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world, and receives an extremely high number of lawsuit cases every day. These cases 
need to be analyzed in order to be associated to relevant tags and allocated to the right 
team. Most of the cases reach the court as single PDF files containing multiple 
documents. One of the first steps for the analysis is to classify these documents. In this 
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computacional baseado em modelos híbridos inteligentes, que através de regras fuzzy 
possibilita a construção de sistemas especialistas em ataques a dados cibernéticos, com 
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Abstract: The Brazilian Court System is currently the biggest judiciary system in the world, and 

receives an extremely high number of lawsuit cases every day. These cases need to be analyzed in 
order to be associated to relevant tags and allocated to the right team. Most of the cases reach the 
court as single PDF files containing multiple documents. One of the first steps for the analysis is to 
classify these documents. In this paper we present results on identifying these pieces of document 
using a simple convolutional neural network. 
 

Keywords: Natural Language Processing, Convolutional Neural Networks, Document 

Classification. 
 

I. Introduction 

The research and development project, entitled 
VICTOR, aims to solve problems of pattern 
recognition in texts of legal processes that reach 
the Brazilian Supreme Court (Supremo Tribunal 
Federal - STF) [7], [8]. 
According to the STF, it would take 22,000 man-
hours by its employees and trainees to analyze the 
approximately 42,000 processes received per 
semester. The court also points out that the time 
its employees spend on classifying these 
processes could be better applied at more 
complex stages of the judicial work flow. 

 
The aim of VICTOR is to speed up the analysis of 
lawsuit cases that reach the supreme court by 
using document analysis and natural language 
processing tools. Most of the cases reach the court 
in the form of unstructured PDF volume which 
encloses several documents that have not been 
indexed. Therefore, in the first phase of this 
project, our goal is to classify these documents 
within PDF volumes. 
This paper reports results of a preliminary 
evaluation on a dataset containing 6,814 
documents from the STF. We propose a 
convolutional neural network architecture for this 
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task and show that it obtains 90.35% accuracy on 
this dataset. In the next section we briefly describe 
our dataset and in section 3 we describe our 
method and summarize its results. This paper 
concludes in section 4. 
 

2. Datasets for Classification of 

Brazilian Judicial Documents 

Our work focuses on classifying five main types of 
legal documents that make up the cases that are 
dealt by the STF. These are listed below, keeping 
their original label in Portuguese: 

1) Acórdão 
2) Recurso Extraordinário (RE) 
3) Agravo de Recurso Extraordinário (ARE) 
4) Despacho 
5) Sentença 
6) Others. 

 
Note that the legal cases include several other 
types of documents, which we grouped in the class   
Others. 
We developed an annotation tool which was used 
by a team of four lawyers who manually classified 
6,814 documents. Figure 1 presents a pie diagram 
showing the proportion of documents in each of 
these classes. 
The standard practice to train and evaluate 
machine learning methods requires that datasets 
are split into three parts: train, validation and test 
subsets [2].  We use stratified splits for each 

document class, maintaining the proportions of 
class samples in each subset. We used the 
following proportions, as detailed in Figure 2: 

• 70% for the training set, 
• 20% for validation and 
• 10% for the test set. 

 
Figure 1 Distribution of document classes in the  
dataset 
 

 
Figure 2 Training, validation and test set 
distribution for each of the document classes. 

 
A. Dataset issues 

 
This dataset was provided by Supreme Court of 
Brazil to   be used in the VICTOR project. Below 
we list some features that made the original 
dataset quite   challenging. 

• The STF receives processes from all the 
Brazilian courts of second instance and there 
is no pattern in the way they are written. The 
only requirement for admission is that the 
process is classified as a “Repercursão 
Geral” case, i.e., one of the predefined law 
process categories (The task of classifying 
legal processes as a whole, rather than their 
document parts, constitutes the main goal of 
the second phase of VICTOR project). The 
flow of processes is detailed in [6]. 

• A significant part of the documents available 
in the court are in the form of raster images 
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obtained by scanning printed documents, 
which often contain handwritten an- 
notations, stamps, stains, etc. 

• Furthermore, many of the processes are 
stored in the form of a series of PDF volumes, 
rather than a single PDF file that contains all 
its document. This was done to avoid file 
handling problems in legacy systems. The 
problem is that each a PDF volume often 
finishes in the middle of    a document and 
the next PDF volume starts in the next page 
of that document. 

 

3. Proposed Method 

A. Text extraction 
 
The first step is to extract text from the PDF files, 
given    all the challenges discussed in Section II-
A. Figure 3 is a workflow showing how each page 
of the lawsuit processes is analyzed. First it is 
checked if its content is a raster (scanned) image 
or text. In case it is an image we apply an OCR 
(Optical Character Recognition) system [9] and 
then the resulting text is stored. In case that page 
embeds its text, its quality is verified by means of 
regular expressions. If the quality level is 
acceptable the text is stored, otherwise, the OCR 
is applied as if the page was in raster image format 
and the result is stored. The final result is that all 
pages of all suitcases processes are stored as text 
in a database to be used for further classification 
phase. 
 
 

 

B. Preprocessing 

To reduce the complexity of the dataset and 
improve the model’s accuracy, we applied regular 
expressions in order to filter special characters and 
recurring words as well as to emphasize important 
terms in the original texts [3]. The following steps 
were applied: 

• Removal of special characters, such as #, @, 
$. 

• Removal of alphanumeric terms with 
numbers and letters in the same “words”. 

• Lowercasing of all characters. 
• Transformation of terms that are emails or 

links into tokens "EMAIL" and "LINK". 
• Transformation of terms referring to numbers 

of laws and articles in the tokens “LEI_X” (LEI 
means LAW) and “ARTIGO_X” (ARTIGO 
means ARTICLE) where X represents the 
respective law or article quoted. Figure 4 
illustrates this process with an example. 

• Stemming to reduce words into their stem, 
reducing the number of words with similar 
semantics. For that, we use the Natural 
Language Toolkit in Python, which 
implements the method of  [5]. 
 

 
Figure 4 Example of text before and after the 
application of all preprocessing steps except for 
stemming. 
 

C. Convolutional neural network 
 

The literature shows that one of the state-of-the-
art approaches for document classification 

Figure 3 Workflow for the extraction of text from 
the legal processes PDF files. 
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consists in applying a Convolutional Neural 
Network (CNN) on embedded text.  We designed 
a system that was inspired by the framework 
proposed by Conneu et al. [1], though our model 
is much simpler and therefore training requires 
less computational power and has a lighter GPU 
memory   footprint. 
Our architecture is illustrated in Figure 5. The first 
step is to apply an embedding method that 
transforms the data   into a 2D tensor with the 
dimensions of (2000, 100). Next, a convolutional 
layer is added with kernel size 4 and 256 filters 
resulting in an output of dimensions (2000, 256). 
Then, a max pooling layer chooses the part of the 
data with greater relevance for classification of 
documents. The resulting tensor is flattened, 
leading to a one-dimensional array of 256000 
dimensions. The last layer is a fully connected 
layer with a softmax activation function. This 
network was trained using the categorical cross-
entropy as its loss function and the Adam 
optimization method. 
 
D. Results 
 

Our CNN-based method achieves an accuracy of 
90.35% and F1 score of 0.91. Figure 6 shows the 
confusion matrix obtained in our test  set. 
 

 

Figure 5 CNN Architecture diagram 

 

 
Figure 6 Confusion Matrix.  

 

4. Conclusions 

The development of a pattern recognition applied 
to the law- suit cases of the Brazilian Supreme 
Court is a very challenging task. It is necessary to 
face a huge amount of non-structured data (about 
350 new lawsuit cases per day which contents can 
be either raster images or texts. The results 
obtained show   that our CNN model was a good 
choice for document piece classification. 
The introduction of a simple convolutional network 
can efficiently reduce the burden of the laborious 
and time consuming task of process management 
in the supreme court. The document classification 
bottleneck can be eliminated, which means that 
lawyers who work at STF can dedicate their time 
to less mechanical tasks. 
A more efficient workflow benefits not only the 
court, but the whole society in Brazil, inspiring 
other institutions to invest in machine learning 
solutions to improve their activities. One of the 
possible directions for future work is the use a 
method for automatic named entity recognition, 
such as that of [4], to replace or complement the 
regular expressions used in the preprocessing 
steps. Another direction of work is the use these 
document classification results as part of a 
process to automatically classify lawsuit cases as 
a whole (rather than only their parts).  
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Abstract: —O mundo contemporâneo é caracterizado pela sua constante evolução tecnológica, 

e a cada dia os processos, antes manuais, se tornam informatizados. Dados são armazenados no 
espaço cibernético, e em consequência deve-se aumentar a preocupação com a segurança desse 
ambiente. Os ataques cibernéticos são representados por uma crescente escala mundial e se 
caracterizam como um dos grandes desafios do século. Este artigo tem como objetivos propor um 
sistema computacional baseado em modelos híbridos inteligentes, que através de regras fuzzy 
possibilita a construção de sistemas especialistas em ataques a dados cibernéticos, com foco no 
ataque por SQL Injection. Os testes foram realizados com bases reais de ataques SQL Injection em 
computadores governamentais, utilizando redes neurais nebulosas. De acordo com os resultados 
obtidos, a viabilidade de construção de um sistema com base em regras fuzzy, com precisão de 
classificação de invasões cibernéticas dentro da margem do desvio padrão (comparado com o 
modelo estado da arte na resolução desse tipo de problema) é real. O modelo auxilia os países a se 
prepararem para proteger suas redes de dados e seus sistemas de informação, além de criar 
oportunidades de sistemas especialistas automatizarem a identificação de ataques no espaço 
cibernéticos. 
 

Key words:  Espaço cibernético, Defesa cibernética, Segurança da informação, Redes neurais 

nebulosas, SQL Injection.  
 

 

I. Introdução 

A corrida tecnológica é um dos tópicos mais 
abordados em todo o mundo atualmente, gerando 
grandes ferramentas para o comércio, industrias, 
automação, comunicação, escolas, serviço militar, 
governos, entre outros setores importantes da 

economia [1]. Com isso, a busca por alta 
velocidade de processamento e transmissão das 
informações e alto desempenho de sistemas, 
tende a caminhar paralelamente com a segurança 
e integridade dos dados, fazendo com que o 
trafego das informações se torne perigoso e alvo 
de constantes ataques por hackers. Em paralelo a 
este crescimento tecnológico, identifica-se 
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também uma grande uma evolução dos 
chamados ataques cibernéticos, procedimentos 
que visam comprometer a segurança da 
informação e de sistemas computacionais [2]. 
Com a globalização e o aumento da dependência 
da sociedade em relação a sistemas de software, 
as informações e dados de suma importância para 
empresas e pessoas trafegam mundialmente de 
forma instantânea via internet, chamando atenção 
de criminosos cibernéticos, onde estes buscam 
invadir sistemas ou interceptar as informações 
para uso em benefício próprio, ou prejudicial às 
organizações a quem atacam, tornando os 
impactos de ataques como esses cada vez mais 
elevados [3]. 
Esse artigo tem como proposta a utilização de 
modelos híbridos baseados em redes neurais e 
sistemas nebulosos para construir sistemas 
especialistas em invasão cibernética, baseados 
em regras fuzzy. A invasão que será alvo dessa 
pesquisa será a detecção realizada por meio do 
SQL Injection [20], permitindo que o modelo de 
redes neurais nebulosas atue de forma similar ao 
estudo proposto por Demertzis et al [3]. O sistema 
proposto no artigo será capaz de gerar base de 
regras dos resultados obtidos através de testes, 
com a utilização de neurônios lógicos nebulosos. 
Para evitar o overfitting e auxiliando na definição 
da topologia da rede, serão utilizados modelos de 
treinamento baseado em máquina de aprendizado 
extremo e na teoria da regularização buscando 
encontrar os neurônios mais significativos ao 
problema de invasão cibernética. 
A utilização de redes neurais nebulosas vem 
sendo empregada em diversos ramos, como 
economia [4], para o reconhecimento de faces 
humanas na forma 3D [5], seleção de 
características [6], previsão de vazão de chuvas 
[7]. Essa técnica inteligente já é utilizada no ramo 
da segurança da informação como metodologia 
para detecção de ataques no tráfego de redes [8], 
e no reconhecimento de padrões de ataque [9]. O 
emprego da rede neural nebulosa proposta em 
[10] busca realizar testes de classificações 
binárias, para criar as regras de reconhecimento 
de sistemas especialistas em ataques 
cibernéticos por SQL Injection. 
O artigo se encontra organizado na seguinte 
forma: Na seção II temos o referencial teórico, 
com uma definição de conceitos importantes 
envolvida no desenvolvimento do trabalho. Na 

seção III são apresentadas a descrição do 
processo de utilização do modelo híbrido de 
inteligência artificial para identificação e sistema 
especialistas em ataques cibernéticos, com 
detalhamentos de processos e conceitos 
específicos utilizados. Finalmente na seção IV são 
apresentadas as conclusões finais.   
 

