem.
4.2. Tempo e Local dos Cibercrimes: Necessidade de
Cooperação Internacional
Têm-se questionamentos acerca de dois aspectos que
precisam ser bem analisados, relativamente a quaisquer delitos,
quais sejam, o local e o tempo dos crimes. Em se estando diante
de crimes cibernéticos a atenção quanto a esses quesitos precisa
ser ainda maior. O Código Penal trata da temática em seus arts.
4º e 6º:
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento
da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado.
Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em
que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte,
bem como onde se produziu ou deveria produzir-se
o resultado.
Sobre o tempo do crime, três são as teorias existentes. O Brasil
se filiou à Teoria da Atividade, que considera como tempo do
crime o momento da ação ou da omissão, ainda que em outra
oportunidade seja efetivado o resultado.
Há, ainda, a Teoria do Resultado (ou do efeito), que tem
como tempo do crime o momento de sua consumação,
independentemente de quando tenha se dado a ação ou omissão
que carrearam ao resultado; bem como a Teoria Mista, que
considera como tempo do crime tanto o momento da conduta,
quanto o do resultado.
Entende-se que, em se tratando de Direito Eletrônico, razão
não há para que sejam feitas modificações nesse entendimento
já consolidado sobre o tempo do crime, devendo-se dar
continuidade àquilo já praticado.
Grande diferença reside no que pertine ao local em que o
crime foi praticado. Existem, também, três teorias sobre o tema.
A aplicada atualmente no ordenamento brasileiro, Teoria da
Ubiquidade, posiciona-se no sentido de que o lugar da conduta
criminosa pode ser tanto aquele em que ocorreu a ação ou
omissão, como aquele em que o resultado foi produzido. Com esse
entendimento, possibilita-se que, mesmo naqueles crimes em que
a conduta ocorre no Brasil e o resultado se dá em outro país, ou
vice-versa, seja a justiça pátria competente para julgá-los.
Há ainda a Teoria da Atividade, que considera como local
do crime aquele em que houve a ação ou omissão, ainda que
o resultado ocorra em outro espaço; bem como a Teoria do
Resultado, que, de outra banda, como seu nomen juris expressa,

tem como local do crime, onde houve a consumação do
resultado.
Convém observar que os cibercrimes rompem com esse
tradicionalismo metódico, na medida em que existe possibilidade
de que sejam praticados, simultaneamente, em diversos países,
podendo em cada um deles serem efetivadas condutas diversas,
sendo viável que o autor dos delitos esteja localizado em nação
diferente de todas aquelas em que suas atitudes tomam efeito.
Ademais, acresçam-se algumas diferenças que podem ser
constatadas, quando se faz o cotejo entre os crimes praticados
em ambiente físico e em meio virtual, atentando-se para: “a
velocidade com a qual o crime é praticado; o volume de dados
e/ou a quantia de dinheiro envolvidos; e a distância a partir
da qual ele pode ser cometido” [18].
Com isso, exsurge a necessidade de redefinição no que diz
respeito à busca e apreensão de máquinas, aliada à questão da
competência das polícias e dos juízes. Explica-se: atualmente,
com a possibilidade de alocação de grande quantidade de
informações na Internet, a simples apreensão do computador
pode ser infrutífera para os fins de ultimar-se investigação
pericial, como anteriormente já se aludiu.
Como os dados estarão em ambiente virtual, necessário
se faz que se tenha acesso às informações que serão objeto
da perícia em seu estado puro. Com isso, surge o conceito
de busca e apreensão online. Há a possibilidade, pois, que
o cumprimento de mandados passe a se dar sem que seja
necessário sair dos ambientes de trabalho, bastando para
tanto uma máquina com conexão à Internet.
Ocorre que esse procedimento não pode ser efetivado sem
que as mínimas garantias constitucionais sejam preservadas,
sob pena de as provas obtidas serem ilícitas, fragilizando,
ou às vezes, impossibilitando, a condenação do indivíduo
investigado.
Imagine-se, verbi gratia, a situação da autoridade policial
que, sabedora da prática de ilícitos com a utilização da
Internet para guarda dos dados que poderiam comprovar o
crime, resolva, sponte propria, adquirir essas informações na
Grande Rede.
Acaso essa tentativa de coleta de dados se dê em relação
a informações cujo armazenamento esteja sendo feito em
servidores fora do Brasil, algumas situações-problema
podem ser evidenciadas e precisam ser melhor analisadas, a
fim de que sejam evitados ulteriores questionamentos quanto
à validade das provas obtidas.
Caso se consiga ter acesso ao próprio computador
do criminoso, por meio de uma perícia online ao vivo –
situação possível quando se consegue pegar o criminoso
no momento em que ele tenta obter as informações
na Rede das Redes, estando ainda com a máquina que
intermedeia esse acesso ligada, com todos os logins e senhas
necessários à verificação do conteúdo das pastas em que as
informações estão armazenadas na “nuvem” já digitadas –
ou se alcance, por meio do computador pessoal do Perito,
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as informações desejadas, certamente a prova obtida violará
as regras constitucionalmente trazidas no art. 5º da Magna
Carta, ainda que com prévia autorização judicial, já que a
autoridade que proferiu a decisão será territorialmente
incompetente.
Entende-se que a única maneira de ser tida como válida uma
prova assim obtida dá-se quando a autoridade investigadora,
contando com permissivo emitido por Magistrado pátrio,
não tem ciência de que a informação acessada está localizada
em servidor fora da jurisdição nacional, o que, na maioria dos
casos, não ocorre, já que a investigação prévia conduz a um
completo estudo sobre a cena do crime, sendo essa questão,
geralmente, levantada logo no início dos estudos.

Surgirá, então, a necessidade de que, antes mesmo da efetiva
apreensão do suspeito, seja expedida ordem para que o Juiz da
jurisdição em que está havendo a gravação das informações
determine à empresa de hospedagem que as forneça.
A Internet tem apresentado grande crescimento, já
sendo, como se disse ab initio, quase 2 bilhões o número
de usuários conectados. Em razão dessa magnitude, os
criminosos visualizaram grande espaço para diversificar
seu campo de atuação, passando a agir ativamente na
Grande Rede.

Isso, contudo, não representa entendimento uníssono,
já que vozes há que se insurgem em sentido contrário,
consubstanciadas nos artigos 70 e 88 do Código de Processo
Penal, que abordam, em síntese, a questão da competência
para o julgamento de crimes realizados fora do âmbito do
território brasileiro [19].

Abriu-se novo flanco para a atuação criminosa, passandose a cometer aquilo que antes era feito no mundo físico
no “mundo virtual” [20]. A sociedade, pois, está exposta a
inúmeras ameaças que levam a um comprometimento da
segurança das informações, dos dados, de dinheiro e até
mesmo da vida, tendo-se em conta que, hodiernamente,
hospitais há em que o controle dos medicamentos do
pacientes é feito à distância, nos termos anteriormente já
traçados.

Diante disso, é clara a necessidade de que a cooperação
internacional exista, a exemplo do que já se vem tentando
com a Convenção de Budapeste, sob pena de proliferação dos
crimes eletrônicos, já que haverá consolidação do existente
pensamento no sentido da “inexistência de leis” no âmbito
da Internet.

Em razão disso, observa-se vertiginosa elevação do gasto
das empresas com a segurança dessas informações, com o fito
de mantê-las protegidas contra terceiros mal intencionados.
Isso, contudo, não é suficiente, esbarrando-se em fatores
limitativos, como a ausência de dispositivos legais que tracem
a regulamentação básica para os crimes na Internet.

4.3. Das Dificuldades Decorrentes da Ausência de
Legislação Internacional
Outro grande questionamento que vem à mente, diz respeito
ao fato de que, em razão da crescente utilização da Computação
em Nuvem, em pouco tempo, não só os dados, como a
infraestrutura, os softwares, os bancos de dados e diversos
outros aspectos passarão a ficar hospedados na nuvem.
Diante desse novo cenário, a simples apreensão de uma
máquina seguida da investigação do seu conteúdo pode
pouco, ou até mesmo nada, resolver para a solução de certo
caso estudado, consoante anteriormente já analisado.
Ora, se o computador será basicamente um entreposto
entre o usuário e a “nuvem” em que todos os seus dados estão
salvos, certamente, quase nenhum rastro ficará disponível
nessa máquina.
Com isso, surgirá como de fundamental importância a
realização de uma prévia e robusta investigação levada a
efeito pelos entes policiais, a fim de que se consiga traçar as
rotas utilizadas pelo investigado para ter acesso ao material
cujo conteúdo está sub examine.
Eis então que surge outro grande desafio: na maior parte
dos casos, as informações estão armazenadas em servidores
que não se encontram no local em que o criminoso está
fisicamente. Isto é, utilizando-se como exemplo um infrator
sito no Brasil, grande será a possibilidade de que ele esteja
se utilizando dos serviços de armazenamento de empresas
localizadas em países diversos.
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Isso não significa, contudo, que o Direito Penal deve
ser totalmente reformulado. Pelo contrário. É de amplo
conhecimento que esse ramo da ciência do Direito representa
a ultima ratio. Isto é, só se deve a ele recorrer empós o
esgotamento de todos os outros modos de solucionar a
questão.
Essa característica presente no ramo do Direito antes
referido é decorrência do Princípio da Intervenção Mínima
ou da Subsidiariedade. Não se está pregando, frise-se, que
não devem ser regradas as condutas criminosas efetivadas
no ambiente da Internet. Ao reverso, defende-se que a
sistemática Penal deve ser utilizada, mas tão somente
quando o Direito Civil e o Direito Administrativo não
conseguirem estancar as decorrências danosas levadas a
efeito pelos cibercriminosos.
Assim, tendo-se em conta a grande mudança de paradigma
evidenciada com a Sociedade da Informação, exsurge a
necessidade de que alguns tipos penais sejam repensados,
a fim de que prevejam as novas formas por meio das quais
crimes antigos podem ser efetivados.
Não se pode olvidar, outrossim, da eventual necessidade
de criação de novos tipos penais, na medida em que condutas
antes não pensadas pelo legislador, ou tidas até então como
irrelevantes penais, precisam ser contidas, sob pena de
preocupantes consequências serem infligidas à população.
Convém frisar, contudo, que estatísticas há no sentido de que
cerca de 95% (noventa e cinco por cento) dos crimes digitais
ultimados conseguem ser apenados com a legislação penal
hoje em vigor.

Isso se torna ainda mais importante, principalmente se
considerando, também, o Princípio da Legalidade, por meio
do qual resta proibida a utilização da analogia in malam
partem no Direito Penal, podendo ser essa técnica aplicada
nas situações em que haja benefício ao acusado.

Esclareça-se que nada obsta a que o Brasil seja signatário
da Convenção de Budapeste e aprove o Projeto de Lei do
Senador Azeredo, não havendo qualquer restrição a que isso
se dê, sendo crescente, inclusive, o movimento daqueles que
entendem ser necessário tomar essa medida.

Não restam dúvidas, pois, de que é necessário ter cautela
relativamente a essa nova Sociedade. Fundamental, para
melhor entendimento da temática, observar as palavras de
Alvin Toffler:

Acaso não sejam implementados modernos mecanismos de
cooperação internacional entre justiças, esses procedimentos
poderão demandar grande tempo, já que, a se continuar
seguindo o procedimento atual, faz-se necessária a elaboração
de uma Carta Rogatória, a qual é encaminhada ao Ministro da
Justiça, a fim de que seja feito o pedido do seu cumprimento,
por via diplomática, às autoridades estrangeiras competentes,
a teor do que dispõe o art. 783 do Código de Processo Penal.

Esta nova civilização, ao desafiar a antiga,
derrubará burocracias, reduzirá o papel do estadonação e gerará economias semiautônomas em um
mundo pós-imperialista. Isso exigirá governos que
sejam mais simples, mais eficazes e, também, mais
democráticos do que os que hoje são conhecidos.
É uma civilização com sua própria e característica
perspectiva mundial, suas próprias formas de
entender o tempo, o espaço a lógica e a causalidade.
Acima de tudo (...) a civilização da Terceira Onda
começará a fechar a brecha histórica aberta entre
produtor e consumidor, originando a economia do
“prossumidor” de amanhã. Por essa razão, entre
muitas outras, poderia resultar – com um pouco
de ajuda inteligente de nossa parte – a primeira
civilização verdadeiramente humana, de toda a
História. [21]
Nesse sentido, então, as previsões da Convenção de
Budapeste, que objetiva traçar uma padronização da
legislação sobre crimes da Internet, têm forte valor, pois
servirão ao mister de reduzir a grande dificuldade ainda hoje
existente em combater, de forma efetiva, os crimes efetivados
em ambiente web.
O ajuste de Budapeste foi assinado aos 23 de novembro
de 2001, na Hungria, pelo Conselho da Europa, contando, à
época, com diversos países europeus, bem como com Estados
Unidos, Canadá e Japão. Hodiernamente, outras nações não
europeias já aderiram ao Acordo, incluindo algumas da
América Latina, como Chile, Costa Rica, México e República
Dominicana [22].
Com a padronização das legislações internacionais
objetivada com a Convenção, tornar-se-á mais fácil a
cooperação entre as polícias mundiais, o que, sem dúvidas,
facilitará a detenção dos infratores.
Isso se torna ainda mais relevante na medida em que
se constata a crescente utilização das ferramentas de
Computação em Nuvem, havendo, como consequência,
todos aqueles fatos antes já examinados.
Outrossim, convém deixar a reflexão de que tramita no
Brasil o Substitutivo ao Projeto de Lei da Câmara Nº 89/2003,
conhecido como Projeto de Lei do Senador Eduardo Azeredo,
o qual tem previsões bastante semelhantes às trazidas pela
Convenção de Budapeste. A leitura comparativa de ambos
os diplomas deixa clara essa constatação, havendo, inclusive
diversos dispositivos com profunda identidade.

Frise-se o grande sigilo que deve envolver essa complexa
troca de informações, já que, a depender do contrato que o
indivíduo mantenha com a empresa prestadora de serviços
de Computação em Nuvem, mediante um simples comando,
pode ser determinada a remoção de todo o conteúdo até
então armazenado.
Surge, então, como de fundamental necessidade para
a melhor solução de demandas de perícia forense em um
cenário de Cloud Computing a necessidade de uma legislação
internacional que preveja a cooperação entre as diversas nações
signatárias do Tratado que vier a ser elaborado. Entende-se
que, somente dessa maneira, ter-se-á possibilidade de êxito em
uma operação que envolva os casos aqui analisados.
De modo contrário, as operações da Polícia Federal, que
até então têm apresentado grande sucesso, esbarrarão na
dificuldade de acessar as informações dos investigados, o que
pode, na maioria dos casos, inviabilizar a persecução criminal,
deixando livre, por falta de provas, perigosos malfeitores.
5. Considerações Finais
Como se teve oportunidade de observar, as questões que
envolvem a Perícia Forense Computacional em um cenário
de Cloud Computing são novas, tanto para os operadores do
Direito, quanto para os profissionais peritos, que farão as
investigações nessas cenas.
Como se frisou, no entanto, principalmente por parte dos
legisladores, faz-se mister a aprovação de legislação que vise ao
combate dos crimes efetivados em meio eletrônico, sob pena
de perpetuação da já existente ideia de que a “Internet é uma
terra sem lei”, o que tem permitido uma grande elevação dos
casos de condutas maléficas levadas a efeito na Grande Rede.
Tendo-se em conta que, geralmente, as informações
na Internet circulam em diversos países do globo,
simultaneamente, surge a necessidade de cooperação
internacional, a fim de que se consiga, de modo mais efetivo,
barrar a ação dos cibercriminosos.
Encontra-se em trâmite no Brasil um Projeto de Lei
sobre Crimes Eletrônicos, que, mesmo não atendendo,
satisfatoriamente, todas as questões que precisam ser
solucionadas, já representa certo avanço na área. Esse projeto
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apresenta ponto positivo, no que pertine à semelhança que
apresenta com a Convenção de Budapeste, o que poderia
facilitar essa interoperabilidade entre os diversos organismos
internacionais.
Como se abordou, atualmente, caso seja necessária a busca
de informações armazenadas na “nuvem”, em se verificando
que os servidores em que elas estão guardadas não se localizam
no Brasil, ficam bastante restritas as possibilidades de atuação
dos órgãos policiais e jurisdicionais pátrios, devendo-se ter
bastante atenção nas ações empreendidas, sob pena de violação
de lídimos direitos constitucionais dos investigados.
E isso porque, caso se faça a colheita de provas violando
essas garantias, estar-se-á diante de prova ilícita, podendo
haver a contaminação de todas as outras evidências dela
derivadas, inutilizando-as – teoria do fruto da árvore
envenenada – o que pode, em última análise, levar a que o
acusado seja solto por ausência de provas.
Em sendo assim, necessário se faz que seja feito esforço
conjunto da sociedade, dos operadores do Direito, do
Legislativo e das diversas polícias, a fim de que sejam
aprovadas normatizações que tratem de perto da questão
da Perícia Forense Computacional, em um cenário de Cloud
Computing, com o objetivo de que essas novidades não sejam
utilizadas com o mister de elevar a prática criminosa.
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Beeapeer: Uma ferramenta para localização e
monitoramento de material
de abuso sexual infantil na rede Gnutella
Luciano Porto Barreto, Leandro Nunes dos Santos, Daniel Coelho Cunha
Abstract—Production and dissemination of sexually abused
children content is unfortunately on the rise, especially in peerto-peer networks. Despite the efforts of law enforcement and
national security agencies, there is still a need for specialized
tools to help analysts and legal actors in order to discover, gather
information and trace such activities. This paper presents our
experience in the development and evaluation of BeeaPeer - a
tool for automatic discovery and logging of child abuse sexual
content exchanged in the Gnutella network.
Keywords: Cybercrime, child sexual abuse content, peer-to-peer
networks, Gnutella.