2. Referencial Teórico 

A. Espaço Cibernético 

O termo espaço cibernético foi empregado pela 
primeira vez em um romance escrito por Willian 
Gibson “Neuromancer” [13]; podemos considera-
lo como a metáfora que descreve o território não 
físico criado por meios computacionais, 
notadamente a internet, onde pessoas físicas e 
jurídicas, isoladamente ou em grupo, integrantes 
de empresas, órgãos públicos ou governos, 
podem se comunicar, realizar pesquisas e trafegar 
dados de maneira geral, valendo-se de 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 
como suporte para seu funcionamento [11]. As 
ações no espaço cibernético classificam-se em 
ofensivas, exploratórias ou de proteção, sendo 
que as ofensivas podem impactar, até mesmo, a 
segurança nacional [12]. 

B. Ataques Cibernéticos 

Na situação mundial o espaço cibernético é uma 
área na qual, apesar de se ter a compreensão da 
necessidade de segurança, não existem medidas 
implementadas de maneira sistemática e 
articulada que possam garantir a confiabilidade e 
a preservação dos sistemas empregados. De 
maneira incipiente, as nações vêm se preparando 
para evitar ou minimizar ataques cibernéticos às 
redes e sistemas de informação de governo, bem 
como de todos os demais segmentos da 
sociedade [11]. 
Os ataques podem acontecer de maneira física, 
onde os dispositivos contendo as informações são 
de fácil acesso, além de modens, cabos e mídias 
de armazenamento físicas [16]. Pelo meio 
humano, o ataque é empregado pela engenharia 
social, e pelo meio lógico, em que são 
empregadas técnicas como a de invasão para 
derrubar serviços (DDoS) onde o atacante 
trabalha para sobrecarregar o sistema em foco. 
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Técnicas que exploram vulnerabilidade de portas 
de acesso, a disparada de vírus e malwares, ou 
até decodificadores de senhas, este último que 
consiste em um script que tenta decifrar senhas 
[16]. 
Outro aspecto importante a ser considerado se 
relaciona aos crimes cibernéticos, particularmente 
devido aos efeitos danosos que podem advir do 
mau uso dos sistemas de informação e 
comunicação por pessoas mal-intencionadas. 
Apesar dos esforços de alguns setores da 
Administração Pública, ainda há brechas na 
legislação brasileira, não havendo leis para alguns 
tipos de ações que já são consideradas crime em 
outros países. Além disso, não há uma política 
clara embasando uma ação contra outro país que 
tenha afetado de alguma forma infraestrutura 
crítica nacional por meios cibernéticos e muitas 
questões ainda estão merecendo algum tipo de 
tratamento, sendo que esse avanço está sendo 
mais lento do que a situação exige [12]. 

C. SQL Injection 

Structured Query Language, ou simplesmente 
SQL, é a linguagem padrão para fazer interação 
com banco de dados relacionais. Nela podemos 
fazer as principais tarefas relacionadas a 
manipulação de dados em estruturas de banco de 
dados [20]. 
SQL Injection é um tipo de ataque cibernético que 
se aproveita de falhas em sistemas que 
normalmente tem uma comunicação com base de 
dados através de comandos SQL, e por esse 
motivo é considerado um tipo de ataque é muito 
simples. Nesse processo de invasão o atacante 
consegue inserir uma instrução SQL 
personalizada e indevida dentro de uma consulta 
(SQL query) através das entradas de dados de 
uma programa, como formulários ou URL de uma 
aplicação. Nos campos destinados a informação 
do usuário, esses comandos são realizados, ou 
seja, são exibidos comandos SQL, todavia por 
motivo dessa falha nas aplicações acabam 
ocasionando alterações no banco de dados ou em 
acesso inadequado a aplicação [21]. 
Um cracker consegue obter qualquer tipo de dado 
sigiloso mantido no banco de dados de um 
computador servidor, por meio de ataques com 
injeção SQL, inclusive dependendo da versão do 
banco de dados, também é possível inserir 

comandos maliciosos e conseguir permissão total 
à máquina em que o banco está em execução 
[22]. A figura 1 exemplifica o ataque de SQL 
Injection em um formulário. 
 
 

Fig. 1. Exemplo de SQL Injection realizado em um formulário de 
dados. Disponível em: 
https://www.scriptcaseblog.com.br/sql−injection− injetando 
− dados − a − partir − de − inputs/ 

D. Defesa Cibernética 

De acordo com as definições de Mandarino: 
“Segurança cibernética e entendida como a arte 
de assegurar a existência  e a continuidade da 
Sociedade da Informação de uma nação, 
garantindo e protegendo, no Espaço Cibernético, 
seus ativos de informação e suas infraestruturas 
críticas” [14]. Também podemos caracterizá-la 
como um conjunto de ações defensivas, 
exploratórias e ofensivas, no contexto de um 
planejamento, realizadas no espaço cibernético, 
com as finalidades de proteger os nossos 
sistemas de informação [12]. 
Manter os dados virtuais seguros está sendo um 
desafio século XXI para o Brasil, tem-se um 
destaque cada vez maior na segurança 
cibernética, como função estratégica de estado, 
sendo essencial à manutenção do funcionamento 
das infraestruturas críticas do país. Pode-se 
afirmar que o país para se desenvolver não pode 
abdicar da segurança do seu espaço cibernético. 
De acordo com o que está previsto na Estratégia 
Nacional de Defesa (END) [17], a 
responsabilidade de coordenar as ações de 
Defesa Cibernética fica a encargo do Exército, no 
âmbito das Forças Armadas. 
Devido a essa responsabilidade, o Exército 
Brasileiro está criando o Centro de Defesa 
Cibernética, vem se articulando nesta área e 
consolidando sua posição [12]. Observa-se, 
portanto, que existe a noção da importância de se 
tomar ações que favoreçam e permitam 

http://www.scriptcaseblog.com.br/sql
http://www.scriptcaseblog.com.br/sql
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− − − 

estabelecer a segurança no espaço cibernético, 
embora não se tenha a exata dimensão do que 
isso possa representar, bem como quais as 
medidas que efetivamente podem e devem ser 
adotadas para se atingir este objetivo. 

E. Redes neurais artificiais 

As redes neurais artificiais são modelos 
inteligentes que utilizam em suas estruturas o 
neurônio lógico, buscando simular o 
processamento de informação do cérebro humano 
através de uma rede de diversos neurônios 
artificiais interligados, que se unem por meio de 
conexões sinápticas. De uma forma simplificada, 
uma rede neural artificial pode ser vista como um 
grafo onde os nós são os neurônios e as ligações 
fazem a função das sinapses [18]. 
As redes neurais artificiais se diferenciam pela sua 
arquitetura e pela forma como os pesos 
associados às conexões são ajustados durante o 
processo de aprendizado. O aprendizado é a 
forma com que a rede neural capta as informações 
fornecidas pelas entradas e através das conexões 
e dos pesos sinápticos tomam decisões acerca do 
tema central da base de dados. A arquitetura de 
uma rede neural restringe o tipo de problema no 
qual a rede poderá ser utilizada, e é definida pelo 
número de camadas (camada única ou múltiplas 
camadas), pelo número de nós em cada camada, 
pelo tipo de conexão entre os nós (feedforward ou 
feedback) e por sua forma de atuação [18]. A 
figura 2 apresenta a estrutura de uma rede neural 
com múltiplas camadas. Ela também evidencia os 
neurônios e suas ligações sinápticas. 

 

Fig. 2.Exemplo de uma rede neural artificial de múltiplas camadas e 
múltiplas saídas. Disponível em:http://www.decom.uf 
op.br/imobilis/f undamentosderedes neurais/ 

F. Sistemas Nebulosos 

O uso dos sistemas nebuloso faz-se necessários 
em casos onde a abordagem lógica clássica torna-
se inviável para a resolução de um problema 
devido à natureza de sua complexidade [19]. Os 
métodos mais conhecidos são passíveis de 
alterações bruscas para a resolução de problemas 
devido à simplificação do modelo real, porém os 
sistemas nebulosos possuem recursos (funções 
de pertinência, regras e operadores de 
agregação) que possibilitam a aproximação mais 
fiel ao modelo real, evitando que a solução gerada 
pelo sistema nebuloso destoe consideravelmente 
do modelo real. A figura 3 apresenta os principais 
elementos que compõem a lógica fuzzy: suas en- 
tradas, o processo da transformação de entradas 
em elementos fuzzy, a criação de conjuntos fuzzy 
de entrada, o conjunto de regras e inferências, a 
obtenção dos conjuntos fuzzy de resposta, a 
defuzzyficação que é tornar os valores obtidos de 
acordo com as entradas do sistema e as saídas 
de forma esperada. 

 

Fig. 3. Conceitos presentes na lógica nebulosa (fuzzy). Disponível 
em: https://www.devmedia.com.br/introducao –
a−logica−f uzzy−com−java/32444 

G. Redes neurais fuzzy - Conceitos Gerais 

Redes neurais fuzzy usam a estrutura de uma 
rede neural artificial (RNA), onde clássicos de 
neurônios artificiais são substituídos pelos 
neurônios nebulosos [7] [9]. Estes neurônios são 
implementados por meio de normas triangulares 
que generalizam as operações de União e 
interseção de conjuntos clássicos permitindo que 
elas sejam utilizadas na teoria dos conjuntos 
fuzzy. Assim, a rede neural é agora vista como um 
sistema linguístico, preservando a capacidade de 
aprendizado da RNA [8]. 

http://www.decom.ufop.br/imobilis/fundamentos
http://www.decom.ufop.br/imobilis/fundamentos
http://www.decom.ufop.br/imobilis/fundamentos
http://www.devmedia.com.br/introducao
http://www.devmedia.com.br/introducao
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Eles fornecem uma rede como a topologia e 
permite o uso de uma ampla variedade de 
processos de aprendizagem com bases de dados 
de diversos contextos. A principal característica 
dessas redes é a sua transparência, permitindo o 
uso de informações a priori para definir a topologia 
de rede inicial e permitindo a extração de 
informações valiosas da topologia resultante após 
o treinamento sob a forma de um conjunto de 
regras fuzzy [10]. 
A atualização de parâmetros, tipos de neurônios 
utilizados e o algoritmo de treinamento divergem 
em relação aos topologias de rede criadas. 
Existem redes neurais fuzzy que utilizam máquina 
de aprendizado extremo [26] para atualizar 
parâmetros internos das RNN onde os seus 
neurônios lógicos são unineurons [24], 
nullneurons [25], e andneurons [10]. 

2. Metodologia de Identificação 

de Ataques SQL INJECTION 

(bioHAIFCS) 

O artigo sobre detecção de anomalias de rede 
com base em evolução de rede neural escrito por 
Konstantínos Demertzís e Lazaros Iliadis [3], 
descreve um sistema inteligente de aprendizagem 
de máquina, onde parte do sistema trabalha 
procurando ameaças conhecidas, e outra parte 
tenta detectar prováveis ameaças de acordo com 
atividades anormais que acontecem no sistema. O 
sistema de detecção é basicamente simples, ele 
gera um estado sendo tratado como normal, e 
todos os sinais fora da margem desse estado são 
tratados como anomalia, assim o algoritmo de 
detecção aprende continuamente enquanto o 
sistema está ativo em rede, sendo cada vez mais 
preciso. 
A metodologia utilizada no artigo foi a Spiking 
Artificial Neural Networks (SANN) [3], que utiliza 
uma abordagem de classificação Evolving 
Connectionist System (eCOS) e Multi-Layer Feed 
Forward ANN para classificar o tipo exato da 
invasão ou anormalidade na rede com mínimo 
potencial computacional. SANN é um conjunto de 
sistemas modulares baseados em conexões em 
nó. O sistema se auto organiza de maneira 
continua, em modo linha, se adaptando a partir  
dos dados de entrada, podendo funcionar ou não 

de maneira supervisionada. O SANN também está 
sendo aplicado a vários outros problemas 
complexos do mundo real, se mostrando bastante 
eficiente. 
O nome do modelo desenvolvido se chama bio 
HAIFCS(Hybrid Evolving Spiking Anomaly 
Detection Model), este que trabalha em cima dos 
picos que ocorrem no sistema, enquanto a os 
neurônios são usados para monitorar o algoritmo 
utilizando aprendizagem OnePass. São usados 
dados orientados ao trafego, importando as 
classes, estas que usam a variável Population 
Encoding (variável de controle de conversão de 
dados da amostra para o valor real nos picos de 
tempo).  Os dados foram classificados em dois 
tipos, Classe 0, é a classe dos resultados normais. 
Classe 1, correspondente aos resultados 
anormais. Quando há verificação e o resultado é 
0, o processo de classificação eSNN é repetido, 
mas com vetores de dados relevantes. Caso o 
resultado continue 0, o processo é finalizado. 
Quando o resultado é Classe 1, usa-se uma rede 
neural de duas camadas para reconhecer o 
padrão do tipo de ataque, utilizando todos os 
recursos da base de dados do KDD, se acontecer 
na camada oculta, são utilizados 33 neurônios. Os 
resultados do processo são apresentados ao 
administrador da rede em forma de alerta, o 
modelo gráfico do HESADM pode ser analisado 
na figura 4 [3]. 

 
Fig. 4. Modelo HESADM [3] 

O conjunto de dados utilizados para testes foram 
do Copa KDD 1999, criados no LincolnLab do MIT 
[23], conjunto este que segundo os autores do 
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HESADM é o mais popular utilizado. O conjunto 
contém dados que simulam uma rede das forças 
aéreas dos EUA. “O método de análise de eventos 
inclui uma conexão entre um endereço IP de 
origem e um IP de destino, durante o qual uma 
sequência de pacotes TCP  é trocada, usando um 
protocolo específico e um tempo de operação 
estritamente definido. O banco de dados usado 
inclui uma lista de 13884 instruções SQL que 
foram selecionadas por várias fontes. Na verdade, 
12881 deles são maliciosos (SQL Injections) e 
1003 são legítimos. a correlação de 
SQLstatements com o tipo de injeções de SQL. 
Finalmente, a técnica n-gram foi usada para 
pesquisar a correlação da seqüência de 
instruções SQL, com a sintaxe dos comandos de 
injeção de SQL [3]. 
Na figura 5 o bom desempenho e a confiabilidade 
do esquema proposto em [3] são mostrados. Ela 
apresenta os resultados da categorização com o 
mesmo conjunto de dados de SQL Injection e 
empregando Validação Cruzada com 10 k-fold e 
outras abordagens de Aprendizado de Máquina 
[3] O modelo chegou ao resultado de 99,6%. 

 

Fig. 5. Resultados obtidos pelo modelo híbrido proposto em [3] 

4. Rede Neural Fuzzy Utilizada 

Para Detecção de Ataques SQL-

Injection 

O modelo para detecção de ataques cibernéticos 

foi proposto inicialmente para classificação de 

padrões binários. O modelo apresentado é um 

agrupamento de conceitos dos modelos propostos 

em [10], [24] e [25]. A figura 6 apresenta a 

arquitetura da rede neural nebulosa utilizada nos 

testes. 

As duas primeiras camadas do modelo são 

consideradas um sistema nebuloso de inferência, 

capaz de extrair conhecimento dos dados e 

transformá-los em regras nebulosas. Essas regras 

auxiliam a construção de sistemas automatizados 

para detecção de perfil de compra das pessoas de 

acordo com as respostas fornecidas no teste. 

Diferentemente abordado em [24] terceira camada 

é composta por um neurônio simples que tem 

como função de ativação a metodologia proposta 

por [27], chamada leaky ReLU. 

A primeira camada é composta de neurônios 

nebulosos cujas funções de ativação são funções 

de pertinência Gaussianas dos conjuntos 

nebulosos definidos conforme a partição das 

variáveis de entrada. Para cada variável de 

entrada xij são definidos M conjuntos nebulosos 

Am, m  de 1,..., M  cujas funções de pertinência são 

as funções de ativação dos neurônios 

correspondentes. Portanto as saídas da primeira 

 

 
Fig. 6. Arquitetura da rede neural nebulosa [24] 

camada são os graus de pertinência associados 

com os valores de entrada, isto é, aj = µAm para 

j=1,..,N e m=1,...,M, onde N é o número de 

entradas e M é o número de conjuntos nebulosos 

para cada variável de entrada [10, 24, 25]. Para os 

neurônios da primeira camada os valores de bias 

e de pesos sinápticos são definidos de forma 
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aleatória no intervalo de [0, 1]. Nesse trabalho 

utilizaremos a totalidade de combinações de 

conjuntos nebulosos gerados para cada variável 

quando N for menor ou igual a 6 [24]. Quando N 

tem altos valores numéricos realizamos a escolha 

aleatória de uma função de pertinência para cada 

variável de entrada, onde M nesse caso será o 

dobro do valor de amostras do espaço de entrada, 

limitadas a 500 funções de pertinência. Em 

seguida utilizamos as saídas dos neurônios 

nebulosos do modelo para definir uma quantidade 

de neurônios candidatos (Lc) que representam um 

percentual de L onde Lc< L. Por definição, quando 

a L<200 utiliza-se Lc= 100 % de L, caso contrário 

o percentual escolhido é capaz de selecionar os 

neurônios candidatos. Esse percentual permite a 

escolha dos neurônios mais significativos da 

primeira camada [25]. 

A segunda camada é composta de Lc neurônios 

lógicos nebulosos, onde destacamos o unineuron 

proposto por [27]. Cada neurônio executa uma 

agregação ponderada de algumas saídas (e não 

de todas devido a técnica de seleção de 

neurônios) da primeira camada juntamente com o 

bias e os pesos definidos de forma aleatória dos 

unineurons [24]. Considere como sinal de entrada 

a [a1; a2; ...an] e os pesos w [w1;w2;...wn] para ai ∈ 

[0, 1] e wi ∈ [0, 1] para i de 1,...,n. A agregação 

realizada pelos neurônios lógicos nebulosos and 

e or onde os sinais de entrada são combinados 

individualmente com os pesos e realizada a 

agregação global posterior podem ser definidas 

como se segue (Pedrycz, 1993): 

 

𝑧 = 𝑂𝑅(𝑎, 𝑤) = 𝑆𝑖−1
𝑛 (𝑎𝑖𝑡𝑤𝑖)      (1) 

 

𝑧 = 𝐴𝑁𝐷(𝑎, 𝑤) = 𝑇𝑖−1
𝑛 (𝑎𝑖𝑠𝑤𝑖)     (2) 

 

 

onde  T  e  t  são  a  representação  de  uma  t-
norma  e  S  e  s  uma s-norma. Já para o 
unineuron [27] descreveram os passos para 
realizar as funções do neurônio: 

•  Transformar  cada  par  (ai,wi)  em  um  único  
valor bi=h(ai,wi); 

• Calcular a agregação uninorma dos valores 
transformados U (b1,b2,...,bn), onde n é o número 

de entradas. A  função h é  responsável  por  
transformar  as  entradas  e  os pesos  
correspondentes  em  valores  transformados  
individuais [27]. Uma formulação para a função h 
pode ser visualizada: 

 

 

ℎ(𝑤, 𝑎) = 𝑤 ∗ 𝑎 + 𝑤 ∗ 𝑔      (3) 

 

Utilizando  a  agregação  ponderada  relatada  em  
(3)  podemos escrever o unineuron [27]: 

 

𝑧 = 𝑈𝑁𝐼(𝑤, 𝑥, 𝑔) = 𝑈𝑖−1
𝑛 ℎ(𝑤𝑖𝑥𝑖)     (4) 

 

Regras fuzzy podem ser extraídas através da 
topologia da redeem  conjunto  com  os  
neurônios  lógicos  unineuron.  A  seguir um 
exemplo de combinações sobre as regras 
formadas: 

 
Regra1: Se xi1 é A1

1 com certeza w11... 

e xi2 is A1
2 com certeza w21 ... 

      então y1 é v1 

Regra2: Se xi1 é A2
1 com certeza w12...           (5) 

e xi2 is A2
2 com certeza w22 ... 

       então y2 é v2 

Regra3: Se xi1 é A3
1 com certeza w13…         

então y3 é v3 

Regra4: Se xi2 é A2
2 com certeza w23… 

então y4 é v4 

 

Após a definição dos neurônios candidatos a 
arquitetura final da  rede  é  definida  utilizando  a  
seleção  de  um  subconjunto desses   neurônios.   
Ao   realizar   esse   procedimento   estamos 
realizando um subconjunto ótimo de valores, 
podendo ser visualizado como um problema de 
seleção de variáveis, retornandoos neurônios 
mais significativos (Ls) baseados em uma função 
de  custo  [24].  De  forma  análoga  podemos  
interpretar  essa seleção como a escolha do 
melhor conjunto de regras capaz de representar 
o espaço de entrada. O algoritmo de 
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aprendizagem assume que a saída da segunda 
camada da rede neural nebulosa composta por 
todos os neurônios mais significativos (Ls) pode 
ser escrita como 

 


=

=
ls

l

iilli vxzxzv=xf
0

)()()(        (6) 

 

Onde v=[v0,v1,v2,...,vLs]  é  o  vetor  de  pesos  da  
camada de  saída  e  o z(xi)=  
[z0,z1(xi),z2(xi)...,zLs(xi)]  é  o  vetor argumento  
(linha)  de  saída  da  segunda  camada,  para  
z0=1. Nesse  contexto,  z(xi)  é  considerado  
como  o  mapeamento não  linear  do  espaço  de  
entrada  para  um Ls+1  espaços  de 
características  nebulosas  dimensionais,  
executado  utilizando os  neurônios  
selecionados.  Como  os  pesos  que  ligam  a  as 
duas  primeiras  camadas  são  atribuídos  de  
forma  aleatória  e os  únicos  parâmetros  
estimados  foram  os  pesos  da  camada de 
saída podemos visualizar a equação (6) como 
um modelode  regressão  linear  simples  
permitindo  que  o  problema  da escolha dos 
melhores subconjuntos de neurônios que serão 
selecionados possa ser idealizado como um 
modelo de regressão linear comum para 
problemas de seleção [29]. Um algoritmo muito 
utilizado para realizar seleção de modelos foi 
criado por [30]  e  é  conhecido  como  Algoritmo 
Least  Angle  Regression (LARS).  O  LARS  é  
um  algoritmo  de  regressão  para  dadoscom  
altas  dimensões  que  não  é  capaz  de  estimar  
somente os coeficientes de regressão, mas 
também um subconjunto de regressores 
candidatos a serem incluídos no modelo final. Ao 
avaliarmos um conjunto de K amostras distintas 
(xi,yi), onde xi=[xi1,xi2,...,xiN] ∈ ℝ e yi ∈ ℝ para 
i=1,...,K,  a  função de custo desse algoritmo de 
regressão pode ser definida como: 
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Onde λ é um parâmetro de regularização 
estimado utilizando o  método  de  validação  
cruzada.  O  primeiro  termo  de  (7) corresponde  
soma  residual  dos  quadrados  (RSS).  Esse  
termo diminui  a  medida  que  o  erro  de  
treinamento  também  cai.  O segundo termo é 
um termo de regularização l1. Essa expressão é 

utilizada pois ele melhora a generalização da 
rede evitando o superajuste [31] e é capaz de 
gerar modelos esparsos [32]. Reescrevendo  a  
equação  (7)  entendemos  o  porque  de  LARS 
ser utilizado como algoritmo de seleção de 
variáveis: 

 

𝑚𝑖𝑛𝑣 𝑅𝑆𝑆(𝑣)     (8) 

  𝑠. 𝑡. ‖𝑣‖1 < 𝐵 

 