A

1. Introdução

produção e distribuição de material referente ao abuso
sexual de crianças e adolescentes constitui prática
criminosa anterior à popularização da Internet e à invenção
dos computadores [1] apud [2]. Na atualidade, infelizmente,
autores [2-4] compartilham a idéia de que a Internet está
se transformando no principal meio de distribuição e
comercialização desse material.
Inicialmente, a disseminação dessa sorte de material, por
meios computacionais era realizada através dos Bulletin
Board Systems (BBS) e grupos de notícias da Usenet. Mais
recentemente, estão sendo utilizados canais do Internet
Relay Chat (IRC), Web sites da World Wide Web, mensagens
de correio eletrônico, bem como a troca direta de arquivos
possibilitada pelas redes sociais (e.g., Orkut, Facebook)
e redes ponto-a-ponto (peer-to-peer). Nesse particular, a
forte adesão de usuários às redes sociais e o interesse por
serviços de compartilhamento providos por redes ponto-aponto tem motivado a intensificação do monitoramento e
do combate à distribuição deste tipo de conteúdo ofensivo
por parte da sociedade organizada e governos.
Nos EUA, destacam-se a organização sem fins lucrativos
NCMEC [5], a subdivisão Criminal Division, Child
Exploitation and Obscenity Section do Departamento de
Justiça e as unidades U.S. Customs Service CyberSmuggling
Center e do Serviço Secreto [6] ligadas ao Departamento do
Tesouro.
A polícia espanhola tem utilizado efetivamente o
software Híspalis[7], desenvolvido por Albert Gabás, para
identificação de conteúdo ofensivo em redes ponto-a-ponto.
Por meio de sua utilização, a polícia localizou, por exemplo,

um usuário que distribuía 132 imagens com cenas de abuso
sexual infanto-juvenil [7].
Desde 2008, agências nacionais francesas e organizações
não-governamentais participam do projeto Measurement
and Analysis of Peer-To-Peer Activity Against Paedophile
Content [8], cujo objetivo primordial consiste no auxílio à
proteção de usuários das redes ponto-a-ponto, em particular,
crianças. Os principais resultados residem nas análises
derivadas dos estudos conduzidos e na implementação de
ferramentas e bancos de dados especializados.
No Brasil, a Polícia Federal tem atuado com rigidez no
combate aos crimes perpetrados nas redes Peer-to-Peer.
Exemplos notórios de atividades policiais incluem as
operações Carrossel I [9], Carrossel II [10] e Ossorico [11].
Esta última foi realizada em conjunto com a Polícia Federal
da Espanha e as demais se valeram de dados obtidos através
do software EspiaMule, o qual efetuava o armazenamento
das informações necessárias às operações[12].
Este artigo tem por objetivo somar esforços ao combate
à distribuição de material contendo indícios ou evidências
de abusos de crianças e adolescentes na rede Peer-toPeer Gnutella. Para tanto, foi desenvolvida a ferramenta
Beeapeerque possibilita a identificação e a coleta da
materialidade destes conteúdos ofensivos visando análise
e investigação posteriores. Nosso intuito é colaborar com
instituições governamentais na descoberta, análise e
fornecimento de informações precisas sobre a distribuição
e armazenamento de conteúdo referente, principalmente, à
exploração sexual infanto-juvenil.
O restante desse artigo está estruturado da seguinte
forma. A seção 2 apresenta os conceitos fundamentais e o
funcionamento básico acerca das redes e sistemas Peer-toPeer. Em seguida, a seção 3 descreve o protocolo Gnutella,
foco principal desse artigo. A seção 4 apresenta as decisões
de projeto e detalhes sobre a implementação da ferramenta
Beeapeer. Os resultados obtidos através da análise
experimental dessa ferramenta são descritos na seção 5. Por
fim, a seção 6 encerra o artigo destacando trabalhos futuros
e tecendo considerações finais acerca do trabalho realizado.
2. Redes e sistemas Peer-to-Peer
Sistemas ou redes Peer-to-Peer podem ser definidos como
sistemas distribuídos formados por nós interconectados
capazes de se auto-organizarem em determinada topologia
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de rede a fim de compartilhar recursos tais como conteúdo,
capacidade de processamento, espaço de armazenamento e
banda passante[13]. Tais sistemas são capazes de se adaptar
dinamicamente a falhas, acomodar populações transitórias
de nós mantendo níveis de conectividade e desempenho
aceitáveis, dispensando a intermediação ou suporte de
servidor ou autoridade global centralizada.

ser sintetizadas na busca por nós ativos, no estabelecimento
de conexões e troca de mensagens com os nós ativos. A
troca de mensagens envolve, essencialmente, a descoberta
de outros nós conectados, e a procura de documentos na
rede e suas respostas correspondentes.

As redes ponto-a-ponto podem ser classificadas quanto
a sua estrutura e forma de centralização. Em termos de
estrutura, ou forma de criação, as redes são caracterizadas
em estruturadas e desestruturadas. Na primeira, a topologia
da rede é estritamente controlada e seus arquivos são
organizados de maneira específica, o que facilita a localização
de arquivos resultantes de buscas na rede [14]. Exemplos de
tais redes incluem as redes Freenet [15] e Kademlia [16].
As redes desestruturadas, por sua vez, caracterizam-se
pela ausência de controle sobre a topologia ou localização
de arquivos. Nesse modelo, os nós ingressam na rede sem
o atendimento à regras rígidas, o que requer localizar os
arquivos sem a utilização de qualquer conhecimento prévio
sobre a organização da rede.

A rede Gnutella é qualificada como parcialmente
centralizada e desestruturada, ou seja, inexiste coordenação
central para os serviços oferecidos. As conexões são feitas
diretamente entre os nós, os quais assumem ambos os
papéis de cliente e servidor. Quando atuam como clientes,
os nós conectam-se a outros nós e podem efetuar buscas
e downloads de arquivos. No papel de servidores, os nós
aceitam conexões, pesquisam sua base de dados local,
respondem às buscas recebidas e perfazem uploads de
arquivos. Por tais razões, os nós são igualmente conhecidos
por servents - contração dos termos servers e clients.

No que concerne ao aspecto de centralização, as redes
podem ser divididas em [13]:
Puramente descentralizadas: Nestas redes inexiste
coordenação central das atividades na rede. Assim, os nós
atuam tanto como clientes quanto servidores, executando
as mesmas tarefas. Free Haven[17] representa um exemplo
de rede dessa categoria.
Parcialmente centralizadas: Estas redes diferenciamse das redes puramente descentralizadas por possuírem
o conceito de supernós; nós eleitos dinamicamente por
disporem largura de banda e poder de processamento
suficiente para servirem um pequeno subconjunto de tarefas
da rede. A rede Gnutella pode ser incluída neste rol.
Híbridas: Nas arquiteturas de redes híbridas existe uma
entidade central que provê alguns serviços para facilitar a
interação entre os nós. Os servidores geralmente mantém
uma estrutura de índices com metadados sobre os arquivos
compartilhados por cada usuário. Napster [18], BitTorrent
[19] e eDonkey [20] são redes fundamentadas nesse estilo
de organização.
A rede Gnutella, objeto de estudo deste trabalho, nas
suas versões anteriores era classificada como uma rede
desestruturada e puramente descentralizada. Em sua
versão atual, é considerada como uma rede parcialmente
centralizada devido à utilização de supernós, denominados
de Ultrapeers.
3. A rede e o protocolo Gnutella
O elemento central da rede Gnutella consiste no protocolo
de comunicação subjacente, descrito resumidamente nessa
seção. As funcionalidades do protocolo Gnutella [21] podem
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3.1. Características

No intuito de aprimorar a escalabilidade da rede, o
protocolo emprega um sistema de supernós, no qual os nós
funcionam em dois modos: Leaf e Ultrapeer. Um nó em modo
Leaf mantém apenas algumas conexões com nós no modo
Ultrapeer. Estes últimos atuam como intermediários para nós
Leaf conectados, possibilitando uma redução na quantidade
de nós envolvidos no roteamento e troca de mensagens.
3.2. Bootstrapping
O ingresso na rede Gnutella inicia-se com a descoberta
de um IP pertencente a um nó ativo na rede. Esta
etapa, conhecida por Bootstrapping (inicialização), é
de importância significativa, visto que os nós vizinhos
determinam a localização do novo servent na topologia da
rede e, além disso, influem diretamente no desempenho das
pesquisas e transferências de arquivos.
Segundo [21], há quatro maneiras para obtenção dos
endereços de outros nós; sendo a principal delas através da
requisição a um Gnutella Web Cache ou GWebCache. Um
GWebCache provê um ponto de partida para os nós que
desejam adentrar a rede fornecendo a) endereços IP’s de
outros clientes que estão na rede Gnutella e b) URL’s de outros
caches. Cabe salientar que a descrição do funcionamento
desse serviço não integra o protocolo Gnutella.
3.3. Handshaking
A entrada na rede Gnutella requer o estabelecimento de
uma conexão com, ao menos, um outro servent previamente
conectado. O estabelecimento da conexão dá-se através de
troca de mensagens entre os servents; etapa denominada de
Handshake. Após a obtenção do endereço IP e número da
porta de um nó, uma conexão TCP/IP é criada e o Handshake
é iniciado. Um Handshake bem sucedido envolve a troca
de três mensagens entre os nós. No decorrer do processo,
os dois servents participantes acordam sobre a versão do
protocolo e recursos a serem utilizados, por exemplo.

3.4. Mensagens do protocolo

3.4.1. Ping

Após a conclusão do Handshake e estabelecimento da
conexão, a comunicação entre os servents ocorre mediante
troca de mensagens. Cada mensagem consiste em um
cabeçalho e um corpo. A Figura 1 ilustra o envio de mensagens
de Ping e Query (explicadas a seguir) entre nós na rede.

São encaminhadas de nó-a-nó até que o TTL atinja o
valor zero. Estas mensagens não carregam informação útil.
São utilizadas para verificar se o cliente está conectado e
determinar o horizonte da rede.

O cabeçalho está presente em todas as mensagens e possui
os seguintes campos:

3.4.2. Pong

Cada nó que recebe uma mensagem de Ping deve respondêla com uma mensagem de Pong, a qual contém informações
Globally Unique ID (GUID) - Identificador único da
adicionais sobre o nó. Os campos dessa mensagem são os
mensagem na rede. Necessário para rotear as mensagens
seguintes:
de resposta de volta ao remetente;
•
Tipo do Payload - Identifica o tipo da mensagem: Ping,
○ Porta - Número da porta na qual o servent aceita
Pong, Bye, Push, Query e QueryHit;
conexões;
•
Time To Live (TTL) - Representa o número de vezes
1
que a mensagem será encaminhada na rede . O valor
○ IP - Endereço IP do nó;
é decrementado pelo servent antes da mensagem
○ Quantidade de arquivos - Número de arquivos
ser reenviada. Ao atingir o valor zero, a mensagem é
compartilhados pelo nó;
retirada da rede. Seu valor máximo é 7;
○ Total em kilobytes - Número em kilobytes de arquivos
•
Hops - Contador do número de vezes (saltos) que a
compartilhados;
mensagem já foi encaminhada por um nó. Útil para
saber por quantos nós a mensagem viajou até atingir o
r name / The Fifty International Conference on Forensic Computer Science – ICoFCS○
2010Bloco - Bloco opcional destinado a extensões do
nó atual;
protocolo.
•

3.4.3. Bye
Esta mensagem (de uso opcional) indica que, em breve, o
cliente deixará a rede.
3.4.4. Query
Tal qual as mensagens de Ping, as mensagens Query são
repassadas de servent-a-servent até que seu TTL expire. Essa
mensagem serve para localizar um arquivo específico nos nós
conectados. Os campos dessa mensagem são:

○

○
Figura 1: Comunicação na rede Gnutella. As mensagens Ping e Query são
Figura 1: Comunicação na rede Gnutella. As mensagens
encaminhadas de nó a nó até o término de seu tempo de vida (TTL). Assim,
Ping e Query são encaminhadas de nó a nó até o término de
as mensagens trafegam somente no escopo do horizonte do nó originário.

seu tempo de vida (TTL). Assim, as mensagens trafegam
somente no escopo do horizonte do nó originário.

Velocidade mínima - Velocidade mínima de
transmissão que os servents devem possuir para
responder a esta mensagem. Entretanto, essa utilização
está obsoleta. A semântica atual considera cada bit
deste campo como um sinalizador (flag) que indica
condições nas quais a Query deve ser respondida ou
compatibilidade com extensões do protocolo;
Critério de busca - É um campo de texto em
codificação ASCII. As buscas podem ser realizadas
por palavra-chave ou por hash. Inexiste especificação
precisa da interpretação que os servents receptores dessa
mensagem devem realizar.

Tamanho do payload - Determina o tamanho
○ Bloco GGEP - Campo opcional destinado a extensões
do protocolo.
do corpo da mensagem, a qual segue imediamente ao campo de cabeçalho. O corpo da
3.4.5. QueryHit
mensagem varia em função do seu tipo. O
As mensagens
QueryHit
d - Determina oprotocolo
tamanho define
do corpo
mensagem,
ao campo
desão respostas às mensagens Query.
seisda
tipos
principais:a qual segue imediamente
Um
nó
envia
uma
mensagem
de QueryHit se, de acordo com
a mensagem varia em função do seu tipo. O protocolo define seis tipos principais:
•

Na rede Gnutella existe o conceito de horizonte. Cada nó enxerga somente
até uma certa distância, pois suas mensagens tem alcance limitado na rede.
Assim, um nó não dispõe da visão global da rede.

1

seu critério, considerar que possui um ou mais arquivos que
satisfaçam à mensagem Query recebida. É importante frisar

nó-a-nó até que o TTL atinja o valor zero. Estas mensagens não carregam informação útil.
car se o cliente está conectado e determinar o horizonte da rede.
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que um nó pode fingir ter a guarda de determinado arquivo,
pois o protocolo não dispõe de verificação específica a esse
fim. De maneira similar às mensagens de Pong, as QueryHit’s
são roteadas de volta ao servent que originou a Query. Os
campos da mensagem QueryHit estão descritos a seguir:

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○

Hits - Quantidade de elementos listados no campo
Resultados (descrito a seguir);
Porta - Número da porta na qual o servent que
respondeu a mensagem Query aceita requisições HTTP
para o download de arquivos;
IP - Endereço IP do nó;
Velocidade - Velocidade de transmissão em kilobytes
por segundo do nó;
Resultados - Conjunto de respostas da mensagem
Query correspondente. Os resultados contém o número
de elementos indicados no campo Hits (a seguir). Cada
elemento da resposta é representado dessa forma:
Índice - Número que identifica unicamente o arquivo
no nó remoto;
Tamanho - O tamanho em bytes do arquivo no nó
remoto;
Nome - Nome do arquivo no nó remoto;
Extensões - Campo opcional destinado a extensões;
Extended Query Hit Descriptor (EQHD) - Campo
opcional, porém recomendado. Possui os seguintes
itens:
Nome da aplicação - Quatro caracteres representando
o nome da aplicação.
Tamanho do campo de dados - Tamanho em bytes do
campo de dados.
Campo de dados - Contém duas flags de um byte cada.
As flags contém bits que sinalizam: a) se o bloco de
Dados é do tipo GGEP2; b) se o bloco Velocidade é uma
média dos últimos uploads ou é definido pelo usuário;
c) se o servent já realizou, com sucesso, o upload de
pelo menos um arquivo; d) se o servent está ocupado
ou pode responder a uma eventual requisição e e) se o
servent está situado atrás de um firewall ou não pode
aceitar requisições HTTP diretas.
Dados - Área de dados específica de cada aplicação.
Não documentada.
Identifier (ID) - Cadeia de caracteres de 16 bytes que
identifica unicamente o servent na rede Gnutella.

3.4.6. Push
Mecanismo do protocolo que permite aos clientes situados
atrás de um firewall compartilhar seus arquivos.
Gnutella Generic Extension Protocol, campo destinado a extensões do
protocolo.

2

36

3.5. Transferência de arquivos
Em posse das mensagens de QueryHit, o servent pode
iniciar o download dos arquivos. Vale ressaltar que as
transferências não são feitas através da rede Gnutella. Para
tanto, deve ser estabelecida uma conexão direta entre o nó
que disponibiliza o arquivo e aquele que efetuará o download.
O protocolo utilizado para o download de arquivos é
o HTTP. Com as informações adquiridas por meio das
mensagens QueryHit, o servent envia uma requisição GET ao
nó portador do arquivo, o qual, subseqüentemente, envia o
arquivo.
Caso servent esteja atrás de um firewall, o arquivo pode ser
enviado mediante o emprego das mensagens de Push. Para
tal, um nó D, que fará o download, deve possuir uma porta
acessível externamente, a qual será utilizada por um nó U,
que fará o upload. Neste cenário, inicialmente, o nó D envia
uma mensagem de Push que será roteada pela rede Gnutella
até o nó de destino U. Ao recebê-la, o nó U abre uma conexão
dedicada com D para efetuar a comunicação diretamente
através do protocolo HTTP, por exemplo, sem necessidade de
uso da rede Gnutella.
Esta abordagem funciona na maioria dos casos, pois se o
nó U está conectado à rede Gnutella, este consegue enviar
requisições através do firewall. Entretanto, devido às ações
deste último, pode ser incapaz de recebê-las. Assim, o nó U,
por conseguir enviar requisições não retidas pelo firewall,
pode tentar estabelecer outro tipo conexão com D. Todavia,
dependendo das limitações impostas pelo firewall, este
método pode não funcionar em todas as circunstâncias.
3.6. Pseudo-anonimato na rede Gnutella
Dois fatores contribuem para que os usuários tenham
nítida sensação de anonimato na rede Gnutella. A arquitetura
parcialmente centralizada é um deles, frente à ausência de
entidade central mantenedora de um índice de arquivos
compartilhados pelos nós. O sistema de roteamento baseado
nas mensagens é o segundo fator, pois torna quase impossível
determinar a origem e destino de uma mensagem, já que as
tabelas de roteamento são dinâmicas e estão armazenadas em
diversos nós da rede.
Dito isto, uma forma adequada de associar um arquivo a um
usuário é efetuar esse registro durante o upload ou download
do arquivo, visto que o protocolo normalmente utilizado é
o HTTP. Essa abordagem foi utilizada, por exemplo, pelo
site Zeropaid.com’s Wall of Shame [22], o qual continha

endereços IP de alguns usuários que tentavam obter
conteúdo com abuso sexual infanto-juvenil através
da rede Gnutella. Este site utilizava um cliente
que mantinha uma lista de arquivos com nomes
referentes àquele tipo de conteúdo. Ao receber uma
requisição para download de um destes arquivos,
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BeeaPeer é uma ferramenta computacional com o propósito
de identificar a distribuição de material contendo cenas de
abuso sexual de crianças e adolescentes na rede Gnutella.
4.2 Troca de mensagens
Entretanto, cabe salientar que a utilização e o propósito dessa
4.2 Troca de mensagens
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/ The Fifty International
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ferramenta se insere num escopo mais amplo. Em verdade, a
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Brasil [23], uma associação civil sem fins lucrativos, voltada
Figura 4.
essencialmente à defesa dos direitos humanos na Internet.
O objetivo principal da ferramenta BeeaPeer consiste em
permitir a consulta e descoberta automatizada de arquivos
na rede e o armazenamento dos dados obtidos nas trocas de
mensagens com nós suspeitos. O estado atual da ferramenta
requer o mínimo de interação humana na atividade de busca e
monitoramento, além de não concretizar o compartilhamento
de arquivos ilícitos. A Figura 2 apresenta uma visão geral e
uma breve descrição do funcionamento da ferramenta no
contexto da rede Gnutella.
A ferramenta está estruturada em diversos módulos. O
módulo de banco de dados provê facilidades de acesso a um
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(6). Este último estabelece uma conexão com o objeto GnuPush e se identifica (7).
Através do canal criado, o objeto GnuPush requisita os arquivos (8).
Figura 4: Criação de mensagens pelo objeto GnuPack. Uma mensagem
recebida da rede pelo objeto GnuEvent (1) é repassada e tratada pelo objeto
GnuPack (2). Este decodifica a mensagem, a identifica como um Ping, e a
devolve para o objeto GnuEvent (3). Em resposta, o objeto GnuEvent envia um
Pong para a codificação (4), recebe o resultado (5) e, finalmente,download
envia a
resposta (6).

de arquivos através do canal criado. Este procedimento está ilustrado na Figura 6.

4.2. Busca e transferência de arquivos 4.3. Salvaguarda dos dados
4.3. Salvaguarda dos dados

Para iniciar a busca de arquivos, a GnuEvent consulta
As mensagens trocadas com nós pertencentes à rede
As mensagens trocadas com nós pertencentes à rede Gnutella são armazenadas em um banco de dad
a lista de palavras-chave e seleciona aleatoriamente uma
Gnutella são armazenadas em um banco de dados relacional.
Dessa forma, é possível efetuar análises sobre o horizonte da rede, as mensagens Query e QueryHit, e
ca e transferência de arquivos
destas. Em seguida, constrói a consulta (Query) com
o auxílio
Dessa
é possível
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sobre o horizonte
da foi utiliz
que podem
ser efetuados.
Para forma,
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dos
de persistência
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nessePara
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s (QueryHit), é instanciado um objeto Download para cada arquivo listado no campo Resultados. O objeto
arquivo listado no campo Resultados. O objeto Download
uma interface de mapeamento foi utilizada para lidar com o
ad lida com o protocolo HTTP realizando a requisição, tratando as respostas e obtendo os arquivos. Esse
lidaemcom
protocolo
HTTP realizando
requisição,
é reiniciado
um otempo
preestabelecido.
A Figura 5a apresenta
um tratando
cenário-exemplo de sistema
busca e gerenciador de banco de dados. A Figura 8 exemplifica
as respostas e obtendo os arquivos. Esse processo é reiniciado
um dos fluxos de persistência da informação nesse contexto.
ncia de arquivos.
em um tempo preestabelecido. A Figura 5 apresenta um
cenário-exemplo de busca e transferência de arquivos.
Figure 8: Persistência no banco de dados. A informação é captada da rede (1), os

Figure
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4.4. Monitoramento de nós
Figure 5: Busca e transferência de arquivos entre nós da rede. Uma Query
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da rede.com
Uma Query
é enviada
rede (1), a mensagem
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é
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criado (5), o qual envia uma requisição diretamente para nó (6). Por fim, o
arquivo é transferido (7).