Onde B é  um  limite  superior  na l1-norma  dos  
pesos.  Um pequeno  valor  de  B corresponde  a  
um  grande  valor  de λ, e  vice-versa.  Essa  
equação  também  é  conhecida  como  lasso 
[33].  Quando  utilizamos  a  regressão  lasso  
(também  chamadade l1-norma) para a 
regularização de modelos, verificamos que o  
método  leva  a  resultados  com  soluções  
espaças,  gerando vetores resultantes com 
muitos zeros, que representam dados sem  
importância  para  o  resultado  das  variáveis  
analisadas, possibilitando uma melhor seleção 
dos modelos [34]. O algoritmo LARS pode ser 
utilizado para efetuar a seleção do  modelo,  uma  
vez,  para  um  dado  valor  de λ apenas  uma 
fração  (ou  nenhuma)  dos  regressores  tem  
pesos  correspondentes  diferentes  de  zero.  Se 
λ=  0,  o  problema  torna-se regressão irrestrita, 
e todos os pesos são diferentes de zero. À 
medida que aumenta λ, de 0 a um determinado 
valor λmax, o número de pesos diferentes de zero 
diminui a partir de N a 0. Para o problema 
considerado neste trabalho, os regressores zls 
são as saídas dos neurônios significativos. 
Assim, o algoritmo LARS  pode  ser  utilizado  
para  selecionar  um  subconjunto ótimo  dos  
neurônios  significativos  que  minimizam  (8)  
para um dado valor de λ, obtido através da 
validação cruzada. Utilizando o conceito de 
bootstrap e realizando a interseção entre 
suportes, Bach (2008) desenvolveu um modelo 
estimador de  regularização,  sem  as  condições  
de  consistências  exigidas pelo  método  lasso.  
A  esse  novo  procedimento  ele  deu  o nome 
de Bolasso (bootstrap-enhanced least absolute 
shrinkage operator). Esse framework pode ser 
visto como um esquema de votação aplicada aos 
suportes de estimativas do método lasso. No 
entanto o Bolasso pode ser visto como um 
regime de combinações  de  consensos  onde  é  
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mantido  o  maior  subconjunto de  variáveis  
sobre  as  quais  todos  os  regressores  
concordam quando o aspecto é a seleção de 
variáveis [34]. Os regressores a serem incluídos 
no modelo final são definidas de acordo com a 
frequência com que cada um deles é selecionado 
através de diferentes ensaios. Um limiar de 
consenso é definido, digamos ρ=  50%,  e  um  
regressor  está  incluído,  se  for  selecionada em,  
pelo  menos,  50%  dos  ensaios.  Nesse  artigo  
o bootstrap lasso é utilizado para definir a 
topologia da rede e escolher os neurônios mais 
significativos. Os conceitos de máquina de 
aprendizado extremo [26] são aplicados para 
calcular os pesos da camada de saída e a rede 
neural  de  agregação,  presente  na  terceira  
camada  do  modelo realiza  a  classificação  de  
padrões  de  ataques  cibernéticos conforme a 
equação (9): 
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Onde z0 =  1, v0 é  o bias,  e zj e vj,  j  =  1,  ...,  ls  
são  a  saída de  cada  neurônio  nebuloso  da  
segunda  camada  e  o  seu  peso 
correspondente, respectivamente. A função 
leaky ReLU é expressa por [27]: 

 

𝑓𝑙𝑒𝑎𝑘𝑦𝑅𝑒𝐿𝑈(𝑧, 𝛼) = max (𝛼𝑧, 𝑧)  (10) 

 

Essa função de ativação sem sendo empregada 
em problemas de diversas naturezas, 
principalmente aqueles onde exige uma 
sensibilidade maior nos resultados obtidos pelas 
redes neurais nebulosas. 

 

5. Resultados dos Testes 

Utilizando Sistemas Especialistas 

Para realizar os testes, foi utilizado a base de 
dados KDD Cup 1999, que inclui 13869 casos dos 
quais 12881 são maliciosos e 988 legítimos 
(0,0723%) de ataques SQL Injection. Conjuntos 
de dados desequilibrados são um caso especial 
para problemas de classificação onde a 
distribuição de classes não é uniforme entre as 
classes. Normalmente, eles são compostos por 
duas classes: A maioria (negativa) e a minoria 

(positiva). Destas características, foram utilizados 
os parâmetros comprimento, entropia, nível de 
malicia, nível de confiança, diferença de nível e 
Classe. O sistema especialista é baseado nas 
regras SE e ENTÃO. Os modelos de redes neurais 
nebulosas (UNI-RNN [24] é rede neural fuzzy 
composta por unineurons (4) e AND-RNN [10] é 
composta por andneurons (2). Foram comparados 
com outros algoritmos classificadores para a base 
de dados: SVM (Support Vector Machine), MLP 
(Multlayer Perceptron), NB (Naive Bayes) e C4.5. 
As condições de teste foram similares as 
procedidas no trabalho realizado em [3], onde as 
configurações e a utilização da ferramenta weka 
foram as mesmas. Os resultados (Tabela 1) foram 
providos dos testes realizados em uma máquina 
desktop com processador Intel Core i5-3470 
3.20GHz e 4,00 GB Memoria. 
 

 
 

A. Interpretabilidade do modelo resultante 

O sistema apresentou resultados efetivos sobre a 
utilização de regras fuzzy para a construção de 
sistemas especialistas. Podemos destacar o 
exemplo obtido quando se utilizada três funções 
de pertinência permitindo que os parâmetros 
sejam classificados em "pequeno, médio e 
elevado". 
Um exemplo de regra obtida pode ser a seguinte: 
"Se O comprimento é médio E/OU a entropia é 
baixa E/OU o nível   de malícia é elevado E o Nível 
de Confiança é pequeno E a diferença de nível é 
média então existe uma invasão de SQL 
Injection." 
 

6. Conclusão 

Posteriormente a realização dos testes utilizando 
o modelo de rede neural nebulosa regularizada, 
concluímos que os resultados dos experimentos 
comprovam que a criação de um sistema 
especialista auxilia na prevenção de ataques 
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cibernéticos, fomentando a construção de 
aplicativos inteligentes. 
Através dos resultados obtidos, pode-se afirmar 
que os testes realizados foram satisfatórios. 
Tendo como base de comparação os resultados 
obtidos por Demertzis [3], o modelo aqui 
apresentado é estatisticamente equivalente ao 
modelo HESADM [3], atingindo um nível próximo 
do estado da arte, sendo 98% nos testes aqui 
gerados e 99% da comparação, e apesar de ter 
sido menor que o artigo comparado [3], nosso 
modelo possui uma interpretabilidade muito maior 
fazendo com que pessoas especialistas no 
assunto validem as soluções do sistema. 
Consequentemente os resultados também ficam 
mais interpretáveis e de fácil utilização, além disso 
é um trabalho que tem um grande valor no âmbito 
científico. 
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Abstract: O desenvolvimento tecnológico e a evolução de ferramentas computacionais se faz 

presente e necessária em todas as áreas do conhecimento. Especificamente o trabalho realizado por 
peritos em áreas que envolvem sistemas e tecnologia da informação, invariavelmente necessitam de 
coleta de informações – evidências digitais, que formarão a cadeia de custódia para posterior análise 
e consultas pelos operadores do direito em demandas judiciais. No entanto, métodos forenses 
tradicionais utilizados por peritos para coleta, armazenamento e verificação podem não ser 
adequados para evidências digitais, como tempo, tipo e meio de coleta. A proposta deste artigo é um 
modelo de arquitetura para o desenvolvimento de objetos integrados a smart contracts aplicados 
numa plataforma blockchain, e com isso permitirá a formação de uma cadeia de custódia digital. Essa 
cadeia de custódia digital poderá estar disponível pelo tempo que for necessário – característica 
inerente da tecnologia blockchain, para: análise de peritos na confecção de laudos periciais, 
consultas futuras pelos operadores do direito como magistrados para verificações de jurisprudência, 
e de advogados em pesquisas para utilização de provas emprestadas. Além disso, espera-se 
estimular trabalhos adicionais no campo da perícia forense computacional, em particular na 
manutenção de uma cadeia de custódia digital nas mais variadas esferas jurídicas. 
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I. Introdução 

As primeiras quatro décadas da internet nos 
trouxeram o e-mail, a world wide web, as 
pontocom, as mídias sociais, a internet móvel, o 
Big Data, a computação em nuvem e os 
primórdios da Internet das Coisas [2]. Neste 
cenário, a tecnologia Blockchain surgiu junto com 
a criptomoeda Bitcoin em meados de 2008 com a 
publicação do artigo “Bitcoin: A Peer-to-Peer 
Eletronic Cash System” por Satoshi Nakamoto, 
tendo porém seu lançamento em código aberto 
somente em 2009. No artigo publicado por Satoshi 

Nakamoto foi criado um conceito inovador, que 
tratava da criação de um sistema monetário 
digital, distribuído e baseado em blocos 
criptografados destinados a criptografia das 
autenticações das transações realizadas, [3]. O 
Blockchain é um livro-razão seguro, 
compartilhado e distribuído que facilita o processo 
de registro e acompanhamento de recursos sem a 
necessidade de uma autoridade confiável 
centralizada. É permitido com isso, que duas 
partes se comuniquem e troquem recursos em 
uma rede peer-to-peer, na qual as decisões 
distribuídas são tomadas pela maioria, e não por 
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uma única autoridade centralizada [5]. Em sua 
essência, o blockchain é uma tecnologia que 
grava transações permanentemente de uma 
maneira que não podem ser apagadas depois, 
somente podem ser atualizadas sequencialmente, 
mantendo um rastro de histórico sem fim [4], e 
cada participante da rede torna-se proprietário do 
bloco criado, mantendo consigo uma cópia. Desta 
forma, qualquer intenção em apagar determinado 
conteúdo torna-se praticamente improvável. 
Anteriormente, ao surgimento da tecnologia 
blockchain, questões de confiança e integridade 
em transações derivava de indivíduos, 
intermediários ou de outras organizações que 
atuam de acordo com a direção do senso da 
justiça, de maneira logica até os dias de hoje 
monetizam pelo serviço. Os proponentes do 
blockchain acreditam que a confiança deveria ser 
livre, e não estar nas mãos de forças centrais que 
a taxam ou a controlam de uma maneira ou de 
outra com taxas, direitos, acessos ou permissões 
[4], com isso, a substituição de selos, carimbos ou 
assinaturas que, persiste no Brasil desde o 
período colonial [17], por exemplo, utilizando-se 
da tecnologia de smart contracts – tecnologia 
apoiada no blockchain, específicos teria a garantia 
e a integridade, confiança e segurança do 
documento no formato de objeto de uma 
determinada rede, através do blockchain. O 
aumento da regulamentação, o cibercrime e a 
fraude estão inibindo a expansão de tecnologias 
em segmentos industriais e para enfrentar esses 
desafios, a tecnologia blockchain poderá permitir 
cadeias de valor mais ágeis, inovações de 
produtos mais rápidas, relacionamentos mais 
estreitos com os clientes e integração mais rápida 
com tecnologias, oferecendo custo de negociação 
mais baixo com uma plataforma confiável, 
monitorada e sem a intervenção de terceiros que 
podem não agregar valor direto. Facilitará com 
isso o uso de smart contracts na geração de 
compromissos e acordos com recursos de 
segurança cibernética robustos e inerentes [15]. 
Este artigo possui cinco seções. A segunda seção 
examina a cadeia de custodia, as tecnologias, 
blockchain e smart contracts que trabalhando em 
conjunto, podem permitir o armazenamento de 
evidências digitais. A terceira seção apresenta a 
proposta de uma arquitetura passo a passo, para 
construção de um novo sistema de 
armazenamento de evidências digitais utilizando 

smart contracts sobre a plataforma blockchain 
passíveis de acompanhamento por tempo 
indeterminado, desde a fase de coleta das 
evidências, validação pelos operadores do direito, 
a utilização pelo perito e a possibilidade de se 
utilizar como fonte confiável de provas 
emprestadas – recurso jurídico submetido ao 
contraditório que será avaliada pelo magistrado. A 
quarta seção discute os requisitos tecnológicos 
necessários e restrições de utilização atualmente. 
A última seção conclui este Artigo.   
 