A dinamicidade da rede Gnutella (e.g., entrada e saída de
nós, mudança de topologia) é mascarada pela automatização
no processo de busca, o qual reduz sobremaneira a necessidade
de intervenção humana no uso da ferramenta. Por exemplo,
é necessário que uma mesma busca seja realizada reiteradas
vezes e em diferentes momentos de modo a inquerir uma
maior gama de nós. De fato, a intervenção humana se faz
Author name
Computer
Science
00 (2010) 000–000
necessária somente
ao/ Procedia
término
dos
downloads.

Outra característica relevante da ferramenta consiste
na possibilidade de monitoramento periódico de nós. Isto
permite averiguar se um cliente determinado está distribuindo
arquivos ofensivos. Tal funcionalidade é relevante devido
à constante mudança da topologia da rede, o que dificulta
reencontrar nós.
A ferramenta utiliza uma relação de endereços IP de
interesse e, periodicamente, tenta realizar o Handshake com
cada elemento da lista. Deste modo, em caso de sucesso no
Handshake, os nós estarão diretamente ligados à ferramenta
- dentro do seu horizonte - permitindo a realização de buscas
automáticas em seus nós.
4.5. Limitações da implementação

A dinamicidade da rede Gnutella (e.g., entrada e saída de nós, mudança de topologia) é mascarada pela
Visando reduzir a complexidade e tempo de
Um servidor associado a uma porta específica é mantido
automatização no processo de busca, o qual reduz sobremaneira a necessidade de intervenção humana no uso da
desenvolvimento
do protótipo, o protocolo Gnutella não foi
ferramenta. ativo
Por exemplo,
necessário
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busca sejaa realizada
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casoé seja
necessário
responder
mensagens
devezes
Push.
momentos de modo a inquerir uma maior gama de nós. De fato, a intervenção humana se faz necessária somente aoimplementado integralmente. A saber, as funcionalidades
Denominado de GnuPush, o servidor aceita conexões e, ao
término dos downloads.
Um servidor
associado a o
uma
é mantidoaativo
caso sejainicia
necessário
responder a mensagens denão implementadas envolvem as operações para tratamento
identificar
nóporta
queespecífica
estabeleceu
conexão,
o download
Push. Denominado de GnuPush, o servidor aceita conexões e, ao identificar o nó que estabeleceu a conexão, inicia ode Query recebidas e envio de mensagens de QueryHit,

de arquivos através do canal criado. Este procedimento está
ilustrado na Figura 6.

compartilhamento de arquivos (i.e., upload) e as operações
específicas do modo Ultrapeer. Em nossa implementação
atual, o nó cliente atua apenas em modo Leaf e comunica-se
na rede através de um subconjunto de mensagens. Entretanto,
tais limitações não acarretam prejuízos às funcionalidades
providas pela ferramenta.
5. Avaliação experimental

Figura 6: Transferência de arquivos por meio de Push. Uma Query é enviada à rede (1), a

mensagem atinge um nó (2) que responde com uma QueryHit (3). A resposta é roteada de
Figura 6:volta
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é roteada de volta (4) e tratada por um objeto GnuEvent, o
Através do canal criado, o objeto GnuPush requisita os arquivos (8).
qual envia uma mensagem de Push a fim de obter o arquivo (5). A mensagem
de Push é roteada até atingir o nó emissor da QueryHit (6). Este último
estabelece uma conexão com o objeto GnuPush e se identifica (7). Através
download de arquivos através do canal criado. Este procedimento está ilustrado na Figura 6.
do canal criado, o objeto GnuPush requisita os arquivos (8).

4.3. Salvaguarda dos dados
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As mensagens trocadas com nós pertencentes à rede Gnutella são armazenadas em um banco de dados relacional.
Dessa forma, é possível efetuar análises sobre o horizonte da rede, as mensagens Query e QueryHit, e os downloads
que podem ser efetuados. Para salvaguardar tais informações, uma interface de mapeamento foi utilizada para lidar

Esta seção apresenta os resultados obtidos com o uso
da ferramenta BeeaPeer na busca e monitoramento da
disseminação de arquivos ilícitos na rede Gnutella. Para tanto,
os dados apresentados nessa seção referem-se à utilização da
ferramenta durante cinco dias na rede Gnutella.
A busca por arquivos na rede Gnutella foi efetuada
unicamente através de palavras-chave. Por não utilizar
códigos de hash, como um meio para localizar arquivos
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periódico
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conteúdos
por um consiste
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A simplicidade
para
tipo dedeconteúdo
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determinado
arquivos
ofensivos.
Tal funcionalidade
é relevante
encontrar
arquivosestá
comdistribuindo
cenas de abuso
sexual
de crianças
conjunto
de palavras-chaves em português foi o único que
te mudançae daadolescentes
topologia da dá-se,
rede, o principalmente,
que dificulta reencontrar
nós.
pela nomenclatura
não retornou resultados.
utiliza umagenérica
relação edeextensa
endereços
IP deaos
interesse
e, periodicamente,
tenta realizar o Handshake com
atribuída
arquivos
- que possuíam entre
De acordo
com
da lista. Deste
modo,
em
caso
de
sucesso
no
Handshake,
os
nós
estarão diretamente
ligados
à [24], a classificação de imagens contendo
40 e 216 caracteres - e pelas palavras utilizadas. Grande parte
cenas com abuso sexual de crianças e adolescentes não é trivial
ro do seu horizonte
permitindo
a
realização
de
buscas
automáticas
em
seus
nós.
das palavras-chave é de conhecimento popular (em inglês)
por conta da variabilidade na sua definição face à legislação de
no tange referências à pornografia adulta. Entretanto, outras
cada país ou da perspectiva subjetiva que cada indivíduo possui
da implementação
palavras e termos foram identificados durante a pesquisa com
sobre tema. Portanto, é necessária a definição de um método de
o objetivo de realizar buscas mais precisas. Algumas palavras
comnão
critérios
zir a complexidade e tempo de desenvolvimento do protótipo, o protocolo análise
Gnutella
foi os mais objetivos quanto possíveis, a fim
são jargões ou abreviaturas que formam um dialeto específico
evitar distorções
ntegralmente. A saber, as funcionalidades não implementadas envolvem asdeoperações
para na categorização dos resultados. Em nossa
sobre conteúdo sexual infanto-juvenil. A Figura 8 apresenta
de eanálise,
os arquivos são classificados segundo a
uery recebidas e envio de mensagens de QueryHit, compartilhamento de arquivosabordagem
(i.e., upload)
as
as 150 palavras com maior número de ocorrência nos nomes
tipologia apresentada em [25], a qual considera cinco níveis de
arquivos classificados (letras maiores indicam palavras mais
severidade apresentados na Tabela 1.
freqüentes).
Nível
1
2
3
4
5

Descrição
Imagens retratando poses eróticas sem atividade
sexual
Atividade sexual sem penetração entre crianças ou
masturbação por parte da criança
Atividade sexual sem penetração entre adultos e
crianças
Atividade sexual com penetração envolvendo
criança ou crianças, ou ambos crianças e adultos
Sadismo ou penetração em ou por um animal

Tabela 1: Escala de severidade

Escolhido o método de categorização do conteúdo,
efetuamos a conexão da ferramenta na rede Gnutella
e realizamos buscas por palavras-chaves. A Tabela 2
apresenta a classificação dos 65 arquivos obtidos durante o
monitoramento e validados pelo analista de conteúdo.
Nível
1
2
3
4
5

Quantidade
42
6
8
9
0

Tabela 2: Classificação dos arquivos coletados

A fim de identificar os países nos quais os distribuidores
de conteúdo estavam localizados, utilizamos um banco de
dados livre para geolocalização [26]. A Tabela 3 apresenta a
distribuição de arquivos por país de origem 3 .
5.1 Discussão dos resultados
Figure 8: Nuvem de rótulos das palavras-chave nos arquivos classificados
Figure 8: Nuvem de rótulos das palavras-chave nos arquivos classificados

No decorrer da análise foram utilizados cinco conjuntos de
palavras-chave. Um conjunto com palavras-chave compostas
por duas ou mais palavras como, por exemplo, child porn.
Outro conjunto com palavras-chave genéricas que podem,
de alguma forma, fazer referência à pornografia infantojuvenil. Um terceiro e quarto conjuntos de palavras-chave em
português e em inglês, respectivamente. E um quinto conjunto

Um elemento de destaque nos resultados obtidos foi a
grande quantidade de falsos positivos, ou seja, arquivos
propostos para download que não continham relação com os
critérios de busca enviados na Query. Esse é um problema
comum do protocolo Gnutella devido à “inteligência” da rede
ser distribuída pelos nós. Portanto, cada cliente tem liberdade
Nos resultados, três arquivos foram excluídos porque foram
coletados durante a fase de testes do protótipo, o qual ainda
persistia no banco de dados as informações obtidas na rede.
3
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para interpretar as buscas à sua maneira, o que pode resultar
na distribuição de spams através da rede. Conseqüentemente,
é preciso cautela na afirmação de que mensagens de QueryHit
comprovam o compartilhamento do arquivo buscado. Isto
somente pode ser atestado após o download e a análise
comprobatória do arquivo pelo analista de conteúdo. O
mesmo problema referente aos falsos positivos vale para
buscas que utilizam códigos de hash.
Portanto, convém ser meticuloso na definição das palavraschave que serão utilizadas na busca por arquivos. Idealmente,
este conjunto de palavras deve ser reavaliado regularmente
utilizando-se, por exemplo, técnicas de reconhecimento
de padrões e aprendizado de máquina que considerem o
nome, o formato e os metadados associados aos arquivos
já classificados na base de dados. Assim, deve ser possível
melhorar a eficiência das buscas, minorando a quantidade
de falsos positivos. Além disso, isso possibilita adaptação
contínua do software face aos novos padrões de utilização da
rede, típicas das redes Peer-to-Peer.
O monitoramento de usuários previamente identificados
como distribuidores de conteúdo abusivo, ainda que
desejável, enfrenta diversos empecilhos. Em primeiro lugar,
os endereços IP dos nós são dinâmicos, o que possibilita
a um mesmo usuário entrar na rede com endereços IP
diferentes e, conseqüentemente, restringir seu rastreamento
pela ferramenta. Em segundo lugar, ainda que a ferramenta
consiga localizá-lo, o nó suspeito precisa estar no modo
Ultrapeer, caso contrário, ele não aceitará a conexão.
País
Estados Unidos
Alemanha
França
Canadá
Marrocos
México
Bélgica
Costa Rica
Eslovênia
Holanda
Hungria
Itália
Polônia

Quantidade
36
8
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

aplicação e à obtenção concreta de arquivos e identificação de
nós disseminadores de conteúdo referente à cenas de abuso
sexual infanto-juvenil.
A ferramenta BeeaPeer pode ser estendida de diversas
maneiras. É possível, por exemplo, sua adequação para
funcionamento em outras redes ponto-a-ponto, a exemplo
do que já foi realizado em por outras ferramentas tais como
EspiaMule e Híspalis. Outras funcionalidades são igualmente
desejáveis. Outra extensão importante consiste na melhoria
da interface gráfica do protótipo a fim de facilitar a análise
dos resultados, classificação dos arquivos e visualização das
informações armazenadas no banco de dados. Além disso,
seria útil a disponibilização de uma base de dados centralizada
e segura que viabilizasse a utilização da ferramenta em
diferentes sítios.
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Dynamics and methods of a forensic
analysis on an internet banking fraud case
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Abstract—This article presents the dynamics and methods used
in a real forensic investigation case related to Internet Banking
Fraud.
Based on the information reported to the police force and
the suspect’s computers apprehended at the suspect’s house, the
criminal experts performed a series of forensics analysis in order
to find evidences that could link the computers to the investigated
crimes.

injection, protected storage and saved password retrieval and
certificate stealing.

Keywords—Internet banking fraud, phishing attacks, cyber crime
investigation;

The case study presented in this article is based in a real case
analyzed in the crime laboratory of the Criminal Institute.

B

1. Introduction

anks are one of the main targets of the cyber criminals
that want to make some easy money. Nowadays, banking
activities and transactions are fully available through the
Internet. The amount of money that is available by the net
calls the attention of these criminals.
Although banks invest hard in security, the criminals are
always trying to figure out a way to overcome the security
mechanisms adopted by the financial institutions.
The easiest way found by these criminals to break the
security is to target the final user. This kind of attack uses the
information technology with some social engineering to fool
the users into doing some procedures that compromises the
security of the banking transaction done in their personal
computers.
The previously mentioned kind of attack that uses
both technology and some social engineering is known
as phishing. In the field of computer security, phishing is
the criminally fraudulent process of attempting to acquire
sensitive information such as usernames, passwords and
credit card details by masquerading as a trustworthy entity in
an electronic communication [4].
Howard et al [1], classify the malwares used to compromise
sensitive user data according to their capabilities and degree
of sophistication. They classify the types of malware as
keystroke logging, form grabbing, screen-shots and mouse
event capturing, phishing and pharming Trojans, HTML

"(a) Perito Criminal - Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, wleitefilho@
igp.sc.gov.br, Florianópolis, Brazil"
"(b) Perito Criminal - Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, romuloss@
igp.sc.gov.br, Florianópolis, Brazil"
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In this article, the authors present the dynamics and methods
used in a real forensic investigation case related to Internet
Banking Fraud against one of the top five Brazilian banks.
2. About the banking fraud case

The bank received several complains saying that money
was being improperly transferred from their customers’
accounts. Once the bank security technology team confirmed
the complaints, they called the police. The police traced the
IP addresses informed by the bank to an Internet Service
Provider (ISP). The ISP informed the residence address
of the IP owner. Then, the police went to this address and
apprehended the computer material that was there.
The criminal experts received at the lab four computers
supposedly involved in the banking fraud. The preliminary
information received by the experts informed that amounts
of money were moved from bank client accounts and used to
pay federal taxes of a third company that may be involved in
the crime.
The police authority formulated several questions about the
activities performed by the computer user. Among them the
police authority asked if there was some evidence of malware
software; if there was evidence of fraudulent bank access; if
there was evidence regarding federal taxes documents that
would be paid with the victims’ money.
Based in the description of the case and the questions
formulated by the police authority, the criminal experts
started the forensics analysis to figure out how the fraud has
happened.
3. Forensic analysis
The first step in the forensic analyzes was the duplication
of the hard drives. The hard drive was connected to a PC and
a forensic version of a Linux distribution was used to boot
the computer. The hard drives were duplicated using the dd
tool. After the duplication, the hash values of the original and
copies were calculated and compared to assure that the copy
was a perfect bit by bit duplication of the original disks.

3.1. Searching the hard drive through regular
expressions

3.2. Scanning the hard drive with anti-virus
software

A forensic analysis tool was used to analyze the images
contents. The four images were mounted in a unique case
and most of the automatic searches were done in all the four
images at once.

One of the questions formulated by the police authority was
about malicious code. The computers apprehended appeared
to be used in hacking activities. The technique used to look
for malicious code was to scan all the hard drives with antivirus software. The anti-virus software pointed to a suspected
code located in the Linux partitions of one of the hard drives.
The piece of coded pointed by the anti-virus was submitted
to the Virus Total [5], which is a service provided by the Web
that submitted the sent file to the main anti-virus products.
The results of the Virus Total are illustrated in the figure 2.

The method used to look for the first evidence was to create
several keywords using regular expressions. It was created
keywords regarding banking activities, banking accounts,
credit card numbers, federal taxes and others that would be
related to the fraud in question.
The result of the regular expression search indicated some
locations on the hard drive that should be analyzed more
carefully. The evidences pointed by the search were on non
allocated areas of the disk. A little data carving needed to be
done to recover the original file structure that contained the
data found. As the majority of the evidences found were text,
this process occurred smoothly.
   The first evidence found were pieces of electronic receipt
of federal taxes related to the company that was also being
investigated. The pieces of files were on the non allocated area of
the hard drive and were recovered by the forensic analysis tool.
The figure 1 illustrates one of the taxes receipts recovered.
Comprovante de Pagamento
DARF
02 Permodo de Apuragco 31/01/2008
03 Nzmero do CPF ou CNPJ XXXXXXXXXXXXX
04 Csdigo da Receita 8109
05 Nzmero de Referjncia
01 Nome/Telefone
XXXXXXX CAPITAL - (259) 2040 06 Data de Vencimento 20/02/2008
07 Valor do Principal 9.528,64
ATENGCO
I vedado o recolhimento de tributos e contribuigues administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo
tal situagco, adicione esse valor ao tributo/contribuigco de mesmo csdigo de
permodos subseq|entes, ati que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.   08
Valor da Multa 0,00
09 Valor dos Juros e / ou
Encargos DL - 1025/69 0,00
10 Valor Total 9.528,64
11 Autenticagco Bancaria (somente nas 1* e 2* vias)
003412333956680
Documento aprovado pela IN/SRF - N: 81 de 27/12/1996.
O DARF - Documento de Arrecadagco de Receitas Federais acima foi pago
atravis do Banco XXX Empresa. O langamento do valor consta no extrato da
Conta Corrente, junto ` Agjncia do dibito N: 2X0X, da data de pagamento
18/02/2008, sob o N: de protocolo XX481XX.
Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado
para apresentagco ` Receita Federal, quando solicitado.
N: de Controle: 521683662508XXXXXX
Banco XXX S.A.
www.xxx.com.br  
AUTENTICAGCO
PCSa7jWw IKmUmDsC j654*wog EPGJ9UZt zFtqRplh HD@uTI59 QOqRIpid
PicbVbWA FpUG4rjH 5eGvpC7o iRt8Ca?b VXvguJ8z iXLdAQSK 63AwQs6b
n@Jn#EcS *fC9Xlsh 3wv5gfOV Q*?EYs*V mAM6jtP2 UPwGMp?r GZoe2ngG
kz?im@y? 84401660 08809220

Fig. 2. Results of the virus total analysis

The Virus Total classified the malware as a Linux hacker
tool. This malware is composed by a Linux executable file
(ELF), some shell scripts, PHP files and other configuration
tools. The criminal experts analyzed the source code of the
PHP file and concluded that the malware was designed to
perform a dictionary attack in e-mail servers. It was proved,
by analyzing the Linux “.history” file, that the malware was
executed. The source code, with commentaries added by the
experts, is illustrated in the figure 3.

Fig. 1. Electronic receipt found in the suspect computer
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<?php
function POPa($username, $password, $server) {
$socket = fsockopen($server, 110); // POP3 port
if (!$socket) {return "cracked";}
$res = fgets($socket, 512);
//reads 512 bytes, the expected result is the string “+OK”
fputs($socket, "USER $username\r\n"); // send user name to the server
$res = fgets($socket, 512); //reads more 512 bytes, expect “+OK”
fputs($socket, "PASS $password\r\n");  //send user password to server
$res = fgets($socket, 512); //reads more 512 bytes, expect “+OK”
//at this point, the connection with the server was established, meaning that  
     //the dictionary attack worked.
fputs($socket, "QUIT\r\n"); //sends quit to the server
fclose($socket); //close the connection with the server
     //at this point the attack worked, so it writes in the “vuln.txt” file the name
     //and password used to connect to the email server.
$fp = fopen("vuln.txt", "a");
fwrite($fp, " $server $username $password\r\n");
fclose($fp);
return "cracked";
}
//SET INITIAL LOAD
//The malware code execution starts HERE
$ip = $argv[1]; //receives as input parameter the IP address
//READ USER/PASS FILE
//opens the dictionary file, with several names and passwords.
$fp = fopen("pass_file", "r");
$i = 1;
$c2= 1;
//run until the end of “pass_file”
while (!feof($fp)) {
//reads user name and password, line by line
$propozitie = fgets($fp, 4096);
$propozitie = explode(" ", $propozitie);
$user[$i] = $propozitie[0];
@$pass[$i] = $propozitie[1];
$i = $i + 1;
$c2 = $c2 + 1;
}
fclose($fp); //close “pass_file”
//Do BRUTE-FORCE ATACK
$x = 1;
$chestie = "not";
//runs until the end of the user/password list or until the attack has worked
while (( $x < $c2 ) and ( $chestie != "cracked" )) {
//call POPa functions, informing user, password and IP.
$chestie = POPa($user[$x], $pass[$x], $ip);
if ( $chestie == "cracked" ) {
$quit = 1;
} //if
$x = $x + 1;
}
//End of malware script
?>

the RFC 822, which defines the e-mail as ASCII characters
structured in a primitive envelop with some header fields,
a blank line and the message body. Each header field is
composed by a name, a colon mark and a value. The main
fields of the header are: “To:”, “Cc:”, “Bcc”, “From:”, “Sender:”,
“Received:”, “Return-Path:”, “Subject:” etc. The RFC 822
mentions that the users can create new header fields, since
they start with the string “X-“. The evolution of the RFC 822
is a standard know as MIME (Multipurpose Internet Mail
Extensions). The idea of MIME is to use the RFC 822, but
add structure in the message body and define rules that other
types besides ASCII code can be sent. With MIME, non
English alphabet can be sent, multimedia data and others
types of information. The MIME defines the following header
fields: “MIME-Version:”, “Content-Description:”, “ContentId:”, “Content-Transfer-Encoding:” and “Content-Type:”.
The e-mails information may be stored on non allocated
areas of the hard drives or in temporary internet files. It’s
important to known how the e-mail data is structured, so the
entire hard drives can be searched to find e-mails signatures.
This search was automated by the forensic analysis tool. The
tool reported several data that matched e-mails signatures.
Each one was closely analyzed by the criminal experts. At the
“InBox.dbx” file it was found several e-mails related with the
Bank Institution that was victim of the fraud. The e-mail is
presented in its HTML form at figure 4.

Link with the name of the
legitimated Bank domain

Fig. 3. PHP malware

Although it could be proved that the malware was executed,
there is no evidence that the attack worked. The “vuln.txt” file
that was supposed to have the results of the attack was empty.
The malware pointed out the suspect used to practice
hacking activities and had some degree of computational
knowledge. This information would be enough to answer one
of the police authority question about malware software. But
no evidence was found that indicated a direct relationship
between this attack and the banking fraud in question. It
became clear that more research would be necessary.
3.3. Looking for e-mail data
The next step in the forensic analysis was to look for e-mail
data. E-mails files have a specific signature. Accordingly
Tanenbaum [2], a basic e-mail file format is specified by
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Real link address
Fig. 4. Phishing E-mail

This e-mail is a classic phishing attack. It requests the user
to click in its links to update a security banking software and
advise the user to do so, otherwise new banking transaction
will not be possible. The link exhibited in the e-mail body
shows the real bank domain, but at the bottom of the Web
browser it’s possible to see that the user will be redirected to
a different domain.
This phishing e-mail linked the suspect with malicious
activities related to the victim Bank.
At this point, solid evidence has been found against the
suspect, but we believed more data could be found. Luckily,

one of the phishing e-mail link was not broken. The malware
code (NetEmpresa-4.1.10.exe) could be downloaded from the
malicious Web site and executed in a controlled environment
at the Computer Lab. The procedures and results of this
analysis are described in the following section.
4. Malware analysis
Skoudis [8] defines the malware as a set of instructions
that run on your computer and make your system do
something that an attacker wants it to do. Accordingly to
him, malicious code running on a computer could do any
of the following: delete sensitive data; infect the computer
and spread itself to others computers; monitor keystrokes
and let an attacker see everything it’s typed; gather personal
information, computing habits, the Web sites visited; send
streaming video from the user computer and remotely look
over the user’s shoulder; execute attacker’s commands;
etc. The possibilities are truly endless and depend on the
attacker’s creativity.
Skoudis [8] discuss a lab architecture based on virtual
machines to analyze malware. At this environment it’s
possible to run different operation systems simultaneously
on a single hardware box. Another advantage of using
virtualization to test the malware is the possibility to easily
roll back any changes to a virtual machine without rebuilding
a system, immediately restoring a guest operating system to
its original configuration.
To test the malware downloaded, a VMWare Server 1.10
virtual machine was created. In this VM, the Windows XP
operational system was installed. The VM Ethernet interface
was configured as “host only”. This configuration prevents
any access from the malwares to networks outside the VM
environment. This measure prevented the malware to cause any
damage in the external systems. After the OS has been installed
and the Ethernet cable has been configured, the Wireshark [7]
packet capture software was installed. It was expected that the
malware would capture some user data and try to send them
through the Internet. With the packet capturing activated the
criminal experts could monitor the malware behavior. Finally,
some tools from the sysinternal [3] [9] collection tools were
installed to monitor the malware process activity.
With the environment ready, the malware NetEmpresa-4.1.10.exe was executed. The first screen presented by the
malware used the name and logotype of the victim bank, informed the user that a certification component was going to
be installed and alerted the user that she must be connected
to the Internet (figure 5). The second screen (figure 6) asked
the user to enter the token number that is provided by the
bank. After the token number has been entered, the malware
reported an error and asked the user to enter the token number again. This process was repeated for five times. After that,
the malware finished execution.
After this first attempt, the packets captured were
analyzed. It could be seen that the malware tried to establish

an SMTP connection with an e-mail server located at smtp.
terra.com.br. This connection could not be established
because there was no e-mail server available in the VM
environment.
The next step was to create a new VMWare machine
and provide a SMTP service at this machine, supplying the
malware with the service that it was trying to use.
At this point, the criminal experts did a short research
about the SMTP protocol. Accordingly Tanenbaum [2], the
SMTP is a very simple ASCII protocol that establishes a
TCP connection in the port 25. After the connection in the
port 25 is established, the client’s computer waits until the
server starts the communication. The server starts sending a
text line that provides its identity and informs that it’s ready
to receive messages. In case the server is not ready, the client
will end the connection and try again later. If the server is
ready to receive messages, the client will inform from whom
the message comes from and to whom it will be sent. If the
receipt of the message exists at the message destination,
the server will send the client a signal asking it to send the
message. The client will send the message to server and the
server will acknowledge it. It’s not necessary any check sum,
because the TCP provides trustfully communication. The
main SMTP server messages are “220 xyz.com …”, “250 xyz.
com say hello …”, “354 Send Mail”, “250 Message accepted”
and “221 xyz.com closing connection”.
Based on this information, the criminal experts created
a new VMWare machine and installed a Linux distribution
on it. The distribution chosen was BackTrack 4 [6]. This
distribution is set to penetration tests and some forensic
activities. Because the SMTP is a vey simple protocol,
the e-mail server was simulated using the Linux netcat
tool and the server SMPT messages were send one by
one entering them in the netcat console. This approach
seemed more efficient than install and configures a real
e-mail server.
The virtual machine with Linux was started and the
netcat tool was launched to listen at port 25. The malware
was executed again and the network packet traffic captured
(figure 7).
The malware established a connection with the Linux
machine at port 25 and started communication using
the SMTP protocol. As the malware, working as a client
e-mail, sent the messages, the proper requests were
typed in the netcat console. This technique allowed the
malware to complete the connection and sent all the data
it was supposed to send. The malware client messages were
received and registered by the netcat tool. These messages
formed the e-mails showed in the figure 8.
The malware worked starting to send a first e-mail with
the information “+ alert +”. A second message was sent, with
the information “++ info” and the first user’s security data
captured. Four more messages followed, with the data “-1”,
“-2”, “-3”, “-4” and four new user’s security data, respectively.
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MAIL FROM:<xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:<xxxxop@terra.com.br>
From: "+ alert +" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
MAIL FROM:< xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:< xxxxop@terra.com.br>
From: "++ info" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
123456

Fig. 5. Screen 1 of the Malware

MAIL FROM:< xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:< xxxxop@terra.com.br>
From: "- 1" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
789098
MAIL FROM:< xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:< xxxxop@terra.com.br>
From: "- 2" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
999999
MAIL FROM:< xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:< xxxxop@terra.com.br>
From: "- 3" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
888888

Fig. 6. Screen 2 of the Malware

MAIL FROM:< xxxxop@terra.com.br>
RCPT TO:< xxxxop@terra.com.br>
From: "- 4" <xxxxop@terra.com.br>
Subject: WINXP_FAT32
To: xxxxop@terra.com.br
333333

Fisrt e-mail that indicates
sensitive user data is
being sent.

1st password entered in
the malware.

2nd password entered in
the malware.

3rd password entered in
the malware.

4th password entered in
the malware.

5th password entered in
the malware.

Fig. 8. E-mails sent by the Malware

Once the malware behavior and artifacts were discovered,
a new search for e-mails that would be compliant with the
ones sent by the malware tested was performed. It was found,
at the “Excluded Items.dbx” file, several e-mails with the
same characteristics and structure of the e-mails sent by the
malware at the laboratory. This evidence proved that the
malware was executed and e-mails with users’ security data
were sent to the suspect’s computers.
5. Conclusion

Fig. 7. Network dump for Malware activities

In this article, a forensic analysis of real Internet banking
fraud was presented. Based on the material received at Crime
Lab and the information presented by the victims to the police
force, the criminal experts used some search and malware
analysis techniques to look for evidence. The evidences found
could relate the money improperly transferred from bank
users’ accounts to the suspect’s computers apprehended.
Putting all the pieces together, it was proved that
the suspect had some computer crime knowledge and
effectively performed successfully criminal actions against
the victims. The criminal experts report provided the
necessary information that the justice needed to prosecute
the offender.
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Marco Civil e as Investigações
no Espaço Cibernético
Coriolano Alves Camargo & Flávia Regina Nápoles Fonseca

Resumo—Os dias de hoje são marcados por uma constante
modificação social, econômica e cultural, tendo em vista
a era da Sociedade da Informação. Essa globalização
ocorre em pleno modelo neoliberalista de governo. Os
direitos fundamentais refletem os valores correlatos à vida,
liberdade, a igualdade, a fraternidade ou solidariedade,
tendo como sucedâneo o direito a dignidade da pessoa
humana. Garantir esses direitos fundamentais no ambiente
da web é o objetivo primordial do inédito instrumento
normativo MARCO CIVIL NA INTERNET, que além de
diminuir o custo social, reconhece a escala mundial da
rede, o exercício da cidadania em meios digitais, os direitos
humanos, a pluralidade, a diversidade, a abertura, a livre
iniciativa, a livre concorrência, a colaboração e normatiza
o desenvolvimento da rede mundial na sociedade da
informação, como instrumento de transformação social. O
marco legal é oriundo de consultas públicas colaborativa,
visa normatizar responsabilidades, orientações e direitos
para os usuários, provedores e o Estado, apresentando
três temas centrais, direitos e garantias fundamentais
com a tutela das liberdades, a proteção aos direitos dos
usuários, a responsabilização dos infratores e a intervenção
indireta do Estado.Neste contexto o presente artigo pretende
discorrer sobre a troca de valores e princípios elencados no
projeto e as dificuldades que o mesmo pode vir a acarretar as
investigações dos crimes cometidos no ambiente da internet.
Palavras-Chave—Marco Civil, Direitos e Garantias
Fundamentais e Interoperabilidade, Investigação, princípios
constitucionais.
Abstract—The days are marked by a constantly
changing social, economic and cultural development,
in view of the era of the Information Society. This
globalization is in full neo-liberal model of government.
The fundamental rights reflect the values related to life,
liberty, equality, fraternity and solidarity, with the right to
substitute the human dignity. Guarantee these fundamental
rights in the Web environment is the primary objective of
unprecedented normative instrument LANDMARK CIVIL
INTERNET, which in addition to reducing the social cost,
"recognizes the global network, the exercise of citizenship
in digital media, human rights, plurality , diversity,
openness, free enterprise, free competition, collaboration
and regulates the development of the global information
society as an instrument of social transformation.
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The legal framework also reflect a standart interactive,
collaborative come from public consultations, standardizes
responsibilities, righs and guidelines for users, providers
and state, establishing rights in cyberspace, on thess central
themes, fundamental rights and guarantees to the protection
of liberties and rights protection of users, the accountability
of offenders and indirect intervention of the state.

D

1-Introdução – Hermenêutica Jurídica
na construção da norma Marco Civil.

ireitos e Garantias Fundamentais dos cidadãos convergem
com uma intervenção minimalista do Estado. Essa era
posindustrial é marcada pelo direito à democracia, à informação
e ao pluralismo, direitos esses constitucionais de 4ª geração, na
concepção do doutrinador Paulo Bonavides. (BONAVIDES,
Paulo - Curso de Direito Constitucional. 23. ed. São Paulo:
Malheiros, 2008.)
Os princípios explícitos norteadores dessa nova perspectiva
de relações originárias do novo instrumento de informação
coadunam-se com a liberdade, privacidade, governança,
universalidade, diversidade, inovação, neutralidade da rede,
inimputabilidade , funcionalidade, segurança, estabilidade,
padronização, interoperabilidade, ambiente legal e regulatório.
Além de outros princípios implícitos no ordenamento jurídico
pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais
em que o Brasil seja signatário, esse estatuto legal ainda
menciona a garantia da liberdade de expressão, comunicação,
manifestação de pensamento, proteção da privacidade,
proteção aos dados pessoais na forma da lei, preservação e
garantia da neutralidade da rede, preservação da estabilidade,
segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas
técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo
estímulo ao uso de boas práticas e preservação da natureza
participativa no ambiente da internet.

Caracterizado por uma grande participação popular,
através de audiências públicas e manifestações em site
disponibilizado na rede, vários setores e entidades públicas
e privadas puderam acrescentar diálogos sobre temas
abordados nesse estatuto legal , considerando além dos
fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da
Internet, seus usos e costumes particulares e sua importância
para a promoção do desenvolvimento humano, econômico,
social, cultural, as exigências do bem comum, e os direitos e
deveres individuais e transindividuais.

A utilização da internet diminui custos e tempo nas transações,
aumentando as vantagens concorrenciais, propiciando uma
competitividade econômica, além de trazer benefícios ao meio
ambiente, com a diminuição de utilização de papeis.
Regularizar as relações na internet torna-se indispensável
dentro da Globalização, sendo a subsunção aos princípios, pedra
angular na proteção dos direitos fundamentais, garantindo,
justamente, a concretização dos valores inseridos nas relações
na web.
Qual o papel do marco civil na internet?  As normas precisam
ser regulamentadas, ou apenas o comportamento das pessoas,
acerca das suas condutas nesse novo espaço cibernético? Nesta
nova era digital estamos maduros para criar normas oriundas da
sociedade do conhecimento, reflexos da teoria do conhecimento
jurídico? Ou a sociedade estará mais bem amparada com a
construção jurisprudencial?
Questionamentos como esses são pertinentes quanto se traz
à baila o entendimento de Kelsen sobre caráter deontológico da
norma do “dever ser”, citado por Antônio Luis Guimarães de
Álvares Otero, na reunião da Sessão Temática da Comissão dos
Crimes de Alta Tecnologia, OAB/SP,  debate sobre Marco Civil,  
30/04/2010.
Para e Kelsen, ser e dever ser são dados empíricos traduzidos
numa interpretação . A norma é um dever ser e o ato de vontade
de que ele constitui o ser, a norma jurídica positiva, objeto da
ciência jurídica, traduz-se como um esquema de interpretação e
como um sentido do dever ser.( PERELMAN, Chaïm. A Teoria
Pura do Direito e a Argumentação. 14/11/2000.)
Kelsen ressaltou o positivismo ao desenvolver sua teoria do
conhecimento epistemológica. Partiu do pressuposto de que só é
possível construir a norma com neutralidade e objetividade, não
conhecendo de axiomas sociais, históricos e culturais.
Pode-se dizer que com a era da informação estamos vivendo
uma mudança paradigmática e conhecer as bases da formação
de direito, a partir do positivismo de Kelsen e outras concepções
da teoria juscientífica da norma, traz para essa nova era uma
nova concepção da hermenêutica jurídica.
Wilhelm Canaris autor alemão que discorreu sobre
Pensamento Sistemático na Ciência do Direito dispôs que para a
construção do direito, como discurso jurídico, tanto o formalismo
quanto o positivismo, tem de, como primeiro tarefa, ampliar a
sua base de incidência. Todo o processo de realização de Direito,
portanto todos os fatores que interferem, justificam ou explicam as
decisões jurídicas, devem ser incluídos no discurso juscientífico. (
CANARI, Wilhelm, Pensamento Sistemático e Conceito de Sistema
na Ciência do Direito, Ed. Fundação Calouste Gulbenkian, )
Para o Marco Civil, a percepção importante dessa
epistimologia como teoria do conhecimento na formação
da norma é traçar um regime democrático à informação,
promovendo o acesso ao conhecimento e à participação na
vida cultural, além do fortalecimento a livre iniciativa e a livre
concorrência, promovendo assim   a inovação, fomentando a
ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso,

com a padronização, a acessibilidade e a interoperabilidade, a
partir do uso de padrões abertos.
O acesso à Internet passa a ser disciplinado então, como
discurso científico, que na opinião do autor Canaris, deve ser
integral. No ordenamento jurídico pátrio a informação pela
internet passa a ter status de direito fundamental do cidadão,
no exercício da cidadania, às liberdades de manifestação do
pensamento e de expressão e à garantia do acesso à informação.
Garantir o direito à privacidade e à liberdade de expressão
nas comunicações no exercício do direito de acesso à Internet,
destarte, não pode ensejar praticas de ilícitos, devendo
ser resguardado aos usuários da Internet a livre opção por
medidas de segurança direcionadas a salvaguardar a proteção
de dados pessoais e o sigilo das comunicações.
No entendimento do Secretário do SAL-MJ, Felipe de
Paula, “o Marco não trata diretamente de temas como crimes
de Internet e direito autoral, mas pode dialogar com esses
e outros assuntos, e ser um ponto de partida para outras
regulamentações”. Para uma corrente de doutrinadores o
ordenamento jurídico brasileiro já absorve toda a legislação
necessária para regular as relações jurídicas na rede, para
outros, temas como empresa virtual, comércio eletrônico,
títulos de créditos virtuais, segurança da informação ainda
precisam ser normatizados. ( Ata da Sessão Temática da
Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia, OAB/SP,   debate
sobre Marco Civil, 30/04/2010 ).
O Estado, por seu turno, além de apresentar diretrizes
para o ambiente cibernético, propiciando a livre
concorrência e a iniciativa privada, deve cumprir o dever  
na prestação da educação, em todos os níveis de ensino,
abarcando a capacitação para o uso da Internet como
ferramenta de exercício de cidadania, promoção de cultura e
desenvolvimento tecnológico e a inclusão digital.
2-INVESTIGAÇÕES NO ESPAÇO CIBERNÉTICO
No ambiente da rede, em se tratando de propriedade,
agora diz-se imaterial, intangível O que era privado agora
cumpre função social, o que era soberano agora se submete
ao interesse privado, mas necessário que seja investigada
certas premissas para que todos os conflitos de valores na
rede sejam regulamentados.
Na opinião do especialista Opice Blum,o ordenamento
jurídico já comporta toda a legislação necessária para regular
as relações na rede. O fato é que especificar matérias aludidas a
um novo contexto social e econômico em uma nova legislação
nunca pode ser demais. ( BLUM, Opice, Ata da Sessão
Temática da Comissão dos Crimes de Alta Tecnologia, OAB/
SP, debate sobre Marco Civil, 30/04/2010 ).
Noutro giro, discussão relevante sobre o tema está pautada
na tipicidade penal ou não das condutas antijurídicas
praticadas na rede. O direito penal é a ultima ratio e
criminalizar as condutas, antes mesmo do amparo do direito
civil, poderia levar a uma penalização do sistema.