2. Preliminares 

A. Cadeia de Custódia 
 
A cadeia de custódia nos processos judiciais é 
utilizada para manter a história cronológica das 
evidências digitais, sendo de fundamental 
importância no trabalho do perito judicial para a  
apuração dos fatos. A evidência digital pode ser 
um arquivo com ou sem uma extensão, alguns 
arquivos, uma partição em um disco rígido, o disco 
rígido inteiro, um dispositivo de memória flash 
USB, discos CD / DVD / Blue Ray, links de 
internet, conexões peer to peer, e qualquer outra 
mídia removível. Os computadores costumam ser 
usados para fornecer evidências digitais em um 
caso porque contêm muitas informações. 
Também podem conter informações sobre 
dispositivos como cartões de memória USB, 
telefones celulares, câmeras digitais e discos 
rígidos portáteis [9]. A cadeia de custódia, 
considerada adequada, deve incluir informações 
sobre como as evidências são coletadas, 
transportadas, analisadas, preservadas e 
tratadas, [6], sendo que basicamente descreve o 
'evidence continuum', fornecendo prova de 
manuseio adequado e justificando ações 
executadas em qualquer item de evidência, [8]. A 
responsabilidade dos peritos envolvidos na 
manutenção da cadeia de custódia possui várias 
implicações, como questões éticas e morais pois 
o destino de possíveis vítimas e réus muitas vezes 
dependem dos resultados das perícias. Desta 
forma, a integridade da evidência digital 
desempenha um papel importante no processo de 
investigação forense. Uma vez coletadas, as 
amostras digitais recebidas como evidências, 
serão analisadas e verificadas e todo o seu 
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resultado será apresentado no formato de um 
laudo pericial que será apreciado pelos 
operadores do direito no processo judicial. Desta 
forma, o manuseio das evidências digitais devem 
ser realizadas de forma cautelosa, para evitar 
futuras alegações de adulteração ou má conduta 
que possam comprometer decisões futuras. 
Porém, existe uma dificuldade em considerar 
artefatos digitais como evidências sendo 
legalmente relevantes ou admissíveis, uma vez 
que a falta de recursos forenses, no ambiente da 
cadeia de custódia ainda permite que usuários 
mal-intencionados possam alterar, ocultar, ou 
eventualmente apagar conteúdos [7]. Algumas 
ferramentas de coleta de informações para que o 
perito faça a coleta de evidências digitais foram 
projetadas com foco apenas na melhor maneira de 
recuperar as informações do destino e de maneira 
isolada. A atenção dada aos requisitos legais, de 
integridade e cadeia de custódia, bem como a 
aceitação jurídica com a recuperação de tais 
informações, tem sido inadequada e a orientação 
sobre os assuntos existe apenas em manuais 
escritos por juristas [8], não existindo com isso, um 
método que permita armazenar e realmente aferir 
a integridade, segurança e validade de evidências 
digitais coletadas. O ideal seria a adoção de um 
procedimento e/ou mecanismo que comprove de 
maneira segura o momento em que exista acesso 
a evidência por pessoas habilitadas, em qualquer 
estágio da investigação forense. O advento da era 
da Internet nos traz muita conveniência, porém 
disputas sobre transações de rede e cibercrimes 
também estão aumentando, requerendo com isso 
que evidências digitais legais sejam adequadas, 
eficazes e persuasivas para fornecer apoio [10] ao 
perito, bem como manterem-se íntegras. O crime 
tornou-se um grande negócio, e as Nações Unidas 
estimam que o crime organizado transacional 
obtém um lucro e mais de 2 trilhões de dólares por 
ano. O dinheiro vem de roubo de propriedade 
intelectual, pornografia infantil, roubo de 
identidade e claro do cibercrime [1]. 
 
 
 
 

                                                           
1 Fonte: WILEY & SONS, J. Inc., Blockchain for dummies, 1ed., River St.– 

Hoboken NJ: Wiley Brand, 2017. 

B. Blockchain 
 

As aplicações envolvendo blockchain e smart 
contracts sugere a criação de um livro-razão 
digital, sendo executado sobre um protocolo para 
todas as transações, permitindo que todos os 
participantes na rede editem um ledger – livro-
razão, de forma segura, e posteriormente 
compartilhe e distribua aos demais computadores 
da grande rede [11]. A base tecnológica das 
transações na plataforma blockchain podem 
fornecer um mecanismo importante para 
transferências além daquelas que envolvem 
moedas. O processo de validação pela 
sequencias de blocos, utilizado pelo blockchain 
ocorre da seguinte maneira: o bloco anterior da 
transação faz parte da criação do bloco 
subsequente e o registro e autenticação da 
transação é replicada por todos os participantes 
da rede, numa estrutura conhecida como ledger, 
que dentre outras características, funciona 
semelhante a um livro de registros, conforme pode 
ser observado na Figura 1 a seguir 
 

 
   Figure 1. IBM1 -Blockchain For Dummies, Edição 

Limit. da IBM, p. 14. 

 
Verifica-se que, cada bloco contém um hash 
(também conhecido como data zero ou 
identificador único) com lotes de data e hora de 
transações recentes e o hash do bloco que vão 
sendo adicionados ao ledger através das 
validações dos usuários da rede. Desta forma, a 
plataforma blockchain está se tornando um 
protocolo de confiança que busca estabelecer um 
conjunto de regras – na forma de cálculos 
distribuídos – que asseguram por exemplo, a 
integridade e a segurança dos dados trocados 
entre vários dispositivos sem passar por uma 
terceira parte confiável. Portanto, um blockchain é 
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uma estrutura de dados distribuída que é replicada 
e compartilhada entre os membros de uma rede. 
Como resultado de como os nós na rede, por 
exemplo Bitcoin (os chamados mineradores) 
anexam transações validadas, mutuamente 
acordadas, a blockchain do Bitcoin abriga o ledger 
autoritário de transações que estabelece quem 
possui o que [12]. A ciência da criptografia é usada 
em múltiplos lugares para garantir a segurança 
para uma rede blockchain, e ele repousa sobre 
três conceitos básicos [4] 

• Hashing: impressão digital única que ajuda 
a verificar que uma informação não foi 
alterada, sem a necessidade de realmente 
analisa-la;  

• Chaves: usadas em uma combinação 
mínima de duas uma pública e outra 
privada; 

• Assinaturas digitais: oriundas de 
algoritmos matemáticos usados para 
provar a autenticidade de umas 
mensagem ou documento digital; 

 
C. Smart Contracts 

 
Um smart contract ou contrato inteligente é um 
programa executado no protocolo blockchain e 
tem sua execução correta imposta pelo protocolo 
de consenso [13], e este consenso advém dos 
demais computadores – podendo ser mais um 
somente ou vários conectados a rede. 
Computacionalmente, um smart contract pode 
codificar qualquer conjunto de regras 
representadas em uma determinada linguagem de 
programação sobre um protocolo de transação 
computacional, no caso o blockchain, e a partir 
disto executar seus termos contratuais 
minimizando a necessidade de intermediários, 
podendo assim diminuir fraudes e arbitrariedades. 
Em um sentido mais amplo sobre smart contracts 
baseados em blockchain surge da discussão 
sobre a propriedade inteligente, que significam 
transações em cadeia que vão além de simples 
transações de compra / venda de moeda e podem 
ter instruções mais extensas incorporadas a elas 
[14], e dentro de um universo amplo de opções, a 
possibilidade da utilização de objetos que 
compõem uma determinada cadeia de custódia 
possam ter seu contrato inteligente validado por 
operadores do direito e posteriormente 
disponibilizados na rede. Um contrato inteligente 

não pode ser alterado depois que o código é 
definido, sendo que o código (programa fonte) 
funciona como um acordo, disponível para 
qualquer um usar, portanto, sendo possível sua 
utilização graças às linguagens de programação 
completas [16]. Com relação aos ativos que 
podem ser controlados por smart contracts e 
blockchain, estes podem ser: uma casa, um carro, 
dinheiro, terrenos ou propriedades intelectuais e 
moedas. Todos os direitos podem ser rastreados 
e negociados em uma rede com o blockchain, 
reduzindo os custos de risco, cortes ou todos os 
custos operacionais.  
 

3. Arquitetura Proposta 

Experimentos envolvendo a aplicação de smart 
contracts sobre blockchain possuem resultados 
robustos em algumas aplicações como: 

• Automação da função de fornecedor no 
sistema de energia usando smart contracts 
baseados em blockchain, [20]; 

• Soluções com blockchain e smart 
contracts para Big Data [21]; 

• Blockchain e smart contracts aplicados a 
Internet das Coisas [22]; 

• Modelo de criptografia e privacidade 
utilizando blockchain e smart contracts 
[23]; 

• Controle de transporte de produtos 
médicos com smart contracts e blockchain 
[24]. 

 
 Tecnicamente, pericias digitais tem sido 
caracterizadas como uma abordagem científica 
para a identificação, coleta, validação, 
preservação e subsequente análise de evidências 
digitais [18], todavia, projetos específicos 
envolvendo aplicações de smart contracts 
baseados em blockchain ainda nesta área pode-
se afirmar inexistentes. Toda evidência digital 
gerada, armazenada e coletada deve ser 
preservada de maneira completa, formando assim 
uma cadeia de custódia, antes da fase de análise 
para posterior confecção de um laudo pericial. 
Conforme apontado por [19], a manutenção de 
uma cadeia de custódia, deve ocorrer de acordo 
com 4 princípios: 
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• Nenhuma ação tomada pelos 
responsáveis na aplicação da lei, pessoas 
agentes não devem alterar os dados que 
posteriormente podem ser invocados no 
tribunal; 

• Em circunstâncias em que uma pessoa 
ache necessário acessar dados originais, 
esta deva ser competente para fazê-lo e 
ser capaz de fornecer evidências que 
expliquem a relevância e as implicações 
de suas ações; 

• Registros de todos os processos aplicados 
à evidência digital deve ser criado e 
preservado. Um terceiro independente 
deve ser capaz de examinar esses 
processos e obter o mesmo resultado, sem 
alterar as informações; 

• O perito responsável pela investigação 
tem a responsabilidade geral de garantir 
que a lei e esses princípios sejam 
cumpridos; 

  
Portanto, em análise preliminar, um smart contract 
baseado em blockchain apresenta um potencial 
considerável para garantir que as evidências – 
transformadas em objetos na cadeia de custódia 
possuam integridade e segurança para além do 
trabalho do perito, bem como o seu devido 
armazenamento. Estas evidências quando 
apresentadas aos operadores do direito serão 
transformadas em objetos através dos smart 
contracts para validação e consultas pelo período 
de tempo necessário ao deslinde da questão 
jurídica em discussão. Em tempo, talvez o período 
de armazenamento possa ser considerado eterno. 
Atualmente, a análise de evidências digitais 
utilizando aplicações forenses tem sido utilizadas 
para questões pontuais de soluções caso a caso, 
sempre realizadas somente pelo perito que, 
utilizando-se de softwares específicos não 
deixando a disposição dos demais envolvidos na 
lide jurídica. Assim, a necessidade de soluções 
robustas, seguras e que mantenham a integridade 
poderão ser acessadas pelos operadores do 
direito como magistrados, advogados e 
colaboradores da justiça tornou-se 
inevitavelmente necessária. Desta forma, o 
desenvolvimento de uma solução que deva ser 
tecnicamente distribuída, não tendo 

                                                           
2 Fonte: Dos autores. 

comprometida a segurança e sua integridade 
possa atender as deficiências em níveis de 
habilidades específicas de operação das 
interfaces de usuários [18] para manipulação 
durante o tempo do processo. A arquitetura 
proposta – criação de smart contracts baseados 
em blockchain para a cadeia de custódia digital 
deverá considerar e abordar ameaças nos três 
tipos distintos de análise [18], transformando-os 
em objetos integrados em smart contracts: 

• Mídia: Examinando mídias físicas para 
evidências digitais; 

• Código: Revisão de software para 
verificação de conteúdo malicioso; 

• Rede: analise o tráfego de rede e os 
registros para identificar e localizar 
responsáveis; 

 

Como a correta identificação das evidências 
digitais a serem armazenadas que formarão a 
cadeia de custódia, o processo inicial deverá ser 
um roteiro que irá mostrar como as evidências 
foram coletadas, analisadas e preservadas para 
serem apresentadas como provas no tribunal [6] e 
posteriormente auxiliar na geração dos laudos 
periciais pelos peritos e demais manifestações 
processuais bem como procura de provas de 
outros processos – a prova emprestada. A seguir 
serão demonstradas todas as etapas que irão 
compor a arquitetura sugerida neste trabalho. 
Inicialmente, a Figura 2, ilustra o processo em que 
o perito apresenta a justiça as evidências digitais 
coletadas, podendo estas serem oriundas de 
mídias, redes de computadores, dumps de 
memória e etc. 