49

Seguindo o exemplo de países mais desenvolvidos, que
adotaram uma legislação civil, para depois enfocar o aspecto
criminal, o marco civil tem esse viés de padronização.
O usuário de Internet tem direito à inviolabilidade e
ao sigilo de suas comunicações, salvo por ordem judicial,
nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de
investigação criminal ou instrução processual penal, além
de ser vedado a divulgação ou uso de seus registros de
conexão e registros de acesso a serviços de Internet, salvo
mediante seu consentimento expresso ou em decorrência de
determinação judicial.

2-MARCO CIVIL COMO DIPLOMA LEGAL
O Poder Público deverá estabelecer diretrizes e mecanismos
de governança transparentes, colaborativo e democrático, com
a participação de vários setores da sociedade, promovendo a
racionalização e a interoperabilidade tecnológica dos serviços
de governo eletrônico, nos diferentes níveis da federação,
para permitir o intercâmbio de informações e a agilização
de procedimentos, além de incentivar a adoção de padrões
de formatos abertos, com a publicização e disseminação de
dados de informações públicos de forma aberta e estruturada,
otimizando a infraestrutura das redes, promovendo a
qualidade técnica, a inovação, além da disseminação dos
serviços de internet sem prejuízo à abertura, neutralidade,
natureza participativa, maior eficiência e imparcialidade.

O ente responsável por blocos específicos de número IP
(Internet protocol), por um conjunto de roteadores, redes
e linhas de comunicação pela Internet que formem uma
infraestrutura delimitada por protocolos e métricas comuns,
será a pessoa jurídica devidamente cadastrada junto ao
Registro de Endereçamento da Internet para América Latina
e Caribe (LACNIC).
Para corroborar com o sistema de provas e segurança
no acesso a rede o digesto civil estabelece um conjunto de
informações e registro de acesso a serviços da internet que
registram a data e hora de início e término de uma conexão
à Internet, sua duração e o número IP utilizado pelo terminal
para o recebimento de pacotes de dados definidos como
registro de conexão .
A defesa dos interesses e direitos dos usuários da
Internet poderá ser exercida em juízo individualmente ou
a título coletivo,   como direitos homogênios coletivos ou
transindividuais. ( 81 e 82 da Lei 8.078, de 11 de setembro
de 1990.)
O desenvolvimento de ações e programas de capacitação
para uso da internet, promovendo a promoção da cultura
e a cidadania, inclusive pela prestação mais dinâmica e
eficiente de serviços públicos, com o atendimento ao cidadão
de forma integrada, simplificada e por múltiplos canais de
acesso, compatibilizando serviços de governo eletrônico com
diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos para
seu acesso, ficará a cargo do setor público.

Padrões abertos, na opinião de Cézar Taurion, depende da
interoperabilidade, definida como a capacidade de diferentes
softwares trocarem informações via conjunto padrão e forma,
sem qualquer controle de qualquer empresa são necessários
para que a comunicação ocorra de forma mais eficaz. .(www.
politics.org.br/edicao_02/downloads/pdf )

Nesse ensejo, a democracia participativa será disponibilizada
com ações conjuntas do poder público e privado e de todos
os interessados, independentemente de suas capacidades
físico-motoras, perceptivas, culturais e sociais, para que todos
tenham acesso a internet, resguardados os aspectos de sigilo e
restrições administrativas e legais.

Esse especialista discorre que a adoção desse tipo de
tecnologia propiciará uma melhor eficiência e imparcialidade
na informação, já que trará uma colaboração de todo o setor
envolvido no processo de comunicação. Esse sistema tem
reconhecimento no protocolo TGP/IP para todos os usuários
dos EUAS, Brasil, China e Uganda e a tendência e a sua
universalidade.

O cumprimento do dever constitucional do Estado na
prestação da educação, então, não ficará adstrito a aulas
especializadas de tecnologia, mas sim em capacitação
integrada em todos os níveis de ensino, abarcará a capacitação
para o uso da Internet como ferramenta de exercício
de cidadania, promoção de cultura e desenvolvimento
tecnológico, fomentando iniciativas privadas que promovam
a Internet como ferramenta educacional, buscando minimizar
as desigualdades, sobretudo as regionais e promovendo a
inclusão digital, máxime a de população de baixa renda

Nesse ambiente que traduz a mudança paradigmática da
informação, esse diploma legal conceitua internet como o
conjunto de meios de transmissão, comutação e roteamento
de dados, estruturados em escala mundial, bem como os
protocolos necessários à comunicação entre terminais,
incluídos ainda os programas de computador específicos para
esse fim.
Esses serviços de Internet podem ser acessados por meio
de um terminal, computador ou dispositivo análogo que
se conecta à Internet, através do serviço de navegação,
comunicação instantânea, envio e recebimento de
correspondência eletrônica, publicação de obras textuais ou
audiovisuais em formato digital, entre outros.
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Assim, o Estado se predispõe a buscar, formular e fomentar
estudos periódicos fixando metas, estratégias, planos e
cronogramas referentes ao uso e desenvolvimento da Internet
no país.
3-RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROVEDORES
Sob pena de cercear a liberdade de expressão, a privacidade,
a liberdade de imprensa, o Marco Civil estabeleceu que não
haverá responsabilização dos provedores por conteúdo dos
blogs.

Os provedores só serão responsabilizados por conteúdo dos
blogs, se houver condenação judicial posterior a informação.

do tráfego que não decorra de requisitos técnicos destinados
a preservar a qualidade contratual do serviço.

Haverá necessidade de autorização do usuário para guarda
dos registros de serviços, no sentido de que se tal autorização
não existir o provedor não poderá fornecê-los nem mesmo por
ordem judicial, posto que não as armazenou.

A preocupação com a qualidade e continuação do serviço
prestado visa a garantia da unicidade da informação, como
direito fundamental e proteção aos direitos dos usuários,
prevendo ainda responsabilização dos infratores, quando
estabelece a possibilidade de indenização por prejuízos por
ventura advindos.

Critica que se faz é no sentido que se não houver a autorização
do usuário para o armazenamento dessa informação, até mesmo
um mandado judicial seria inútil, pois ainda que haja uma
liminar judicial deferindo a sua apresentação judicial, corre-se o
risco de não haver mais qualquer informação armazenada.
A responsabilidade civil passou por várias transformações,
desenvolveu-se da responsabilidade subjetiva, (pessoal),
marcada pela culpa, avançando para a responsabilidade objetiva,
bastando o nexo causal e o evento danoso e hoje já se fala em
responsabilidade coletiva.
O que se impõe no marco civil é talvez uma isenção de
responsabilidade dos provedores, já que a provisão de serviços de
Internet, onerosa ou gratuita, leva o provedor a ficar impedido de
monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes de
dados, salvo para administração técnica de tráfego ou mediante
ordem judicial. O provedor também não será responsável por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros .
Para efeitos de analogia, os usuários que detenham poderes
de moderação sobre o conteúdo de terceiros se equiparam aos
provedores de serviços de Internet.
A responsabilização do provedor de serviços de Internet
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros
fica condicionada ao descumprimento dos procedimentos
específicos no Marco Civil, e se for notificado pelo ofendido,
não tomar as providências para, dentro de prazo razoável  tornar
indisponível o conteúdo apontado como infringente.
Não obstante a delimitação da responsabilidade dos
provedores, o marco civil seguiu os procedimentos estabelecidos
nas Diretivas Européias 95/46/CE 97/66/CE, e estabeleceu
a possibilidade de medidas inibitórias de diversa natureza
consistentes em decisões judiciais que exijam a prevenção ou
a cessação de uma eventual infração, incluindo a remoção de
informação ilegais ou tornando impossível o acesso a estas.
Talvez devesse também seguir a sugestão estampada nessas
Diretivas Européias e estabelecer um código de conduta, como
medida administrativa, determinando regras deontológicas
aplicáveis aos deveres de diligência que pudessem razoavelmente
expressar-se deles e que estivessem especificados, o que se
evitaria uma sobrecarga no sistema jurisdicional, com inúmeras
demandas judiciais.
4-TRANSMISSÃO DE DADOS
O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento
tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes
de dados, conteúdo, serviço, terminal ou aplicativo, sendo
vedado estabelecer qualquer discriminação ou degradação

5- TRÁFEGO DE DADOS
O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento
tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes
de dados, conteúdo, serviço, terminal ou aplicativo, sendo
vedado estabelecer qualquer discriminação ou degradação
do tráfego que não decorra de requisitos técnicos destinados
a preservar a qualidade contratual do serviço.
Quanto à qualidade do serviço prestado, deverá ser vedada
a suspensão ou degradação da qualidade contratada da
conexão à Internet, salvo por débito diretamente decorrente
de sua utilização.
Dispicienda seria a previsão de normas claras acerca do
contrato de prestação de serviços de internet, se não fosse
a recorrente violação as regras consumeiristas, assim, talvez
seja necessária ressaltar o regime de proteção aos seus dados
pessoais, registros de conexão e registros de acesso a serviços
de Internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da
rede que possam afetar a qualidade do serviço oferecido.
6- GUARDA DE REGISTROS DE CONEXÃO
A guarda e a disponibilização dos registros de conexão
devem atender à preservação da intimidade, vida privada,
honra e imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.
A provisão de conexão à Internet impõe ao administrador
do sistema autônomo respectivo o dever de manter os
registros de conexão sob sigilo, em ambiente controlado
e de segurança, pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos
termos do regulamento. Um prazo maior para a guarda dessa
informação traria uma maior segurança jurídica.
O dever de manter os registros de conexão não poderá
ser transferido. Nessa guarda de registros de conexão, os
registros de conexão somente poderão ser fornecidos a
terceiros mediante ordem judicial ou por autorização prévia e
expressa do respectivo usuário. Os dados cadastrais somente
poderão ser disponibilizados de maneira vinculada aos
registros de conexão, mediante ordem judicial, medidas e
procedimentos de segurança, sigilo dos registros de conexão
e dos dados cadastrais.
Todavia, os procedimentos de segurança necessários à
preservação desse sigilo e da integridade dos registros de
deverão ser definidos por meio de regulamento, em padrões
adequados de segurança, para que não se não seja definido
em regras estanques e obsoletas. Assim, uma política de
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segurança da informação poderá adotar a tutela dos ativos de
informação, resguardando os meios de provas que se fizerem
necessárias para se tornar punível uma infração, evitando-se
assim que os criminosos autorizem a guarda dos dados.
7- DA REMOÇÃO DE CONTEÚDO
O provedor de conexão à Internet não será responsabilizado
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
O provedor de serviço de Internet somente poderá ser
responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se for notificado pelo ofendido e não tomar
as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de
prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado
como infringente.
Os provedores de serviços de Internet devem oferecer de
forma ostensiva ao menos um canal eletrônico dedicado
ao recebimento de notificações e contranotificações, como
mecanismo de prova, podendo ser criado mecanismo
automatizado para atender a essas exigências.
Referida notificação deve conter, sob pena de invalidade
, identificação do notificante, incluindo seu nome completo,
seus números, de registro civil e fiscal e dados atuais para
contato, data e hora de envio, identificação clara e específica
do conteúdo apontado como infringente, que permita a
localização inequívoca do material pelo notificado, além
da descrição da relação entre o notificante e o conteúdo
apontado como infringente e ainda a justificativa jurídica
para a remoção.
Se o usuário responsável pelo conteúdo infringente não for
identificado ou não possuir localização, mas estiver presente
os requisitos de validade da notificação, cabe ao provedor de
serviço manter o bloqueio.
Destarte, se o acesso ao conteúdo se tornar indisponível,
não poderá haver identificação ou reparação pelo dano
originário das informações maliciosas.
Visando atender o princípio da ampla defesa e
contraditório, a lei facultará ao usuário, ou qualquer outra
pessoa interessada, física ou jurídica, responsável pela
publicação contranotificar o provedor de serviço, requerendo
a manutenção do conteúdo e assumindo a responsabilidade
exclusiva pelos eventuais danos causados a terceiros, caso em
que caberá ao provedor de serviço o dever de restabelecer
o acesso ao conteúdo indisponibilizado e informar ao
notificante o restabelecimento, assumindo a responsabilidade
pela manutenção do conteúdo.
O Marco Civil equipara os usuários que detenham poderes
de moderação sobre o conteúdo de terceiros aos provedores
de serviços de Internet para efeitos de remoção do conteúdo,
alem de impor ao notificante ou ao contranotificante nos
termos da lei, responsabilidade por informações falsas,
errôneas e pelo abuso ou má-fé.
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8-DA REQUISIÇÃO JUDICIAL DE REGISTROS
Na ocorrência de indícios razoáveis da ocorrência do
ilícito, visando a investigação desse ilícito, a parte poderá
requerer seja deferida expedição de requisição solicitando
ao responsável pela guarda, o fornecimento de registros
de conexão ou de acesso a serviço de Internet, justificando
motivadamente a utilidade dos registros solicitados .
A requisição de fornecimento de registros de acesso a
serviços de Internet fica sujeita à comprovação de que o
responsável mantém a guarda com a autorização expressa
dos usuários.
Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia
do sigilo do conteúdo das comunicações e à preservação
da intimidade, vida privada, honra e imagem do usuário,
podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em
relação às informações recebidas.
Caso o fornecimento dos registros de acesso a serviços
de Internet não seja necessário para os fins da investigação,
cabe ao juiz limitar a requisição apenas ao fornecimento dos
registros de conexão.
O que se denominou de "notificação e retirada", talvez,
tenha sido a maior inovação da lei, visando a proteção dos
usuários vitimados por agressões via internet, diante de
imagens ou informações rechaçado de injúria, calúnia ou
difamação. A pessoa ofendida poderá apresentar denuncia ao
provedor, que poderá retirar o conteúdo da publicação, até
que o autor se pronuncie, caso em que este poderá autorizar
a sua exclusão ou poderá assumir a responsabilidade
jurídica sobre o mesmo, isentando o provedor de qualquer
responsabilidade.
9- COMÉRCIO ELETRÔNICO
O ambiente eletrônico compreende um espaço sem
fronteiras internas, no qual é assegurada a livre circulação
de mercadorias e o desenvolvimento dos serviços da
sociedade necessitam outrossim, de segurança jurídica para
seu desenvolvimento, fortalecendo a livre iniciativa e a livre
concorrência.
Os inúmeros recursos tecnológicos trazidos pela
informática forçou uma adequação indispensável dos
institutos jurídicos, também no que se refere ao direito
empresarial.
Incentivo a uso de relacionamentos eletrônicos com
clientes (B2B) (business-to business) é uma das formas
de comércio eletrônico existente e envolve as empresas
(relação “empresa - a - empresa”). Com o advento do Sistema
Público de Escrituração   Digital ( SPED), espera-se que
tal relacionamento seja efetivamente impulsionado pela
utilização de padrões abertos de comunicação pela Internet e
pela segurança trazida pela certificação digital.
Nesse diapasão, não poderia o marco civil trazer disposições
acerca de especificidades de matérias como SPED ( SISTEMA

PUBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL ), comércio
eletrônico, empresa virtual e títulos de créditos virtuais?
Regulamentações como titulo de crédito virtual poderiam
ser realizadas no corpo desse diploma legal, Marco Civil,
com modificações dialéticas de princípios outros, como a
cartularidade, propondo-se uma nova exegese evolutiva
com a modificação de escrita cartular para uma noção de
intangibilidade, com a possibilidade de se validar a emissão
de título de crédito, no ambiente web, sob o pressuposto de
que o direito, por se apresentar como algo imaterial, não se
extingue com o documento cartular.

outros que uma vez transgredidos no meio cibernético,
poderão impor destrutíveis conseqüências a honra e
dignidade dos usuários .
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10 - CONCLUSÃO
O Marco Civil apresenta em sua natureza o caráter
colaborativo, eivado de valores, plural e aberto em benefício
de um Estado Democrático de Direito. Traz em seu bojo
três temas relevantes, a definição de diretrizes e garantia dos
usuários, a definição de responsabilidade jurídica, e por fim,
a diretrizes governamentais.
Mutatis mutantis suas previsões sobre diversos temas, visa
traçar princípios e diretrizes sobre políticas na regulamentação
das relações na rede, defendendo de um lado a liberdade
de expressão, sem que para tanto propicie a disseminação
de condutas maliciosas, por falta de regulamentação,
fomentando o anonimato e inserções de conteúdos ilícitos na
rede.
Esse novo estatuto legal dispõe de 33 artigos direcionados
à sociedade da informação, oriundos do desenvolvimento
de novos relacionamentos interpessoais na rede, estabelece
o direito de acesso à internet, responsabilidade dos
provedores e dispõe sobre qualidade das conexões, guarda
dos regimes de acesso dos usuários, tráfego de dados,
remoção de conteúdos e requisição judicial de registros,
além de estabelecer a possibilidade do “Notice and Take
Down”, já utilizado em alguns países, conhecido como
notificação ao responsável pela autoria de conteúdo e
concomitante bloqueio da inserção pelo provedor do serviço,
para após uma contranotificação determinar a exclusão do
conteúdo, isentando de responsabilidade os provedores e
responsabilizando o verdadeiro autor de postagens ilícitas,
arquivo malicioso ou imagem.
A maior dificuldade se esbarra na identificação do usuário
em razão de não se estabelecer com clareza a responsabilidade
dos provedores pela guarda dos LOGS  e ainda sob a exigência
de autorização do armazenamento desse conteúdo, já que
pela sua volacidade poderá levar a lugar nenhum.
O reconhecimento da escala mundial da rede, o exercício
da cidadania em meios digitais, os direitos humanos, a
pluralidade, a diversidade, a abertura, a livre iniciativa, a livre
concorrência, a tutela de  princípios e garantias fundamentais
no espaço cibernético necessitam ser tutelados, para que haja
uma real segurança jurídica na rede e proteção de axiomas
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Modelo de gestão de incidentes de fraude via
sistemas de informação
Luciana Cantarelli a, Ananias Queiroga b

Abstract—It is common to see information systems
incorporating critical functionalities and the increasing number of
people who uses it as a working tool. For this reason, precautions
need to be taken to avoid fraud via these systems. In case the fraud
is detected, it is important to recognize the way to perform the
investigation to search for the author. A legally valid investigation
must follow proceedings recognized by computer forensics science.
The mitigation of fraud risk, in the other hand, can be reached by
an effective information technology governance and acceptance
of good practices recommendations. Therefore, in this paper, we
propose a method to manage incidents of fraud respecting good
practices of cybercrime investigation and TI governance.

da fraude. Esse resultado mostra a relevância de se ter um
conhecimento consistente e aprofundado acerca do tema.

Keywords—Computação Forense; Fraude; Governança de TI; Processo
de Investigação.

A governança empresarial é uma forma de estabelecer
normas e padrões para evitar e lidar com as fraudes nas
organizações. O Committee of Sponsoring Organizations,
COSO, fundado em 1985, respaldou esta visão e é
reconhecido por prover diretrizes e aspectos críticos de
governança organizacional através da ética empresarial
e controles internos a fim de produzir meios impeditivos
para ocorrência e correção dos danos causados pelo mau
uso das ferramentas administrativas.