 
Figura 2: Etapa de apresentação das evidências 

digitais pela justiça2 

 
Na sequencia, após o perito apresentar as 
evidências digitais que deverão compor a cadeia 
de custódia, incluindo documentação sobre como 
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os dados são coletados, transportados, 
analisados, preservados e tratados (prestando 
atenção especial, por exemplo, em evidências 
internacionais). Esta informação é importante na 
verificação de dados eletrônicos, uma vez que 
pode ser facilmente alterada se as devidas 
precauções não forem tomadas [6]. Os 
componentes desta cadeia de custódia 
devidamente aprovados, serão transformados em 
objetos – integrados através de smart contracts. 
Os smart contracts podem assumir muitas formas, 
neste caso, utilizará uma forma simplificada do 
padrão do modelo Ethereum [25]. A Figura 3 
ilustra a criação de um objeto, mídia DVD, como 
componente de uma cadeia de custódia 
apresentada pelo perito, pertencente a um 
referido número de processo. 
 

 
Figura 3: Código fonte para a criação do smart contract de 

mídia contendo evidências digitais² 
 

Do código fonte gerado e apresentado na Figura 3 
anterior, o próximo passo será a criação efetiva do 
smart contract, ou seja, a sua preparação para 
posterior disponibilidade na plataforma blockchain, 
ilustrado pela Figura 4 a seguir:  

 

Figura 4: Smart contract criado da mídia contendo 
evidências digitais² 

Após a criação do smart contract, caberá aos 
operadores do direito disponibilizá-lo na 
plataforma blockchain. Na proposta desta 
arquitetura, o processo de validação, que já 
ocorrera conforme ilustrado na Figura 2, 
convalidará a disponibilização na plataforma 
blockchain que atenderá aos princípios citados em 
[19], atenderá os requisitos especificados em  [6], 

[7] e [10]. Com a criação dos smart contracts os 
operadores do direito poderão disponibilizá-los na 
plataforma blockchain, conforme ilustrado na 
Figura 5 a seguir: 
 

 

Figura 5: Smart contract disponibilizados na 
plataforma blockchain contendo evidências digitais² 

 

Uma vez disponibilizados pelos operadores do 
direito, todos os smart contracts contendo os 
objetos da cadeia de custódia com as evidências 
digitais, poderão a qualquer tempo e lugar serem 
consultados. Portanto, em breve síntese e 
ilustrado pela Figura 6 a seguir, é apresentado 
todo o fluxo operacional – desde a recepção das 
evidências digitais pela justiça junto ao perito, o 
processo de validação, geração de smart contracts 
e a sua disponibilização na plataforma blockchain. 

 

 

Figura 6: Proposta de arquitetura para disponibilizar a 
cadeia de custódia² 

 

4. Discussão: requisitos e 

restrições 

A disruptiva tecnologia blockchain executando 
smart contracts de fato, oferece uma gama de 
oportunidades e ideias para novas 
implementações e desafios aos atuais e se não 
antigos modelos de negócios, não diferente para 
a área do direito. Profissionais da área de 
tecnologia e escritores de ficção científica há 
muito tempo imaginavam um mundo onde uma 
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rede global ininterrupta de sensores conectados a 
internet poderiam capturar todos os eventos, 
ações e mudanças na Terra [2]. Desta forma, 
considerando as tecnologias blockchain e smart 
contracts com suas capacidades, estas permitirão 
que várias áreas colaborem, troquem unidades de 
valor reconfigurando todos seus processos de 
negócios. A a área do direito pode ter seus 
processos – atualmente morosos e onerosos 
como é sabido, sendo executados numa 
plataforma distribuída, parcimoniosa e que possa, 
ao mesmo tempo centralizar todas e quaisquer 
questões processuais (cíveis, criminais e 
trabalhistas) nas mais variadas esferas 
(municipais, estaduais e federais) em num 
ambiente totalmente descentralizado e seguro. A 
relação entre evidência e confiança, para dados 
digitais não deve ser adulterada e sempre poderá 
ser rastreada [26], sendo consideradas 
juntamente com a segurança, os requisitos 
necessários em se tratando da formação de uma 
cadeia de custódia digital. Ao mesmo tempo, 
deve-se analisar de maneira sistemática que toda 
a infraestrutura tecnológica, conceitos de 
capacitação e mão de obra, a própria confiança 
das instituições – Tribunais e Fóruns, em relação 
a redes distribuídas, devam ser revistas para que 
deixem de ser uma restrição mas sim aliados 
tecnológicos para o bem da sociedade. 
 

V. Conclusão  

 
A arquitetura proposta - criação de smart contracts 
baseados em blockchain na cadeia de custódia digital, 
poderá portanto, armazenar quaisquer evidências 
digitais coletadas por peritos, oriundas de questões 
judiciais – processos, e terão como elementos 
primordiais a integridade, a confiança e segurança. 
Atualmente é necessário a adequação de evidências 
digitais em todas as suas formas, uma vez que são 
cada vez mais complexas e pouco compreendidas de 
maneira geral estando constantemente transformadas 
em novas formas e funções que devem ser explicadas 
[18] para todos os interessados diretos e indiretos. 
Devem ser acessadas independentemente de prazos e 
conteúdos, assim, poderão tornar-se acessível a todos 
os envolvidos nas lides processuais – operadores do 
direito para consultas em casos de jurisprudência como 
advogados e magistrados bem como a peritos. Com 
esta tecnologia, também será permitido aos 
operadores do direito a consulta e utilização na prática 
sobre o conceito de prova emprestada , onde a prova – 

resultado de análise de evidências de um determinado 
fato e produzida em um processo através de 
documentos, testemunhas, confissão, depoimento 
pessoal, mas principalmente por exame pericial, 
poderá ser utilizada em outro processo, sem a 
necessidade atual de certidões e morosidade na 
procura. 
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Resumo: O Sistema de Registro Eletrônico de Ponto é um conjunto de equipamentos e 

programas informatizados com objetivo de registrar, por meio eletrônico, a entrada e a saída dos 
funcionários nas empresas ou instituições. Apesar do registro eletrônico trazer vários benefícios, 
algumas empresas podem utilizar somente um programa de computador para realizar o registro de 
jornada. Com esse trabalho, tem-se o intuito de apresentar que esse registro pode nem sempre refletir 
a real jornada do trabalhador, o que vem causando inúmeras discussões técnicas e jurídicas. Com o 
emprego da computação forense, esse trabalho detalha estudos de casos em que foram identificados 
esse cenário, o qual resulta em alguns aprendizados e sugestões. 

Palavras chaves: Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, funcionários. 

 

I. Introdução 

Não é raro que a tecnologia, em alguns casos, 
substitua o trabalho humano, e o atual relógio 
ponto já foi um trabalho de anotação manual 
realizado por um funcionário, até que no ano de 
1888, o joalheiro americano chamado Willard Le 
Grand Bundy (Nova York, EUA) inventou o 
relógio [1] que permitia aos funcionários 
perfurarem um cartão para registrar a sua 
jornada de trabalho.  Logo que Bundy criou esse 
relógio, ele já previa que pudesse haver 
manipulações e adotou chaves individuais para 
cada funcionário, impossibilitando, assim, que 
uma pessoa pudesse “bater” vários cartões. 
 
No Brasil, o relógio ponto foi adotado pelas 
classes empresariais e trabalhadoras brasileiras 
apenas no governo do então presidente, Getúlio 
Vargas, em que se criou um conjunto de Leis – a 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) [2].  

Dessa forma, os primeiros equipamentos 
surgiram, justamente, para suprir as 
necessidades oriundas do controle da jornada de 
trabalho no país.  
 
Nessas Leis, foram estabelecidas três formas de 
controle de jornada: por ponto manual 
(manuscrito); controle mecânico ou ainda ponto 
eletrônico. Inicialmente, existiam apenas as duas 
primeiras formas, realizadas por meio de 
anotações, no livro ponto, ou por marcação em 
relógio mecânico.  
 
Entretanto, foi na Lei n.º 7.855, de 24 de outubro 
de 1989 [3], que apareceu o “sistema eletrônico”. 
Somente depois que o Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) criou e aprovou a Portaria 1.510 
[4], é que foram estabelecidas diretrizes para o 
uso do sistema eletrônico no controle de jornada 
e os requisitos técnicos necessários para os 
aparelhos de ponto que foi o Registrador 
Eletrônico de Ponto – REP. 
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O Registrador Eletrônico de Ponto -  REP é um 
equipamento de automação utilizado, 
exclusivamente, para o registro de jornada de 
trabalho e com capacidade para emitir 
documentos fiscais e realizar controles de 
natureza fiscal, referentes à entrada e à saída de 
funcionários nos locais de trabalho. Muito 
embora esse Registrador Eletrônico de Ponto 
compreenda um equipamento (hardware). Ele, 
também, necessita de um programa (software) 
com a função de realizar o tratamento das 
marcações, ou seja, permite conectar 
(buscar/importar) as marcações do registrador 
eletrônico e tratar essas informações, gerando 
relatórios de frequência e espelho de ponto, 
sendo ainda possível administrar horas extras, 
folgas, dias abonados e banco de horas.  
 
Além disso, muitas empresas brasileiras se 
baseiam na Portaria do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) nº 373, de 25 de fevereiro de 
2011 [5], no qual são autorizadas por Convenção 
ou Acordo Coletivo de Trabalho, utilizam apenas 
o programa (software) para realizar os registros 
de jornada de seus funcionários.  Porém, ocorre 
que nem todas as empresas possuem o conjunto 
Registrador Eletrônico de Ponto (hardware) e 
programa (software). Contudo, estão de acordo 
com a Portaria do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) nº 1.510, de 21 de agosto de 
2009. 
 
Com esse trabalho, procura-se abranger cená-
rios de empresas que seguem a Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 
1.510, mas aprofunda-se exatamente em casos 
de empresas que, apenas se baseiam na 
Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) nº 373, aquelas que utilizam somente o 
programa (software) para realizar o registro, no 
qual esse sistema de controle de ponto possui 
várias políticas (regras) de funcionamento pré-
estabelecidas. Em algumas situações, o 
programa (software) foi desenvolvido 
(criado/elaborado) pela própria empresa, a qual 
detém o código fonte e que, na grande maioria 
dos casos, funciona somente dentro da intranet 
(semelhante à Internet, porém, de uso exclusivo 
de uma determinada organização), em que o 
acesso ao sistema é realizado através de login. 
 
Com base nisso, o presente trabalho visa 
apresentar não somente aspectos jurídicos 

envolvidos, mas, especialmente, os aspectos 
técnicos, considerando várias situações 
constatadas in loco sobre o Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto. 
 
Este trabalho está organizado da seguinte forma: 
na seção II são apresentados os Aspectos 
jurídicos e normas técnicas; seção III Alertas e 
situações no ambiente de trabalho; seção IV é 
apresentado um Estudo de caso; seção V Prova 
de conceito e, por fim, na seção VI, a Conclusão 
e trabalhos futuros. 
 

II. Aspectos jurídicos e normas 

técnicas  

Essa seção faz uma abordagem acerca de 
alguns aspectos jurídicos e normas técnicas 
mais relevantes para esse trabalho. 
A anotação de quadro de horários surgiu na 
Consolidação das Leis do Trabalho nº 5.452 de 
1 de maio de 1943, citamos o Art. 74 - § 1º - O 
horário de trabalho será anotado em registro de 
empregados com a indicação de acordos ou 
contratos coletivos porventura celebrados. 
§ 2º Para os estabelecimentos de mais de dez 
empregados será obrigatória a anotação da hora 
de entrada e de saída, em registro manual, 
mecânico ou eletrônico, conforme instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, 
devendo haver pré-assinalação do período de 
repouso. 
 
A chamada “Lei do Ponto Eletrônico” é 
representada pela Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE)  nº 1.510, de 21 de 
agosto de 2009, cujo objetivo é registrar 
fielmente as marcações efetuadas pelo 
funcionário, no qual  não é permitido qualquer 
ação como restrições de horário à marcação do 
ponto, marcação automática do ponto, horários 
predeterminados ou o horário contratual,  
exigência por parte do sistema de autorização 
prévia para marcação de sobre jornada, ou 
ainda, a existência de qualquer dispositivo que 
permita a alteração dos dados registrados. 
 
 
Além da Portaria do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) nº 1.510, existe a Portaria do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 373, 
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de 25 de fevereiro de 2011, que veio para 
atualizar algumas informações da Portaria 1.510, 
bem como oportunizar o uso de métodos e 
dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos 
empregadores de sistemas alternativos de 
controle de jornada de trabalho desde que 
autorizados por Convenção ou Acordo Coletivo 
de Trabalho. 
 