A

1. Introdução

transmissão e a comunicação de informações nas
empresas e suas áreas de negócio estão cada vez mais
suportadas por sistemas de informação. Operações como
transferência de fundos, emissão de pedidos e de nota fiscais
são exemplos de rotinas já incorporadas pelos sistemas
corporativos. Não obstante a esta realidade, é comum
encontrar empresas vítimas de fraudes realizadas através
de seus próprios sistemas e falta de preparado dos gestores
para condução e tratamentos desses tipos de ocorrência.
Os registros de incidentes relacionados à fraude reportados
ao CERT.br (Centro de Estudo, Resposta e Tratamento de
Incidentes no Brasil) mostram um aumento de 61% de 2008
para 2009. No primeiro quadrimestre de 2010 já existem
28325 ocorrências, praticamente o mesmo reportado durante
todo o ano de 2002.
A auditoria e consultoria, KPMG, publicou uma pesquisa
realizada em 2008 com executivos seniores de 204 empresas
americanas com faturamento superior a US$ 250 milhões. Nesta
pesquisa, foi identificado que 65% dos executivos consideram
a fraude um risco significante; 35% consideram a apropriação
indevida de ativos como a fraude mais preocupante; 71%
consideram o dano à imagem e reputação a pior conseqüência
de uma fraude; e 66% consideram que as fraudes ocorrem
devido às falhas e/ou falta de controles internos.
Ao que se refere ao tratamento das ocorrências de fraude,
20% reconhecem não saber quem deve conduzir a investigação;
27% não sabem como realizar uma investigação; e 27% não
sabem quando a mesa diretora deve tomar conhecimento

Este trabalho tem como objetivo propor um modelo
de gestão de incidentes de fraude que integre as boas
práticas do processo de investigação e de correção de erros,
trazendo como resultado menores perdas, maiores chances
de recuperação pecuniária e de identificação/punição dos
culpados.
2. Governança Corporativa e Sistema de
Informação

Os delitos de fraude relacionados à Tecnologia da Informação
(TI) são classificados em virtuais puros, mistos e comuns [1].
A fraude virtual pura é o ilícito contra o computador (sistema
e equipamento). A fraude virtual mista seria aquela que o dolo
é realizado por meio da informática, porém visa atingir outros
bens. A fraude virtual comum é aquela que já é encontrada na
forma de lei uma tipificação penal.
A fim de lidar de maneira mais eficaz com os incidentes,
as empresas passaram a utilizar frameworks de governança
de TI. Neste artigo seguiremos as recomendações do
framework, Cobit 4.1, que estão organizadas em quatro
domínios. O primeiro é Planejamento e Organização (PO)
que cobre o plano estratégico e tático e se preocupa com o
modo que a TI pode melhor contribui para o atendimento
dos objetivos do negócio. O segundo domínio, Adquirir e
Implementar (AI), trata da identificação, desenvolvimento
e aquisição de soluções de TI aderente às estratégias de TI.
O terceiro domínio, Entrega e Suporte (ES), preocupa-se
com o nível de entrega dos serviços, gestão de segurança,
continuidade, suporte aos usuários e gestão de recursos de
dados e equipamentos. O quarto e último domínio, Monitorar
e Avaliar (MA), recomenda que todos os processos de TI
devam ser regularmente avaliados em relação à qualidade e
adequação às normas corporativas.
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3. Computação Forense no Controle de Fraudes
Apesar de apresentar grandes avanços, o Cobit ainda se
mostra pouco efetivo na identificação e correção de erros
do e no sistema, nos casos de fraude. A literatura apoiada
em diversas pesquisas tais como Neukamp [2], Oliveira [3],
Noblett, Pollitt & Presley [4], Reis [5] e Toscano [6] demonstra
que o sistema de governança corporativa se torna mais
eficiente na gestão de incidentes de fraude com a utilização
combinada de princípios de controle administrativo e
premissas da ciência forense computacional.
Forense computacional pode ser definida como a área da
criminalística que abarca a aquisição, prevenção, restauração
e análise de evidências computacionais, onde podem ser
objetos físicos, informações trabalhadas eletronicamente
ou arquivados em meios computacionais [7] [8]. Este
entendimento fornece uma ampla base de suporte para a
gestão de fraudes.
O emprego da forense computacional dentro das empresas
agrega competências técnicas e fornece instrumentos
que tornam as organizações mais capazes e eficientes no
combate à fraude [6]. Os procedimentos de investigação
forense necessitam ter um elevado padrão de condição de
qualidade com a finalidade de salvaguardar a credibilidade e
a exatidão de possíveis provas e registros. A fig 1 é um modelo
hierárquico multidimensional para visualização da forense
computacional [9] e denota uma grande aplicabilidade dentro
das empresas, pois a estrutura respeita diversos modelos
de gestão tradicionalmente utilizados e está adequado a
concepção de auditoria interna moderna [1] [10].

incidentes de fraude e validade dos instrumentos de controle
interno das empresas. Para alcançar esta maturidade, as
empresas devem ter a preocupação prévia ao incidente, com
o uso pertinente da tecnologia, construindo, assim, alicerce
seguro para uma investigação e mitigando os impactos da
ocorrência de fraudes [6].
4. Gestão para Incidentes de Fraudes
Utilizando as melhores práticas de investigação de crime
cibernético e de governança de TI, os autores elaboraram
uma visão gerencial para o tratamento de casos de fraude
realizada através de sistemas de informação. Esses sistemas
usualmente possuem controles de acesso onde os usuários são
identificados, autenticados e autorizados a executar funções,
acarretando particulares impactos no âmbito financeiro [10].
O controle de acesso é eficaz para a identificação da autoria
de uma fraude, mas pode ser facilmente fragilizado, como das
seguintes formas [10] [9]:
•
•
•

Roubo, adivinhação e compartilhamento de senha de
acesso entre os usuários;
Erro na concessão e manutenção do perfil de acesso; e
Falha na desabilitação de usuário que não mais compõe
o corpo organizacional.

Para que seja identificada a origem e autoria da fraude via
sistemas de informação, é importante determinar o terminal
de computador que partiu os comandos fraudulentos e o
usuário deste computador no momento da execução das
operações. É comum que os endereços dos terminais (IP)
em uma rede computador sejam alocados dinamicamente,
ou seja, os endereços dos terminais podem ser alterados
ao sabor do protocolo de configuração dinâmica de
computadores (DHCP) e sem a intervenção do gestor da
rede. Esta configuração pode prejudicar o rastreamento dos
terminais de onde partiram os comandos fraudulentos, caso
seja o IP a informação registrada em log [8]. Não é o intuito
desde artigo propor uma orientação técnica de métodos para
localizar fisicamente os terminais de computadores dentro da
organização.
Questão fundamental para a gestão dos incidentes de
fraude é enfrentar e conciliar os desdobramentos legais e
administrativos após a identificação da fraude. A fig. 2 ilustra
uma cronologia de fases que deve ser consideradas pela
gestão de incidente de fraude.

Fig. 1 Modelo hierárquico da forense computacional.

Fig. 2. Linha de tempo e a relação entre os esforços de governança, duração
da fraude, processo investigativo e correção de erros.

Portanto, obter e conservar de forma adequada as evidências
é condição basilar para uma prática eficaz do tratamento dos

Além da identificação interna do autor e das medidas
administrativas tomadas pelo gestor de incidente, pode
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ocorrer, a depender da decisão da organização, o envolvimento
da polícia para buscar punição dos responsáveis pela fraude.
Caso a organização decida por instaurar um boletim de
ocorrência policial, a organização deve tomar precauções
para que as evidências não percam seu valor como prova
material. É importante salientar que mesmo que o processo
investigativo seja realizado por perito designado por juiz de
direito para análise do caso, é necessário conhecer a cadeia de
custódia do departamento policial que irá investigar a fraude
para entender como as conclusões são alcançadas e manter
a validade legal das evidências digitais geradas durante a
ocorrência da fraude [11].

4.1 Modelo de Gestão de Incidentes de Fraudes
Seguindo as duas linhas de atuação, investigação e correção
de erros, propomos um modelo de gestão de incidentes de
fraudes que procura unir as práticas da computação forense
com as de governança de TI, de forma a orientar como o
gerente responsável pela resposta ao incidente deve conduzir
de forma macro todo esse processo.

Em momento apropriado, durante ou após o processo de
investigação, a organização deve fazer um levantamento de
suas práticas de governança e identificar os pontos fracos
ou as falhas de procedimentos, dando início, assim, a um
trabalho de correção de erros. Devido à natureza evolutiva
dos casos de fraude, a revisão periódica nos controles
internos e procedimentos são necessários para manter o
risco e impactos da fraude em patamares menores e de rápida
detecção e tratamento [5].
A ocorrência de fraudes em um sistema de informação
deve ser analisada com base em uma avaliação do ambiente
[5], buscando ponderar e entende-lo como permissivo
ou impeditivo para o surgimento de fraudes. Ademais,
esta verificação é que permitirá a definição de prioridades
respeitando as características de cada caso e empresa.
Um ambiente permissivo aqui definido como local ou
circunstância onde há demasiada tolerância a comportamentos
e procedimentos propensos a condutas fraudulentas. Sendo a
fraude identificada em ambiente permissivo, deve-se priorizar
as correções dos erros, pois é fundamental sanar as distorções
que tornam o ambiente uma fonte facilitadora de fraudes. As
correcões visam evitar reinicidência e prejuízos maiores às
organizações e colaborar para que uma possível investigação
transcorra com base em dados seguros.
Por ambiente impeditivo compreende-se um espaço que
iniba e dificulte a ação de atos fraudulentos, procurando
impossibilitar de maneira preventiva que as fraudes
ocorram, entretanto, havendo alguma mínima incidência
que essa seja de rápida identificação e de menor impacto.
Nesta forma de ambiente, quando da existência de fraude,
o foco central a ser delineado pela administração é o da
investigação, evidenciando-se a necessidade de encontrar o
fraudador. O ambiente impeditivo, em si, já é um modelo
de controle que facilita a correção de erros, sendo assim,
um arcabouço de dados precisos e seguros para uma
investigação.
Em qualquer que seja o ambiente, a comunicação entre
o gestor responsável pela resposta ao incidente de fraude
e a liderança deve ser feita periodicamente ao longo do
processo investigativo e de correção de erros, a fim de manter
a alta administração ciente dos resultados dos esforços e
compartilhar as tomadas de decisão [10].

Fig. 3. Modelo de gestão de incidentes de fraudes.
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A proposta ilustrada tem o objetivo de mostrar quais etapas
e procedimentos precisam ser considerados pela organização,
na função do Gestor de Resposta a Incidente de Fraude, para
minimizar as perdas, aumentar as chances de recuperação
do montante furtado, identificar e punir na forma da lei os
culpados. No entanto, esta não é fórmula estática, mas se
propõe uma compreensão dinâmica, pois cada organização
deve se posicionar no processo de resposta aos incidentes
de fraude, indicando elementos que estejam em acordo com
suas normais internas e experiências vividas.
5. Conclusão
Com a elaboração desse trabalho foi proposto um modelo de
gestão de incidentes de fraudes em um ambiente corporativo,
usando como base as boas práticas recomendadas pelo grupo
de trabalho científico em evidência digital, SWGDE, e o
modelo prático de governança de tecnologia da informação,
Cobit. Chamamos de Gestor de Resposta a Incidente de
Fraude a pessoa designada pela organização para coordenar
as tomadas de decisão após a identificação de suspeita da
fraude. A velocidade e a qualidade de suas ações, portanto,
tem reflexos no processo investigativo e de correção de erros.
Aqui foi apresentado um modelo gerencial de boas práticas
em computação forense para que o gestor de resposta ao
incidente tenha o conhecimento necessário sobre o processo
investigativo seguido por departamentos policiais, já que
os computadores utilizados são considerados elementos
fundamentais da cena do crime. Qualquer modificação
no conteúdo ou na forma dos dados armazenados nesses
computadores pode impugnar as evidências de autoria da
fraude, deste modo, faz-se necessário rigor nas práticas de
computação forense para preservação dos dados contidos
nesses ambientes.
Ao passo que o processo investigativo criminal é realizado
pela perícia técnica designado para o caso, o Gestor de
Resposta ao Incidente deve compreender quais controles
são recomendados para aumentar o nível de maturidade da
governança em seu ambiente de tecnologia, para corrigir os
erros e manter um elevado nível de segurança da informação
no ambiente computacional da empresa.
O Gestor de Resposta ao Incidente, portanto, deve ser
considerado o elo entre as decisões estratégicas e táticas
para resolução do incidente; salvaguardando as evidências
digitais; sendo responsável pela implementação de medidas
corretivas; e funcionar como via de comunicação acerca do
status da ocorrência para a organização.
Luciana Cantarelli CISA, MBA Gestão de TI, l_cantarelli@hotmail.com, Recife - Brasil
Ananias Queiroga ananiasqueiroga@hotmail.com, Recife - Brasil
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Em relação o ambiente onde a fraude ocorreu, podemos
complementar que o nível de esforço nas frentes de
investigação e correção de erros dependerá da qualidade
dos controles internos. Se o ambiente for permissivo,
ou seja, existir uma predisposição para ocorrência de
fraude, o trabalho para correção de erro será muito mais
intenso ao passo que deve existir poucas evidências para
conclusão de um processo investigativo. Na outra mão,
existem os ambientes impeditivos que são os que possuem
bons controles internos, inibem a ocorrência de fraudes e
facilitam o processo de investigação. Nesse caso, o processo
de investigação se estabelece como o mais relevante devido
à quantidade e qualidades das evidências geradas durante a
fraude.
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Optimization of automatic nudity detection
in high-resolution images with the use of
NuDetective Forensic Tool
Pedro Monteiro da Silva Eleuterio and Mateus de Castro Polastro
Abstract—Due to amendments in Brazilian law, the possession
of files containing child and teen pornography began to be crime
and the need to detect this type of content at crime scenes increased.
With this objective, the NuDetective Forensic Tool has been assisting
forensic examiners to conduct such analysis in a timely manner.
However, with the evolution of digital cameras and camcorders,
image files are being produced with higher resolutions, which may
result in an undesirable delay of processing these files. This work
presents an approach to optimize the automatic nudity detection
provided by NuDetective Forensic Tool by reducing the images
resolution. Several evaluation experiments were performed and
the results showed that it is possible to reduce the runtime in almost
90%, without significant changes in the nudity detection results.
Keywords—child pornography,
processing, forensic computing.
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1. Introduction

he production and propagation of illegal digital
multimedia content, especially images and videos
involving child and teen pornography, have been increasingly
common in crimes against children. Combined with the
fast evolution of computers and the popularization of the
Internet, the production and subsequent exchange of illegal
files between people dispersed throughout the world occur
more frequently, mainly through the World Wide Web
(WWW), the peer-to-peer networks [1], e-mail, and instant
messaging services.
These facts encouraged the natural evolution of the
Brazilian legislation. Until November 25th, 2008, Brazilian
law only criminalized the disclosure of such material, under
Article 241 of the Child and Adolescent Law [2, 3]. After that
date, with the publication of Law 11,829, possession of files of
this nature also became a crime, with the inclusion of Article
241-B [4], which says:
“Acquire, possess or store, by any means, photo, video
or other record that contains the scene of explicit sex or
pornography involving children or adolescents” [4].

Therefore, requests for forensic analysis in computer storage
media such as hard disk drives, pen drives, optical media, and
memory cards in order to verify the presence and distribution
of child pornography are becoming more frequent. The
experience of the authors shows that the greatest difficulty in
this type of analysis is to identify the files containing child and
teen pornography among the hundreds of thousands of files

possibly existing in these devices. A recent study [5] showed
that 148 (one hundred and forty-eight) files containing sexual
abuse of a teenage girl were found after analysis of more than
300,000 image files and 1,100 video files. This exemplifies
how hard is to find such files, because the analysis of images
and videos is usually done visually.
Besides the need to detect files containing child and teen
pornography in seized devices, the amendments in Brazilian
Law has expanded the need to detect this type of material still
in the crime scenes. Thus, forensic examiners need to identify
these files in a timely way in order to avoid unnecessary seize
of digital devices for later analysis in the laboratory, which
often takes many days or even weeks to be done, losing
the opportunity to arrest the suspect immediately. With
this objective, the NuDetective Forensic Tool [6] has been
assisting forensic examiners to conduct such analysis in a
timely manner at the crime scene. The Tool performs pixel
and shape analysis to automatic detect human nudity files
(Image Analysis) and searches for file names that may contain
typical expressions of child and teen pornography (FileName
Analysis).
However, the continued evolution of digital multimedia
devices such as cameras and camcorders, allowed the
production of multimedia content with higher resolutions.
Nowadays, digital cameras marketed in Brazil have an average
resolution of 12 Megapixels. Many digital cameras may still
exceed 20 Megapixels of image resolution. Therefore, the
manipulation of these files in an automated way requires a
computational effort that may delay the analysis of forensic
examiners at the crime scene. This work has the main purpose
to optimize the automatic nudity detection with the use of
NuDetective Forensic Tool, reducing the runtime to process
high-resolution images.
Another technique to search for illegal files widely used in
forensic computing is to compare the hash value of the files.
The hash is a value calculated from a one-way mathematical
function [7] and serves as a unique identifier of the file. This
approach calculates the hash value of all files on the suspicious
material, comparing them with a list of hash values of known
files, which were previously identified. Commercial tools
such Access Data Forensic Toolkit [8] and Guidance Encase
[9] have this functionality. Such technique would also be
very useful to NuDetective Forensic Tool. Despite being
an efficient method to identify known files, to perform the
calculation of the hash value of thousands of files that can
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be stored on a hard disk drive, for example, may be a lengthy
operation to be performed at the crime scene. Moreover, the
success of this method depends on how complete is the list of
hash values of known files. Therefore, new and unknown files,
which could be produced by pedophiles, for example, would
never be identified by this technique. However, depending
on the operational viability and the time required, using this
method (Hash Analysis) in conjunction with Image Analysis
and FileName Analysis provided by NuDetective can make
the results even more reliable and effective. Therefore, the
implementation of Hash Analysis is also one of the purposes
of this work.
In this scenario, the authors have studied ways to improve
the NuDetective Forensic Tool to assist the forensic examiner
to spend the smallest time as possible to detect child and teen
pornography, especially in cases involving high-resolution
images.
This paper is organized as follows: Section 2 presents the
state of the art of pixel analysis and human nudity detection
algorithms. A brief description of the NuDetective Forensic
Tool, including the nudity detection algorithms used and its
basic features, is present in Section 3. Section 4 presents
the proposed approach for optimization of automatic nudity
detection in high-resolution digital images, including several
evaluation experiments. Section 5 briefly describes the new
version 2.0 of the NuDetective Forensic Tool, including new
features such as Hash Analysis. Sections 6 and 7 present the
conclusions and future work, respectively.
2. Backgrounds
The detection of human nudity in digital images is mainly
based on the identification of pixels that contain skin color
and the way which the identified skin regions are related. To
identify the skin color is important choose the color space
and the parameters that will be used to define the skin color.
On nudity identification, a comparison with human forms
and the relationship between identified skin regions in the
image are the main approaches to determine if an image
contains or not human nudity.
Concepts such as color space, the definition of skin color
and nudity detection are discussed below.
2.1. Color Space
A digital image can be described as a point matrix where
each point (pixel) represents a color. Like any mathematical
representation of a physical phenomenon, the color
representation can be done in several ways, each containing
its advantages and disadvantages [10]. Thus, the choice of
color space will depend on the application type.
The RGB color space was originated from the old CRT
(Cathodic Ray Tube). It defines the color representation by
combining three primary colors: red (R), green (G), and
blue (B) [11]. The scale of each of these components varies
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from 0 to 255. This is the most common color space used for
storing digital image representation [12]. In RGB, brightness
and color are coupled and thus not suitable for color
segmentation in images with unknown light conditions [13].
To reduce the effect of luminance on the color representation,
it is possible to use the normalized RGB, which consists of a
transformation from RGB through a normalization process,
shown in (1) [11].
(1)

Color spaces based on Hue and Saturation were proposed
to allow an intuitive description of colors [11]. Hue defines
the dominating color and Saturation defines the color based
on brightness. These color spaces are known as HSI, HSV
and HSL. The letters H and S represent Hue and Saturation,
respectively, and the letters I, V and L, Intensity, Value, and
Lightness, respectively, and are related to the luminance of the
color.
Orthogonal color spaces such as YCbCr, YIQ, YUV, and YES,
try to reduce redundancy in RGB color channels and represent
colors by using components as independently as possible [12].
2.2. Skin Color Classification
The pixel classification of digital images, in order to
determine skin regions, tries to identify each pixel as skin
or not. There are many difficulties to classify skin pixels,
because several factors affects its color, including: variable
ambient light, the use of different digital cameras, which can
produce different pixel colors of the same person under the
same lighting condition, and; skin color varies from person to
person [14]. In addition, several objects in the real world such
as wood, leather, hair, and sand, among many others, have
similar color to the skin. This often confuses a skin classifier
in relation to the background of the image [15].
The human skin color, which mainly depends on the
concentration of hemoglobin, melanin, and the lighting
condition [16], is not located randomly within a color space.
The skin colors are grouped within small areas of the color
space, but these areas depend on the used color space [15].
Thus, many studies have been conducted to determine
ways of classifying skin color pixels among existing color
spaces. A research [17] has proposed a method for detecting
skin color based on RGB color space. This is a method with
simple rules that allow the quick construction of classifiers
[11]. A basic arithmetic formula can describe the relationship
between the three components of RGB color, as shown in
relationship (2) below.