No aspecto técnico, tem-se Portaria n.º 480, de 
15 de dezembro, de 2011  - Instituto Nacional de 
Metrologia, qualidade e tecnologia -  INMETRO 
[6] e posteriormente a Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) nº 101, de 13 de 
janeiro de 2012 [7] em que houve um Acordo de 
Cooperação firmado entre o INMETRO e o 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), bem 
como, a iniciativa do Ministério de delegar 
formalmente ao INMETRO as atividades de 
planejar, desenvolver e implementar o Programa 
de Avaliação da Conformidade dos 
Registradores de Ponto Eletrônico -REP, 
mediante assessoria do MTE. 
 
Posteriormente às Portarias citadas, surgiram 
outras que trouxeram complementações, muito 
embora, todas aquelas sejam fundamentais para 
a elaboração do Registrador Eletrônico de Ponto 
(hardware), bem como as normas de 
padronização para o desenvolvimento do 
firmware. 
 
 

III. Alertas e situações no 
ambiente de trabalho 

 
Nas empresas, muitos computadores contêm 
evidências úteis em muitas circunstâncias de 
recursos humanos. Com isso, as alegações de 
discriminação, assédio sexual e ofensas injustas 
são ameaças sérias que são melhor entendidas 
quando se sabe o que um funcionário fez.  
Como os computadores e programas são uma 
parte tão difundida da vida profissional da 
maioria dos funcionários, a análise dos dados 
armazenados nesses computadores e banco de 
dados, ajuda a resolver inúmeros problemas.  
 
Nas investigações envolvendo recursos 
humanos, analisa-se alguns procedimentos 
técnicos que se classificam como “não 

conformidade”, quando confrontados com 
normas, Portarias e Leis do trabalho. 
 
Com relação a coletas e análise de dados 
encontrados nas perícias computacionais 
forense, verificou-se uma quantidade de 
informações sobre as atividades dos funcionários 
do setor de recursos humanos e de tecnologia da 
informação que são úteis, se não determinantes, 
nas investigações referente ao sistema 
(software) do Registro Eletrônico de Ponto.  
 
Ademais, é nesse sistema (software) que se 
registram informações relevantes a jornadas de 
trabalho e, com uso da computação forense, 
pode-se rastrear as etapas usadas por um 
funcionário ou empregador desonesto, para 
fornecer as evidências necessárias para 
decisões justas e resolutas.  
Normalmente, os problemas envolvem sempre 
um ou mais funcionários que possuem acessos 
privilegiados ao sistema. Porém, existem 
diferentes tipos de fraude ou roubo realizados 
por funcionários que vão desde apropriação 
indébita de ativos e fraude de fornecedores, 
fraude na folha de pagamento, fraude contábil, 
roubo de dados e, também, suborno e corrupção. 
Eis alguns que eles envolvem: 
 
A. Roubo de dados 
 
O roubo de dados é maior, graças à forma como 
trabalha-se, atualmente, usando sistemas 
computadorizados em vez de registros e 
arquivos em papel. Há o roubo de segredos 
comerciais, dados de clientes e listas de 
contatos, e o roubo de "informações 
pessoalmente identificáveis", como números de 
cartão de crédito das pessoas e detalhes 
bancários. 
 

 

B. Apropriação indébita de ativos 
 
A apropriação indevida de ativos tem uma 
variedade de faces, todas bastante comuns nos 
negócios. Há roubo de inventário físico, como 
também, roubo de dinheiro e serviços.  Sendo 
assim, os funcionários podem fraudar sua 
empresa mentindo sobre suas despesas e 
falsificando valores dessas contas.  
A fraude de pagamento inclui itens como 
esquemas de fraude de fornecedores e falsas 
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contas de clientes criadas especificamente para 
fazer pagamentos fraudulentos. Isso pode 
significar fazer pagamentos auto autorizados, 
bem como, trabalhar com outras pessoas para 
reivindicar dinheiro sob falsas pretensões. Nesse 
sentido, um empregador pode reivindicar 
fraudulentamente uma política de compensação 
do funcionário, realizar uma fraude de seguro de 
saúde ou falsificar dados de vendas para obter 
pagamentos maiores de comissões. 
 
C. Fraude de contas 
 
Quando alguém inescrupuloso tem acesso aos 
seus sistemas de contabilidade, ele pode causar 
estragos, desfalque e fraude de contas a pagar, 
fornecedores falsos, compras pessoais não 
autorizadas e fraude de contas a receber. Logo, 
a fraude de contas a receber cobre coisas como 
desvio, em que um funcionário fica com o 
dinheiro que sua empresa anulou efetivamente, 
o que raramente é rastreado. Algumas pessoas 
até criam contas e vendas fictícias em um 
esforço para fazer com que a empresa atinja com 
mais sucesso as suas metas. 
 
D. Suborno e corrupção 
 
Subornos, propinas, esquemas de empresas-
fantasmas e produtos substitutos são exemplos 
de suborno e corrupção. E como todos os outros 
tipos de fraude que se cobre, os sistemas os 
quais as empresas usam, diariamente, são 
aproveitados pelos fraudadores para seus 
próprios fins. Outrossim, as pessoas, 
geralmente, acabam sendo gananciosas e são 
descobertas, mas como, em grande parte, 
acontece tarde demais para tomar medidas 
preventivas, faz sentido realizar verificações de 
antecedentes sensatas de qualquer funcionário 
que tenha acesso aos seus sistemas de TI, ainda 
mais, para as pessoas que têm liberdade total ou 
realmente controlam esses sistemas. 
 
Muitas dessas evidências são difíceis de 
eliminar, até mesmo um usuário de computador 
que deseja cobrir seus rastros pode limpar 
algumas dessas informações, mas geralmente, 
alguns dados são descuidados e acabam sendo 
surpreendidos por uma investigação. No entanto, 
mesmo pessoas astutas e sofisticadas terão 
problemas para eliminar tudo, pois até o ato de 
eliminar informações deixará rastros. 

 
E. Fraude na folha de pagamento 

 
Os chamados esquemas de funcionários 
fantasmas envolvem salários pagos a um 
funcionário falso ou a um ex-funcionário que 
ainda está na folha de pagamento. E a fraude no 
quadro de horários é quando alguém falsifica 
suas planilhas de horas, adicionando horas 
extras ou fazendo com que outra pessoa entre e 
saia da empresa, ou ainda modifique 
informações de registro de horas no sistema da 
empresa. 
 
Muito além das situações mencionadas, 
encontra-se ainda mais uma nova situação, até 
então pouco comentada e difundida, até por quê, 
entende-se que o sistema de Registro Eletrônico 
de Ponto é confiável, principalmente, quando se 
utiliza o conjunto Registrador Eletrônico de Ponto 
(hardware) e programa (software). Acontece que 
no momento em que se utiliza somente o 
programa (software), o cenário já sofre algumas 
“não conformidades”: 
 
A. Quando utiliza em conjunto o Registrador 
Eletrônico de Ponto (hardware) e o programa 
(Software)  

 
Seguindo a Portaria do Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE) nº 1.510, de 21 de agosto de 
2009, em que adotando o Registrador Eletrônico 
de Ponto (hardware) e programa (software) para 
registro, verifica-se mais confiabilidade dos 
dados, pois o registro do funcionário é realizado 
diretamente no registrador. 
 
Embora não citado na Portaria acima, o uso de 
recursos de biometria, no caso, a impressão 
digital com um leitor biométrico óptico, que 
compara com um banco de dados de imagens 
com as digitais gravadas traria inúmeros 
benefícios de segurança. 
Alguns equipamentos de Registro Eletrônico de 
Ponto oferecem outras diversas formas de 
controle de acesso: Uso de biometria, cartão 
magnético, digitação de uma senha, usando o 
diretamente o teclado do Registrador Eletrônico 
de Ponto ou ainda cartão de aproximação. 
 
Conforme a Portaria INMETRO n.º 595, de 5 de 
dezembro de 2013[8], todos os registros e 
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ocorrências são armazenados na Memória de 
Registro de Ponto (MRP) podendo, ainda, gerar 
o Arquivo-Fonte de Dados (AFD) que é o arquivo 
onde estão todos os dados armazenados na 
MRP.  
 Nesse caso, o MRP se constituí como meio de 
armazenamento de dados, com capacidade de 
retenção dos dados gravados por, no mínimo, 10 
(dez) anos, que não podem ser apagados, 
sobrescritos ou alterados, direta ou 
indiretamente. 
 
Mesmo que seja muito eficiente o uso do 
registrador eletrônico de ponto, observa-se 
algumas situações de alerta quando se utiliza o 
"Programa de Tratamento de Registro de Ponto": 
Por motivo de falta papel na bobina de impressão 
do relógio, os empregados ficam sem registrar a 
sua jornada no Registrador Eletrônico de Ponto; 
Ainda que a Portaria INMETRO n.º 595, de 5 de 
dezembro de 2013, cite no item 5.2.4.2 “Na 
ocorrência de papel enroscado, de falta de papel 
que não permita concluir a impressão ou de 
outros usuais eventos de inibição da impressão 
do Comprovante, o REP não pode permitir a 
próxima marcação de ponto”.  
Ocorre que, muitas vezes, o papel não é reposto 
no mesmo dia, abrindo precedente a 
lançamentos manuais. 

 

• Embora citado na Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) nº 1.510 -  Art. 
12 Parágrafo único. “A função de tratamento 
dos dados se limitará a acrescentar 
informações para complementar eventuais 
omissões no registro de ponto ou indicar 
marcações indevidas”, visualiza-se  um 
agravante nos casos em que o funcionário 
deixa de realizar o seu registro diretamente 
no Registrador Eletrônico de Ponto (seja 
jornada de entrada, intervalo ou saída), pois, 
dessa forma, o registro é efetuado 
posteriormente de maneira manual pelo seu 
superior hierárquico ou responsável pelo 
setor específico, o que pode não refletir com 
a sua real jornada de trabalho, como da 
mesma maneira, estar sendo informado 
horários contraditórios. 

 

B. Quando se utiliza somente programa 
(Software) para registro 
 

O uso da tecnologia, geralmente, resolve 
inúmeros problemas, mas por outro lado, traz, 
também, outros, uma vez que, implantado o 
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto, 
principalmente, quando opta por utilizar somente 
o programa (software) para o registro, surgem 
algumas situações, nas quais averígua-se as 
principais: 

• Não se verifica, nas Portarias, quais seriam 
as normas técnicas para desenvolvimento 
do programa (software) de registro do ponto; 

• Por mais que a Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) nº 1.510 cite no 
Art. 7º a impressão de comprovante do 
funcionário, não se investiga esse recurso 
quando se utiliza somente o programa 
(software) e nem todo o funcionário tem uma 
impressora a sua disposição; 

• A Portaria INMETRO n.º 595, de 5 de 
dezembro de 2013, cita no item 5.1.14 “O 
REP deve dispor de um mecanismo 
impressor em bobina de papel, integrado e 
de uso exclusivo do equipamento, que 
permita impressões em cor contrastante 
com o papel, em caracteres legíveis com as 
seguintes características:  

 
a) Densidade horizontal máxima de 8 (oito) 
caracteres por centímetro; 
b) O caractere não pode ter altura inferior a 3 
(três) milímetros; 
c) A durabilidade da impressão não pode ser 
inferior a 5 (cinco) anos, utilizando-se do tipo de 
papel de impressão indicado pelo fornecedor no 
Manual Operacional.”  