(2)

Other color spaces have also been used to define a classifier
of skin pixels. In [18], areas of color space that belong to the

skin coloring set were obtained using the normalized RGB1
and HSV color spaces from relations (3) and (4) below.
		

(3)
(4)

The YCbCr color space was used in [19] to segment the
regions of skin color through the chrominance information,
where they achieved high rates of detection in images with
good lighting conditions.
In addition to the detection of skin color by making rules,
such as those cited above, there are probabilistic methods that
are used to estimate the distribution of skin color without the
use of a color space, but these methods use several images to
train the classifier [11]. The result from this practice is known
as Skin Probability Map, or PMS. This type of classifier, while
providing good results in the detection of skin color and is
independent of the color space used, require a lot of storage
space to be fitted and representative images to train the model
[11]. They are classified as Skin Nonparametric Distribution
Modeling. An alternative for this type of classifier are the Skin
Distribution of Parametric Modeling. Methods of this group
are able to achieve high representation through the least
number of training images, and use less storage space [12].
However, in some methods, such as Mixture of Gaussians, the
performance depends strongly on the shape of the skin colors
distribution and can be extremely slow in both training and
classification processes [11].
2.3. Nudity Detection
The first step in the nudity detection in images is the
identification of skin pixels. Once identified these points,
is necessary to determine whether the regions bounded by
skin color correspond to shapes of the human body. There are
known methods in the literature that use image features to
classify the presence of nudity. Also, there are methods that
compare the segmented images by skin color with a database
of pre-classified images.
One research [20] presents a number of ways to accomplish
the nudity detection by extracting image features. It is possible
to compare the size of the largest skin region found with the
image size. The amount of identified skin areas is another
important feature. Small skin regions in large quantities are
not typical of nudity images. The percentage of skin in an
image is also an indicative of the presence of nudity [20].
Another study [21] was also based on extracting image
features to determine nudity. The algorithm described
considers that nudity contains a lot of different skin tones
and these regions are relatively close to each other. First, it
calculates the percentage of skin pixels among total pixels
1 The relation (3) does not present a value for b, because on the normalized
RGB, the sum of the components r, g and b is always equal to 1. Therefore,
the value of b can be omitted [11].

of the image. Through experiments, was set a threshold
higher than 15% so that the image continues to be evaluated.
Otherwise, it defines that the image has no nudity. Then, the
continuity of the three major identified regions of skin color
is used in various calculations through comparison with
thresholds empirically obtained.
Some other methods use an image database to train the
classifier. One method [22] uses Support Vector Machine
(SVM), which has learning skills in the image detection of
human nudity. In the proposed model, is first verified the
correlation between regions containing skin color and those
that do not contain, to train the SVM. Then, the classifier uses
this information to determine whether a new image contains
nudity or not, based on information acquired during training.
Another method [23] compares a suspect image with a set of
features obtained from the analysis of a training database.
3. The NuDetective Forensic Tool
This section provides a quick review of the main features
of the NuDetective Forensic Tool, as described in [6], to
illustrate its basic operation, including its pixel analysis and
its human nudity detection algorithms.
The automatic detection algorithms implemented by
NuDetective was based on two main principles: high
processing speed and reduced number of false negatives. Thus,
both the choice of color space and identification parameters
of skin color met these essential requirements, as described
below.
3.1. Color Space and Skin Color
The NuDetective uses the RGB color space for
representing digital color space, due to the ease and speed in
color processing. Although the use of this color space does
not allow the separation of luminance and color components,
this separation in the skin color classification process does not
necessarily lead to better results [11]. Moreover, one research
[14] performs a formal proof that there is an optimum skin
color classifier for any color space, i.e., the ability to detect
skin color is independent of the color space used.
The calculation suggested by [17], described on the
relationship (2), in Section 2, was used by NuDetective to
relate the three components of RGB color space. The strategy
to classify each pixel as skin color or not only applies to color
images, which does not mean a significant disadvantage,
because the vast majority of digital human nudity images,
including child and teen pornography, is colored.
3.2. Nudity Detection Algorithm
For nudity detection, the Tool used the algorithm described
in [21], which reached great results, as described in Section
3.4. Furthermore, the use of this algorithm met the proposed
requirements of NuDetective, because it is computationally
fast. Also, it does not require one previous database to classify
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the images. This is possible because this algorithm works
with percentage of skin color and computational geometry
to identify nudity in digital images [21]. The choice of
this algorithm allowed NuDetective to run without a large
computing infrastructure, which is desirable at crime scenes.
3.3. Basic Features
Developed with the Java Standard Edition (JSE) [24], the
NuDetective Forensic Tool performs the automatic human
nudity detection in images according to the algorithms
described above, and many other options that can be
configured by the forensic examiner to assist in the detection
of child pornographic files.
First, the forensic examiner chooses locals to search, such
as folders and/or disk partitions, and configures search
options. Thus, the NuDetective scans all files of selected locals
searching for images, submitting them to the nudity analysis
process, called Image Analysis. In addition, the Tool can still
check the names of all files or only image names, comparing
them with a list of pre-defined keywords2 that contains names
and phrases commonly used to share child pornographic files
over the Internet.
Several options can be configured by the forensic examiner,
such as the image types to be searched, the method to search
for images (by file extensions or by file signatures), filters by
image sizes, how to compare names on File Name Analysis,
among others. The Tool also allows the analysis of compressed
files in ZIP format.
The NuDetective was implemented using Java threads,
allowing the execution of some tasks in parallel. One of the
developed threads is responsible for searching the selected
locals, the second cares only about the nudity images
processing and a third thread is responsible for displaying the
results, feeding the results GUI in real time. So the forensic
examiner can start to analyze the results even before the Tool
finishes searching all files of the selected locals.
3.4. Previous Results
As described in [6], two evaluation experiments were
carried out to measure the nudity detection rate of the Tool.
In the first experiment, one controlled database was created
with several images obtained at imageafter.com [25] and
with nudity images obtained from random access of Internet
sites, including human nudity of Asian, Black, and Caucasian
people. The second experiment used a real hard disk drive
seized during an operation to combat pedophilia in Brazil.
The hard disk drive (HDD) was placed in the Logicube
Forensic Talon [26], which was connected to one laptop’s USB
port, as shown in Figure 1. Thus, it ensured the preservation
of all data in the hard disk drive, since the Talon acts as a write
blocker of the storage device. This configuration is widely
used at crime scenes by forensic examiners.
2 The list of keywords was defined considering the professional experience
of the authors.

62

The results of the first experiment proved the ability of
the Tool to automatically recognize suspicious nudity files.
The results of the second experiment proved that the use of
NuDetective is feasible and significantly reduces the time spent
by forensic examiners to detect illegal content, with a high degree
of reliability. The Tool took less than 13 minutes to search and
analyze all files on the evidence drive, which had over more than
three hundred thousand files stored. The results of experiments
showed nudity detection rates around 95%, with low rates of
false positives, combined with fast processing [6].
Write Blocker Device

USB

			
HDD

Laptop

Fig. 1. Configuration widely used by forensic examiners: one write-protected
hard disk drive connected to one laptop’s USB port, through a write blocker
device.

4. Optimization of Automatic Nudity Detection
The authors observed that the runtime of automatic nudity
detection involving high-resolution digital photos may be
high, as described in Section 4.2. Therefore, search for child
pornographic files using the Tool on a hard disk drive containing
many high-resolution images could take more time than desirable
to be performed at a crime scene. This section describes our
optimization approach, the evaluation experiments and results.
4.1. Material
Several experiments were performed in this work. For all of
them, we used a laptop Lenovo ThinkPad T60, Intel Centrino
2.33 GHz, 2 GB of RAM, display adapter ATI Mobility Radeon
X1400, running Windows XP SP3. Since the performed
experiments tried to measure runtimes, the authors warn that
the results are directly dependent on the hardware configuration
used.
4.2. Runtime of Automatic Nudity Detection in HighResolution Images
To calculate the runtime of automatic nudity detection
in high-resolution images with the use of NuDetective, the
authors performed experiments with digital photos of different
resolutions. Two hundred random photos with resolution of
12.0 Megapixels were used in the experiments, some containing
human nudity.
Later, using the software Multiple Image Resizer .NET [27],
these pictures had their resolutions reduced to approximately
8.0, 4.0, 2.0, 0.7, and 0.075 Megapixels. Thus, we created a total
of six sets of images containing 200 (two hundred) photos each.

These sets of images were copied to six different folders
and submitted, one by one, to the Image Analysis provided
by NuDetective in order to calculate the total runtime. The
FileName Analysis was disabled. Table 1 shows the results
for each of these sets, including the average runtime by
an individual photo of each set. As expected, the runtime
was directly proportional to the image resolution. This
experiment showed that one high-resolution image took
more than five seconds to be processed, which may be
undesirable at crime scenes. However, NuDetective can
quickly analyze images with medium and low resolutions –
these images are the most shared through the Internet. All
the times in Table 1 includes the I/O operation to read the
photos from the hard disk drive.
Table 1. Runtime of Image Analysis to process the created six sets of 200 photos
each.
Resolution
(Mpixels)
12.0
8.0
4.0
2.0
0.7
0.075

Total Time
17m 21s
12m 46s
5m 48s
3m 02s
1m 09s
0m 09s

Average Time for
each Photo
5.20s
3.83s
1.74s
0.91s
0.34s
0.04s

4.3. Proposed Optimization Approach
Once proven the runtime variation of nudity detection
according to image resolutions, the authors performed studies to
reduce the runtime of Image Analysis provided by NuDetective
Forensic Tool.
Our optimization approach is to reduce the images resolution
before they were submitted to the nudity detection algorithms in
an attempt to reduce the runtime of NuDetective. This approach
has three major challenges that need to be solved in this work:
(i)

Develop an algorithm to reduce the images resolution. It
should be fast enough to not include undesirable delay,
compensating negatively the time gained by reducing
the images resolution;
(ii) Verify how similar will be the results for nudity detection
of images with original and reduced resolutions, and;
(iii) Establish an optimal minimal image resolution to be
used by the NuDetective.
4.4. Implementation of Proposed Optimization
To achieve the main purposes of this work, the major three
challenges described before must be solved. Each one of them
is described below, including the development process and the
performed experiments.
4.4.1. Reduce the Images Resolution
An algorithm to reduce the images resolution was
developed by the authors. Its implementation was based on
the use of Java classes BufferedImage and Graphics2D,
as shown in Figure 2. The image with original resolution is

represented by originalImage and the resulting image
with reduced resolution is represented by reducedImage.
BufferedImage reducedImage = new
BufferedImage (newImageWidth,
newImageHeight, originalImage.
getType());
Graphics2D graphics = img.
createGraphics();
graphics.setRenderingHint(RenderingHints.
KEY_INTERPOLATION, RenderingHints.
VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR);
graphics.drawImage(originalImage, 0,
0, newImageWidth, newImageHeight,
0, 0, originalImageWidth,
originalImageHeight, null);
graphics.dispose();
Fig. 2. Main lines of Java code of the developed algorithm to reduce the
images resolution.

Experiments with the algorithm to reduce images resolution
were performed to calculate the runtime of this procedure.
The results showed that, from an image already loaded into
the memory of the Java program, the runtime (t) to reduce
the photo resolution was less than a millisecond (t < 0,001s).
Several images were used on the tests and most of them had
resolution of 12 Megapixels. The results obtained with the
reduction algorithm were satisfactory, since the runtime was
very low and did not add significant delays in Image Analysis
provided by the Tool.
4.4.2. Nudity Detection Results for Different Image
Resolutions
Thus, to measure how similar will be the results for nudity
detection of images with original and reduced resolutions,
the authors performed some experiments. Since the result of
Image Analysis for each picture is binary, varying between
Nudity (positive) or Non-Nudity (negative), the authors used
the six sets of 200 (two hundred) photos previously created
to check the nudity detection results of the Image Analysis,
which are shown in Table 2. The results of images with
original resolution (12 Megapixels) were considered as a
basis for comparison with the others sets.
Table 2. Results of the Image Analysis for each set of 200 photos.
Resolution
(Mpixels)
12.0
8.0
4.0
2.0
0.7
0.075

Positives
(Nudity)
33
33
34
34
33
35

Negatives
Variation (%)
(Non-Nudity)
167
(basis)
167
0%
166
0.5 %
166
0.5 %
167
0%
165
1%

As shown in Table 2, the results of nudity detection algorithms
used by NuDetective were very similar after examining the
same pictures of different resolutions. The higher variation was
only 1%. This result was satisfactory and allowed NuDetective
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to reduce the images resolution before submit them to Image
Analysis, without significant changes in the detection results.
4.4.3. Optimal Image Resolution
The authors made several other experiments to determine
the minimum resolution that an image could be reduced in
order to be analyzed by the nudity detection algorithms of
NuDetective, without significant changes in results. After
exhaustive tests and experiments with different resolutions
smaller than 1 Megapixel, the authors concluded that the
resolution of 0.01 Megapixel, or 10 Kilopixels, is the most
appropriate in relation to the runtime and nudity detection
results. Therefore, a new option was implemented in the
Tool: enable or not the optimization of Image Analysis.
When optimization is enabled, the algorithms of Image
Analysis reduce the images resolution to a maximum height
or width of 100 pixels, always keeping the aspect ratio. In
this configuration, we obtained the best runtime with low
variation in the results, which are in Table 3.
In this experiment, we used only images with original
resolution (12 Megapixels) and they were reduced in real
time by the new reduction algorithm provided by the Tool.
This means that the total runtime includes the time to read
the original photo files from the hard disk drive, which is an
I/O operation, and naturally demands a great portion of time.
Table 3. Results of the optimization using the new version of NuDetective.
Tasks
Total Runtime of
200 Photos with
12 Megapixels
each
Average time for
each Photo
Number of
Positives (Nudity)
/ Negatives (NonNudity)

Optimization
Disabled

Optimization
Enabled

17m 21s

1m 52s

5.20s

0.56s

67 / 133

65 / 135

4.5. Result Analysis
Our approach to reduce the image resolution to 0.01
Megapixels, by adjusting the height / width to a maximum of
100 pixels, showed very good results. Analyzing the results in
Table 3, it is possible to check that the variation of the nudity
detection results obtained by enabling the optimization was
only 1% (2 different results in 200 photos). Therefore, the
proposed optimization reduces the total runtime from 17
minutes and 21 seconds to 1 minute and 52 seconds, i.e., has
achieved a reduction of approximately 90%.
The results obtained in different experiments with the
proposed approach in this work showed that our optimization
technique significantly reduces the runtime of NuDetective,
making it even more feasible to be applied on real forensic
cases to detect child and teen pornography at crime scenes.
The results also showed that the algorithms proposed
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by [17, 21] can process images of different resolutions,
without significant changes in the nudity detection results.
This variation can be explained by the fact that the process
of reducing image resolution can change the skin regions
originally detected, joining or segmenting those regions.
5. NuDetective 2.0: New Features
A new version 2.0 of NuDetective Forensic Tool was
developed in this work. This section describes its new
features and main improvements.
5.1. Hash Analysis Implementation and Evaluation
As described in Section 1 of this paper, calculate the
hash value of files to search for previously known content
is widely used in computer forensics. Thus, the new feature
Hash Analysis was implemented in the new version of the
NuDetective, allowing the forensic examiner to import a
text file, which contains the list of known hash values, that
will be compared with the files present in the selected locals
(folders and/or disk partitions). The NuDetective also offers
the option to calculate the hash values of only image/videos
files, which is much more interesting, considering the main
purpose to detect child and teen pornography. The forensic
examiner can choose the hash type to be used: MD5, SHA-1,
SHA-256 and SHA-512.
To measure the performance of Hash Analysis, one simple
experiment was performed: we submitted our original 200
high-resolution images (12 Megapixels) to Image Analysis
with optimization together with each type of Hash Analysis
provided by the Tool. The main goal of this experiment is check
the introduced delay of Hash Analysis. One text file with a list
of a thousand hash values was used. We known, as showed in
Table 3, the runtime of Image Analysis with optimization was
1 minute and 52 seconds. Table 4 shows the results of this
hash experiment. As expected, the MD5 was the fastest. It
introduces only 4 seconds delay in 200 high-resolution images
and is the recommended hash type to use at crime scenes.
Because NuDetective was implemented with Java threads, the
delay introduced by Hash Analysis was minimal.
Table 4. Results of the hash experiment to verify the performance of Hash
Analysis provided by NuDetective.
Hash
Type
MD5
SHA-1
SHA-256
SHA-512

Runtime of
Optimized Image
Analysis with Hash
Analysis
1m 56s
2m 03s
2m 05s
2m 09s

Introduced Delay by
Hash Analysis
4s
11s
13s
17s

5.2. Other Features, New Graphics User Interfaces
and More
The new version of NuDetective allows the forensic
examiner to combine the three types of analysis (Image

Analysis, FileName Analysis and Hash Analysis), setting them
according to the forensic needs of each case. It is possible to
use all the three analysis type simultaneously, or choose from
one or two specific types. Each analysis type has specific
settings that can be changed by the forensic examiner.
Figure 3a illustrates the new main Graphical User Interface
(GUI) of the Tool, which includes new options for enabling
the new optimization of Image Analysis and also the Hash
Analysis. It is possible to see that the graphical interface of
the Tool is ready to support the analysis of video files (Video
Analysis - still disabled in this version), which is under
development by the authors, as discussed in future work
(Section 7).
The table in the results GUI (Figure 3b) gained a new
column indicating the Hash Analysis (HS), which is similar
to the Image Analysis (Im) and FileName Analysis (FN).
These columns indicate which analysis type classified the
resulting suspect files.
The version 2.0 of the Forensic Tool NuDetective provides
a lot of other fixes and internal improvements, including
optimization in the source code to seek files, updating
statistics and status messages, new control and error logs,
and so on.

6. Conclusions
One previous work [6] proved that the use of the
NuDetective Forensic Tool to detect child and teen
pornography was feasible. Its internal algorithms to
detect human skin [17] and nudity [21] showed success
detection rates of 95% with fast processing. However, when
NuDetective tries to analyze high-resolution images, such as
digital photos, one problem was found: it took more than 5
seconds for each 12 Megapixels photo, which is not desirable
for a forensic examiner at a crime scene.
With the evolution of digital cameras and camcorders,
anyone with such equipments can produce multimedia
content with great quality and higher resolution. Nowadays,
high-resolution photos are increasingly common on seized
computers and storage devices to be examined by forensic
experts. Therefore, this work presented an optimization
technique to reduce the runtime of automatic nudity detection
in high-resolution digital images with the use of NuDetective
Forensic Tool.
The proposed approach reduces the images resolution to
be analyzed by detection algorithms [17, 21] provided by
the Tool. As results, besides providing a new version of the
Tool, this work had solutions to the three main challenges
described in Section 4:
(i)

An algorithm to reduce the images resolution was
implemented in Java using BufferedImage and
Graphics2D classes, and the time it takes to reduce a
high-resolution image is less than a millisecond, which
is a very satisfactory result;
(ii) Our experiments showed that the results of automatic
nudity detection provided by NuDetective had
maximum variation of 1% between images with
original and reduced resolutions. Particularly, this result
allowed the proposed approach to be implemented
without significant changes in results, and;
(iii) The resolution of 0.01 Megapixels, or 10 Kilopixels,
had a reduced runtime and good detection results,
being chosen as the optimal resolution to reduce the
images before submitting them to Image Analysis of
NuDetective.

As expected, the performed experiments showed that the
optimization proposed in this work is more effective as the
images resolution increases. One experiment demonstrated a
reduction of about 90% of the total runtime, from 17 minutes
and 21 seconds to 1 minute and 52 seconds, analyzing two
hundred high-resolution (12 Megapixels) photos.
This work also showed that the algorithms proposed by
[17, 21] can process images of different resolutions, without
significant changes in the nudity detection results.

Fig. 3. (a) main GUI and (b) results GUI of NuDetective Forensic Tool.

The proposed optimization was implemented by the
authors in the new version 2.0 of the NuDetective Forensic
Tool. This version provides other new features, including a
new type of file analysis: the Hash Analysis. As discussed,
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comparing the hash values of files can be quite useful in the
detection of known files. Using this new version of the Tool,
the forensic examiner can combine this new type of analysis
(Hash Analysis) with FileName Analysis and Image Analysis,
according to his needs, allowing greater confidence in the
results of automatic detection of files containing child and
teen pornography. Experiments showed that the introduced
delay of Hash Analysis is minimal, because NuDetective is
implemented with the use of Java threads.
The NuDetective Forensic Tool is free and available only
to law enforcement. For instructions on how to get it, please
contact the authors or send an e-mail to nudetective@gmail.
com.
7. Future Work
Although the results of experiments had shown that the
Tool is effective for use in real cases, NuDetective is still
not able to analyze the contents of a typically file type used
for nudity storage: the video. Thus, the implementation of
nudity detection in videos through frame extraction is part
of a project already started for further improvement in the
software. As showed in Figure 3a, the new main Graphics
User Interface of the Tool is ready to support this new feature.
Some other improvements that can be done in future
already have been described in [6].
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Social Networks: Security and Privacy
Laerte Peotta de Melo, Edna Dias Canedo, Robson de Oliveira Albuquerque and Rafael Timóteo de Sousa Júnior

Abstract— This paper presents a study on social networks services
and a survey of the attacks and malicious use of this interaction
mechanism whose utilization is continuously growing. Increasingly,
social networks sites are investing in security mechanisms, which
are dependent on the understanding and awareness of the users to
follow the security models provided by the service providers. This
paper proposes a model of security and privacy on social networks
to improve security and reduce the risks associated with them. This
model is designed as referential for evaluating security and privacy
indicators over actual social networks services.
Index Terms—Social networks, security, privacy, attacks,
defense measures and security model.
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I. Introduction

owadays the increasing utilization of social networks
is becoming a strong tendency in the Internet, mainly
due to the possibility of expression of ideas and socialization
by means of communication mediated by computer (CMC)
tools. Such tools provide the actors in the network to build,
interact and communicate with other actors, leaving on the
Internet traces that allow the recognition of their connection
patterns and their social networks through these connections.
Social networks have become a global and cultural
phenomenon by adapting the concepts of real life interactions
from social groups to the cyber space.

Social network sites (SNS) allow individuals to present themselves
with an online profile and to establish or maintain links and
connections with other actors, building what is commonly referred
as their social network profile. Moreover social networks

enable the grouping of individuals into specific virtual
groups. A social network presents two basic elements: actors

(users that can be represented by a weblog, a fotolog, etc.), and
connections (relationships, which are the interactions or social
ties). The connections of a social network can be perceived in
different ways, being dynamically formed through social

interaction between actors. This way, the actors and their
social connections are similar to the real world, where a circle of
friends in a social group is composed of people linked by friendships.

The participants use social networking sites to interact with
people they already know in the real world or to meet new
people, based on common interests, such as friendship,
business, hobbies, sexual orientation, etc. Actors may join virtual
groups in search of people with similar characteristics, based on
information showed in their profiles. Normally an actor belongs

to various social groups, at the same time, sharing different

personal characteristics with each group. Social networks in
the Internet have specific features, either to allow the networks
to be perceived as a comprehensive tool by the user and also
to allow the information about the network behavior to be
apprehended by this user.
Social networks can be analyzed from different points of
view. For instance, the work described in [1] presents a study
based on a social vision and an economic vision. The focus
of this paper is the security and privacy aspects of social
networks. Therefore, we first review common attacks in these
networks, and then we present some defensive measures.
At last, we propose a security evaluation model for social
networks systems.
A. Attacks in Social Networks
Providers of social networks, like any other web application,
are vulnerable and may become a target of direct attacks.
Security vulnerabilities can provide (to attackers) ways
to attack and cause failure of service providers (ex, denial
of service), unauthorized access to accredited users data
(followed by disclosure of confidential information) or be
used to spread a virus among user accounts. Vulnerabilities
such as cross-site scripting (XSS) or SQL injection in social networking
applications can affect millions of users. Malicious users can use

XSS vulnerabilities to steal cookies, accounts, run applications in
flash, inducing users to download malware, etc. [4]. Moreover, the

attacker can take control of visitor´s browsers by inoculating
infected images, HTML tags or JavaScript instructions,
allowing the spreading of keyloggers, trojans and other
malicious tools.
Social networks are growing rapidly and their operation is
beyond the concept of a simple buddy list. Social networking
sites must recognize some fundamental aspects of human
social interaction and put forward strong and intuitive
methods for their implementation in the software level, so as
to provide the necessary level of protection, privacy and trust,
in terms understandable by humans.
Reference [2] presents a study on the future of social
networks and their security aspects, specifically current
threats against these networks.
B. Paper Organization

The rest of this paper is organized as follows. The next
section is a description of the main forms of social network services.
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Section 3 contains a survey of main attacks and malicious behavior
in social networks. Section 4 presents defense measures used in
social networks. Section 5 presents the proposed model of social
safety in social networks. Finally, we present our conclusions about
the subject.

II. Social Networks
An important element in the study of social networks
is to understand the differences among social networking
sites. These SNS are spaces employed by users to express their

social habilities on internet. Such SNS are systems that allow the
construction of an individual virtual personality by means of a
profile or a personal page. This page is used for interaction with

other actors through comments and the public exposition
of the network of friends of each actor. The SNS are also a
category of social grouping software, which are systems with
direct application to computer-mediated communication. A
contextualization of the main SNS in the Internet is presented
in next sections, while a more detailed study of these SNS is
presented in [3].
A. Orkut
It is a SNS that has become very popular among Brazilian
Internet users and in India since 2006. Orkut combines
several features such as the definition of profiles focusing
on the users interests, the creation of communities and
visualization of members that belong to the social network of
each actor. It basically works based on the concepts of profiles
and communities. The profiles are created by the actors after
sign up, indicating who their friends are. The user is able
to publish multimedia content linked to his profile and can
write comments in other users scrapbooks. Communities are
created by actors and allow the joining of users, thus serving
as forums, with topics and messages.

tools, etc. It is often perceived as more private than other
social networking sites because only the actors who belong to
the same network can see the profile of each other. Facebook
allows the actors to make their own applications, turning the
profile a more personalized one.
E. MySpace
MySpace allows the display of social networks and
interaction with other users, building profiles, blogs, groups,
photos, music and videos.
F. Twitter
Twitter is a site commonly known as microblogging,

because it allows short texts to be written with up to 140 characters.

It is structured with the concept of followers and people to
follow, where each user can choose who you want to follow
and be followed by others. You can send private messages
to other twitters and pages can be customized by twitter,
building a small profile.
G. Utilization Map
Figure 1 shows a map of the use of social networks in the
world, as presented in Patsakis et al [7]. Recent researches
show that SNS are increasingly becoming part of everyday life
of people. The sites that are most widely used are Facebook,
MySpace, Bebo and Hi5, being Facebook the most popular
site among the English-speaking countries [7]. Orkut is the
SNS most used in Brazil.

B. Fotolog
Fotologs are publishing systems that allow the actor to
publish photos accompanied by short texts and receive
comments. In general, a fotolog interface is quite simple.
Each fotolog has a private address where the user publishes
his photos. This address acts as a personal page, as it identifies
the actor or the group that uploads the photos. Moreover, the
actors can publish their friend lists and links to other content.
C. Flickr
Flickr is a site that allows the publication of photos, texts
that accompany them, comments and video. Furthermore, it
allows images to be tagged with keywords for searches and
classifications. At Flickr, it is necessary to have a personal or
a professional account.
D. Facebook
Facebook works through profiles and communities. In each
profile the user can add modules for gaming applications,
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Figure 1: The world map of Social Networking [7]

III. Major Attacks and Malicious Use
With the increasing use of SNS, security problems multiply
as well because several personal information are exposed to
all kinds of actors / users, so this information can be published
and used in an unwarranted way by any attacker.
The access to social networks is commonly done through
a web application, so vulnerabilities may be intrinsic to the
service. However some attacks seek to overcome the security
barriers a web site and explore techniques such as social
engineering and trust among users.

Each attacker has his own motivations, being interested
in specific targets or not, either trying to obtain financial
gain or just playing around, but trying to basically obtain
and disseminate information of the other users. Below there
is a review on the main attacks and malicious use of social
networks.
A. Credentials robbery
The credentials robbery is directly associated to identity

robbery. In this case, information regarding a user of a social
network is employed in order to defraud or deceive other users who
belong to the same relationship environment.

Many countries already have specific laws to treat cases
of identity robbery, as the Act of 1998 that defines it as
crime in the U.S.A., expressing that it is a crime to use in a
conscious way, without express authorization, any means of
identification of another person illicitly [5].
The most common form of this type of attack is to obtain
the user login information through an active system, such
as a keyloger or a spyware. However, recent reviews of
trojans found software codes that capture the information
in a transparent way, simply by analyzing the network traffic
between the infected machine and the social network servers.
These methods of attack are effective when the victim
presents some involuntary collaborative behavior. In other
words, they are based on social engineering, which basically
compels the user to execute some application or click on
a received link inducing him to download and execute
malicious code. This method is inoperative when the user
follows security rules often provided by the server of social
networks. Therefore some attacks employ hacker techniques
to compromise a system where user information can be
collected.
B. Fake Identity
In this case a new identity is created with information
from a person that is not a user of social networks. The fake
personality is profiled either seeking to obtain trust from a
network of users or, in some extreme cases, just to denigrate
the image of a user. This kind of attack is becoming more
common in situations where an attacker first assumes a fake
identity and then tries to impersonate another user.
To obtain a successful fake identity the attacker has to
induce some degree of trust to other users, so information
from the victim should be consistent and convince other
people. Therefore various techniques are used in obtaining
the information, including:
a) Research information about the victim in search sites;
b) Direct access to information through other people;
c) Recovery of documents from recycle bin (dumpster diving);
d) Theft or robbery of documents;
e) Deviations of postal correspondence;
f) Social engineering techniques.

It is possible that in some cases the fake identity is modified
to make hard its association to a real person. In this case the
attacker does not want to pretend to be someone else, but just
hide his real identity informing data that composes another
identity that seams to be from a real person.
C. Exploitation of Trust
This mode of operation can be done automatically or
manually. In manual mode, the attacker seeks to enter into
a community and behave as trustworthy user. In normal
situations it takes some time until all users start to trust this
user. After that he is able to perform some kind of attack
as social engineering, using techniques that are based on
behavior and observation.
The automatic mode is related to identity robbery, given
that using proper tools and in possession of a trusted identity
it is possible to perform some attacks, such as providing a link
that takes a user who relies on another user through a chain
of trust to install some type of malware, such as a trojan,
keyloger or even a botnet client.
D. Bulling and Cyberbulling
This term that was first used in Great Britain refers to a
form of cruelty that occurs in relationships among children
and teenagers who are bullied or harassed in a violent way,
making the victims unable to defend themselves. It is closely
related to attitudes of intentional aggression, which causes
distress to the victims, but it consists of making an aggression
by means of an obsessive joke.
The basic difference between bullying and cyberbulling
is the presence of the aggressor, that is not necessary in
cyberbulling, but also the extent of this attack that is larger
than bullying [6].
The interesting psychological aspect of this attack is that
in cyberbulling the attacker does not visualize the reaction of
the victim, thus eliminating some common human reactions
such as remorse.
Moreover the identity robbery that allows the attacker
to present a fake identity can be used either to hide the
localization of the aggressor, or in some cases, to make the
victim to blame other innocent users.
E. Phishing
This kind of attack uses techniques to compel a victim to
report some information directly to the attacker. Basically,
data is collected from responses coming from the victim user
after this user receives some request through spam, either
by email or exchange systems (such as P2P). The attacker is
also able to diffuse this data to other attacker by means of
messages through their own social networks.
To be successful, phishing combines the described
techniques of identity robbery, fake identity and trust
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exploitation. This way, phishing has evolved significantly.
In some cases, when a computer is inoculated by the
phishing malware, the user identity information is captured
and employed for automatically sending email and other
messages through message exchange programs. Also, links
are inserted in the user profile pertaining to a community in
social networks, inducing a higher level of trust to whom is
receiving this type of message. In other words, a victim user
receive messages from multiple channels and these messages
are sent by someone who is part of the user’s relationship
network (i.e. which is already part of the user’s chain of
trust). That makes it really difficult, from the point of view
of defensive screening, the identification of the origin of the
attack.
Furthermore, it is possible for the attacker to exploit the
number of participants and followers on social networks.
Automated systems are able to transfer user bases for
participants who seek recognition by the amount of
associated followers and are also used to sending messages to
self-promotion, or simply sending spam.
IV. DEFENSE MEASURES
SNS are intensively investing in security. However users
should be aware of the available protections and follow the
security models that these sites offer to them, but the major
responsibility should be over the companies that provide this
type of service.

As some attacks described in this paper are based on
social engineering techniques, it becomes very difficult
to detect that some type of corruption has occurred.
Basically the identification of incidents is performed
through denunciations coming from the virtual community
participants. Therefore, the human factor is preponderant in
security systems on social networks, thus making a strictly
technological security model completely utopian.
In general, security models depend on how a user deals
with his information. In other words, it does not matter
how much strong the security is, if the user is careless
with his information [9]. Because users employ easily
deductive passwords, accept invitations from other users
indiscriminately, use public computers with few or no
control, click links received in email from strangers, etc., it
is very difficult to implement defensive measures.
Conversely, providers of social networking services must
not completely transfer the security responsibilities to their
users. Indeed these providers must follow procedures to
identify and manage any type of security incident, keeping
users safe and protected, as well as respecting the privacy
and guaranteeing the terms of use of the information
provided by the users.
Table I presents a summary of attacks and security measures
that can be used as prevention or reaction mechanisms. It also

indicates the stages in the security model proposed in this
paper.

Table I: Summary of attacks and security measures
Attack

Stage

Description

Security measures

Associated directly to identity robbery. In this way,
Credentials robbery

information of users of social networks is used in order
1, 2 and 3
to defraud or deceive other users who belong to the same
ambience relationship.

−

Mutual Authentication Model

Fake Identity

A user employs some means to impersonate another. 1

−

Data mining Analysis Models

Exploitation of Trust

In manual mode, the attacker seeks to enter into a
community and behave as a trustworthy user, but it
takes some time until all users start to trust this user.
3
In automatic mode, to the attack is based on identity
robbery, and using proper tools to diffuse the false
idea of a trusted identity.

−

Model Trust and Reputation

Bulling is a form of cruelty in relationships
among children and teenagers who are aggressed
or harassed in a violent way, making the victims 2 and 3
unable to defend themselves. Cyberbulling is
similar but without the presence of the aggressor.

−

Data mining Analysis Models

−

Intrusion Detection System
(IDS) and monitoring data

Bulling and
Cyberbulling

Phishing

Capturing information from careless users.

1, 2 and 3

−
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from site.
Model Trust

B. Stage 2

V. Proposal of a Model
for Social Safety Networks
Security models seek to find an aggregate structure of
protections that allow the improvement of the safety to
their users. However the weakest point in the case of a SNS
security model would be the user of social networks himself.
Therefore the proposed model described hereafter tries not
to transfer or to be based in the user's security system.
Given this context, Figure 2 shows a security model that
relies on the SNS, thus making them responsible for the
security. The model is divided into three stages, which are
explained below.
A. Stage 1
At this stage the model tries to identify the action of
automated attack processes, commonly known as robots,
avoiding that these actions take effect without the necessity
of human interaction, thus preventing such attacks. The
authenticated user interacts with the system, but it is
possible to identify whether it is a human or computer,
based on the entropy of this interaction. For this reason,
it must be requested that the interaction is analyzed by
means of the Turing test. Completely automated public
Turing tests are able to tear apart computers from humans.
These tests, commonly abbreviated to Captcha, in the case
they identify the human user, allow this user to access the
system.

At this stage it is possible to identify changes in user behavior
through activities and other variables that can be mapped and
used. If distortions occur regarding the behavior of the user it
might be requested to obtain user confirmation by means of
positive identification, assuming user has some other secrets,
or other information that is only known by the user and
assuming that the attacker is unable to know it. However it
is necessary to employ a second model of authentication and
identification (not just user and password).
C. Stage 3
Being a little more complex, this stage can seek to identify
the malicious utilization by seemly legitimate users, ghosts
(created just to exploit the system), or even other users who
have compromised the credentials of other users. In this case,
one of the most common attacks would be sending links and
information that could be used to trick a user of a trusted
community, using the reputation acquired earlier, as already
discussed in section III.
In this case it is necessary to the service provider to establish
a policy of minimal use, being necessary to have controls to
what can be done and in what amounts it can be done.
If the utilization policy is violated or even if there is an
effort do it, users must have their accounts blocked, from a few
minutes to several days, depending on the security policy, or
even be banned from the social network community.

Stage 2

Stage 1

Authenticated
User

Human Id.?

No

Turing Test
(CAPTCHA)

Behaviour ≠ User?

Yes

No

Yes

Positive
Identification
Requested

Allow access

Stage 3

No

Messages ≠ User
History ?

Yes

Yes

Verify Links with
send policy

Is allowed?
No
Apply Security
Police

Finish

Figure 2: Model of Social Networks Security.
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VI. Conclusions

The growth of social networks in recent years turned
these networks a nowadays reality for companies that
are entering in this environment previously dominated
by ordinary users. Thus the security of social networks
becomes a critical factor to business, as well as to the
common user.
Considering the attacks that already exist in social
networks, there are security measures intended to improve

safety and reduce risks, thus making the environment safer to
the users.

The model proposed in this paper has the minimum
requirements to address the attacks reviewed and assess the
presented defense measures. It is important to note that the
proposed model in this paper seeks to remove the security
responsibility from the user. Also a critical success factor
for this model is the identification of the incidents in time
to be able to avoid or counter the subsequent attack. This
consideration requires the model to identify the origin of
the attacks and their targets, then allowing identifying the
taxonomy of the attack and the attacker’s motives.
The complexity of social networks is constantly increasing
once it creates new interfaces with greater interaction
between users. As example of such new interfaces there are
the cooperative and online games, collaborative works and
online data, and tracking of mobile users.
Regarding the legislation subject, it is pretty scary what
security and forensic specialists faces when analyzing
social networks. Issues of digital crime are daily reported
because there is not yet a global consensus about laws in
these environments. As a global effect it occurs that what
can be considered a crime in one country is not necessarily
is the same in another. Therefore it would be reasonably to
think of an adaptive model so the collaboration work of law
enforcement could be achieved.

Also, there is the problem of identifying and associating
the criminal to the crime, in many cases it can derail an
investigation based on fully digital environment. In many
situations, some forensic techniques may be required, but
many social networks are based in distributed systems,
thus the evidence collection procedure is hard and requires
interactions with Internet Service Providers, companies
themselves and even with users. In many cases they are in
different cities and even in different countries, which can
generate international incidents. In such cases the interaction
with international law enforcement is totally necessary and
beyond the scope of a security model for a social network site.
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