 
• No momento em que o programa (software) 

permite a impressão, geralmente, utiliza-se o 
tipo de papel ofício comum, o qual não tem 
durabilidade ao longo dos anos; 

• Problemas de fuso horário quando a empresa 
tem sede por várias regiões; 

• Inexistência da adoção do equipamento 
Registrador Eletrônico de Ponto (hardware); 

• Em todo sistema computacional, mais 
especificadamente um programa (software) 
possui-se sempre o “superusuário” “root” ou 
“administrador” que possuem privilégios 
superiores, os quais podem ou poderiam 
realizar acessos indevidos ao sistema de 
registro do ponto; 
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• Fragilidade de segurança por estar usando 
somente o nome de usuário e senha pessoal, 
não utilizando recurso de biometria ou ainda 
fator duplo de autenticação; 

• Implementações no código fonte de rotinas 
contendo regras pré-definida ou de rotinas 
automatizadas; 

• Travas no sistema de registro do ponto (seja 
para início, intervalo ou fim de jornada); 

• Sistema que faz logoff e “derruba” o usuário, 
sendo que, dessa maneira, não se registra, 
corretamente, o tempo exato de trabalho; 

• Não oferece função de geração do Arquivo-
Fonte de Dados - AFD, a partir dos dados 
armazenados na MRP e muito menos a opção 
de usar um dispositivo externo de memória 
por meio da Porta Fiscal; 

• Em ocasião de ser solicitado arquivos fiscais, 

são entregues apenas um arquivo .txt 
(extensão de arquivo de texto) exportado do 

sistema sem ao menos trazer o hash do 
arquivo; 

• Não oferece a possibilidade de emissão da 
Relação Instantânea de Marcações (RIM) 
como cita Portaria INMETRO n.º 595, de 5 de 

dezembro de 2013, no item 5.1.2 “O REP 
deve possuir um botão exclusivo, com 
identificação “RIM”, na cor vermelha, para 
a emissão da Relação Instantânea de 
Marcações; e outro botão exclusivo, 
identificação “i”, em texto itálico, na cor 
azul, para a impressão da sua chave 
pública e dos identificadores de software.” 

   

 

IV. Caso real 

Esse trabalho procura exibir um caso real sobre 
a situação em que o registro dos funcionários - 
Sistema de Registro Eletrônico de Ponto utiliza 
somente o programa (software) desenvolvido 
pela própria equipe de TI (Tecnologia da 
informação) da empresa. 
O cenário traz alguns pontos relevantes: 
 

A. O sistema era hospedado nos servidores da 
empresa, no caso nuvem privada; 

B. Utilizando os computadores da empresa, os 
funcionários realizavam seus registros de 
jornada; 

C. Realizavam login em computadores que 
possuíam Windows 7 e Windows 10 
instalados; 

D. Somente após realizar o logon no Windows, 
acessavam um sistema web, inseriam 
novamente suas credenciais (usuário e 
senha) e, por fim, realizavam o registro. 

E. Afere-se que, nesse processo, dependendo 
da configuração da estação de trabalho, como 
a velocidade de intranet, perde-se um bom 
tempo para que se possa realizar o registro da 
jornada. 

 

 

Figura 1. Infraestrutura cliente/servidor para acesso 
ao sistema de registro eletrônico. 

 

Programa (Software): 

 

O programa de Registro Eletrônico de Ponto é 

um sistema web, desenvolvido em Java [9] e que 

utiliza o banco de dados PostgreSQL[10].  

 

Ao desenvolver um sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto, é necessário que se tenha 

uma clara definição de regras por intermédio de 

funções e algoritmos computacionais, para 

definir, assim, o acesso a esse sistema de 

registros do ponto.  Também, faz-se fundamental 

possuir uma autenticação, que é o ato de 

fornecer identidade para um aplicativo ou recurso 

de rede.  

 

Normalmente, a identidade é aprovada por uma 

operação criptográfica que usa uma chave 

conhecida somente pelo usuário, como a 

criptografia de chave pública, ou uma chave 

compartilhada.  Sendo assim, o lado do servidor 
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da troca de autenticação compara os dados 

assinados com uma chave de criptografia 

conhecida para validar a tentativa de 

autenticação [11]. 

 

Somado a isso, para que o funcionário possa 

registrar sua jornada, convém realizar, 

primeiramente, um acesso ao computador que 

possui usuário e senha (autenticando no Active 

Directory – Serviço de diretórios do Microsoft 

Windows Server) [12] e, em seguida, realizar 

uma nova autenticação no Sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto utilizando, novamente, um 

novo usuário e senha. Porém, dessa vez, 

autenticando no próprio sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto. 

 

Na autenticação, o usuário deve apresentar algo 

que só ele saiba ou possua, podendo até 

envolver a verificação de características físicas 

pessoais. A maioria dos sistemas atuais solicita 

uma senha (algo que, supostamente, só o 

usuário conhece), entretanto, já existem 

sistemas mais modernos utilizando cartões 

inteligentes (algo que o usuário possui) ou ainda 

características físicas (algo intrínseco ao 

usuário), como o formato da mão, da retina ou do 

rosto, impressão digital e reconhecimento de 

voz.  

 

Os sistemas biométricos são sistemas 

automáticos de análise de identidade baseados 

em características físicas do usuário, os quais 

têm como objetivo suprir deficiências de 

segurança das senhas que podem ser reveladas 

ou descobertas.  

 

Encontra-se, nesse caso, algumas vulnerabilida-

des diante da fragilidade da senha e também do 

sigilo dessas, bem como, uma eminente 

possibilidade de fraudes nos registros de jornada 

do funcionário.  

 

Dessa forma, não havendo autenticação 

biométrica, a perícia apontou evidências em que 

um usuário (funcionário) que trabalhava na filial 

A e que jamais trabalhou na filial B, realizou 

registros através do Sistema de Registro 

Eletrônico de Ponto, usando uma estação de 

trabalho da filial B. 

 

Verificou-se ainda que o Registro Eletrônico de 

Ponto baseado num sistema web permitia o uso 

de Bot, ou seja, permite que aplicações 

autônomas rodando via Internet executem a 

tarefa pré-determinada de realizar o registro de 

jornada. Observamos que sequer ocorria a 

impressão de comprovantes de jornada 

diária, os quais seriam o principal mecanismo 

de prova.  

 

Analisa-se se que quando o funcionário registra 

sua jornada de entrada matinal antes ou depois 

das 08h30min o próprio sistema realizava o 

apontamento de jornada padrão. Se o horário 

dele é para iniciar as 08h30min e terminar as 

17h30min, é nesses exatos horários que o 

sistema realizava o apontamento, sem realizar 

nenhum comunicado prévio a ele. 

 
Exemplo de uma marcação original: 

 

Figura 2. Marcação de horários realizada pelo 
funcionário. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo de horários que foram registrados pelo 
sistema: 
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Figura 3. Marcação padrão realizada pelo sistema. 
 

Travas no sistema que realiza logoff (derruba) do 
usuário com tempo pré-definido no sistema de 
Registro Eletrônico de Ponto. 
 

 
Figura 4. Informação do horário que o sistema vai 
realizar logoff (cair o ponto). 

 
Na perícia, analisou-se -se que no momento em 
que há registros automatizados pelo sistema 
(logoff), o funcionário tem no dia posterior a 
opção de concordar ou discordar. Ocorre que só 
é registrado quando selecionado a opção SIM. 
Apenas registro de concordâncias não refletindo 
a realidade. 
 

 
Figura 5. Marcação de concordâncias. 

 
 
Utilizando o IDA Pro [13] que é um desmontador 
multiplataforma e multiprocessador que converte 
o código executável da máquina em código-fonte 
da linguagem de montagem para fins de 
depuração e engenharia reversa. Após essa 
depuração “debugging” do software (programa) 
utilizado para Registro Eletrônico de Ponto, 
encontra-se algumas não conformidades sobre 
automatização de registros como “egistra batida 
automatica-mente....” e “o registro será efetuado 
automaticamente.” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Evidências de automatização no sistema de Registro Eletrônico de Ponto. 

V. Prova de conceito  
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Para exemplificar como alguns sistemas Registro 
Eletrônico de Ponto possuem procedimentos 
automatizados, os quais ficam, em grande parte, 
obscuros ao usuário, apresentar-se-á, nessa 
subseção, um exemplo que deve ser 
considerado uma prova de conceito. Criou-se um 
fragmento bem pequeno para mostrar como 
sistemas Registro Eletrônico de Ponto registram 
acerca do cenário em que: 

 

 
1. É utilizado apenas um programa 

(software) para Registro Eletrônico de 
Ponto dos funcionários;  

2. O sistema contém rotinas no código que, 
ora restringe o registro no ponto e ora 
automatiza “batidas” sem consentimento 
do funcionário; 

3. Não há impressão de comprovantes 
(recibos); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fluxograma do sistema de Registro Eletrônico de Ponto. 

 

Para exemplificar, formou-se algumas linhas de código: 
 
1. Registra horário de entrada1: Registra automaticamente apontamento após 3 segundos - 

08h00min03s; 
2. Registra horário de saída1: Registra automaticamente apontamento após 3 segundos - 

12h00min03s; 
3. Registra horário de entrada2: Registra automaticamente apontamento após 3 segundos - 

14h00min03s; 
4. Registra horário de saída2: Registra automaticamente apontamento após 3 segundos - 

18h00min03s. 
 

1 
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private void btnEnt1_Click(object sender, EventArgs e) 

        { 
            TimeRegistro = DateTime.Parse($"{DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy")} 07:59:55"); 
        } 
 
private void Tempo_Tick(object sender, EventArgs e) 
        { 
            TimeRegistro = TimeRegistro.AddSeconds(1); 
            lblHora.Text = TimeRegistro.ToString("HH:mm:ss"); 
         
            // Validações 
            if (TimeRegistro.Hour == 8 && TimeRegistro.Second > 3 && btnRegEntrada1.Enabled) 
         { 
                btnRegEntrada1.BackColor = Color.Red; 
                btnRegEntrada1.Text += " (Auto) "; 
                btnRegEntrada1.Enabled = false; 
                } 
 
private void btnSai1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            TimeRegistro = DateTime.Parse($"{DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy")} 11:59:55"); 
        } 
            // Validações 
            if (TimeRegistro.Hour == 12 && TimeRegistro.Second > 3 && btnRegSaida1.Enabled) 
         { 
                btnRegSaida1.BackColor = Color.Red; 
                btnRegSaida1.Text += " (Auto) "; 
                btnRegSaida1.Enabled = false; 
               } 
 
private void btnEnt2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            TimeRegistro = DateTime.Parse($"{DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy")} 13:59:55"); 
        } 
            // Validações 
            if (TimeRegistro.Hour == 14 && TimeRegistro.Second > 3 && btnRegEntrada2.Enabled) 
        { 
                btnRegEntrada2.BackColor = Color.Red; 
                btnRegEntrada2.Text += " (Auto) "; 
                btnRegEntrada2.Enabled = false; 
         } 
 
 
private void btnSai2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            TimeRegistro = DateTime.Parse($"{DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy")} 17:59:55"); 
        } 
            // Validações 
            if (TimeRegistro.Hour == 18 && TimeRegistro.Second > 3 && btnRegSaida2.Enabled) 
              { 
                     btnRegSaida2.BackColor = Color.Red; 
                     btnRegSaida2.Text += " (Auto) "; 
                     btnRegSaida2.Enabled = false; 
               } 

 

Figura 8. Linhas de código com automatizações. 

 

 

 

 

Na prática: 

Registro de entrada1 (08h00min03s) automati-
zado e não há como o funcionário modificar. 

Horário de entrada 

manhã pré-

determinado 

Horário de saída manhã 

pré-determinado 

Horário de entrada 

tarde pré-determinado 

Horário de saída tarde 

pré-determinado 

2 

3 

4 

Automatiza o registro 

em 3 segundos.  

 

Automatiza o registro 

em 3 segundos.  

 

Automatiza o registro 

em 3 segundos.  

 

Automatiza o registro 

em 3 segundos.  
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Apenas administrador do sistema tem essa 
permissão. O mesmo ocorre ao registrar entrada2, 
saída2 e saída1. 
 

 

Figura 9. Sistema protótipo contendo automatizações 
no Registro Eletrônico de Ponto. 

 

VI. Conclusão 

No momento em que se está discutindo o futuro 
do trabalho, onde  já se fala na personificação dos 
robôs, esses com o uso da inteligência artificial e 
aprendizado de máquina, depara-se  com 
Portarias e normas existentes que são ou foram 
essenciais e de grande valia, mas como nos casos 
apresentados, nesse trabalho, elas não 
contemplam globalmente e não se aprofundam 
quando se opta por usar somente um programa de 
computador para realizar o registro referente à 
entrada e à saída de funcionários nos locais de 
trabalho, onde mesmo com o todo o advento da 
tecnologia, oportuniza possíveis manipulações . 
 
Embora a perícia em sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto seja complexa e escassa, 
envolvendo inúmeros fatores, trouxe aqui uma 
nova ótica sobre o “modus operandi” seja 
trabalhador ou empregador.  
Com base nos vestígios deixados em sistema de 
registro de ponto eletrônico (programa), cujas 
informações encontradas podem ajudar na 
interpretação correta dos dados obtidos pela 
perícia, que são de fundamental importância para 
a determinação de artefatos de não conformidade 
com a Lei. 

No entanto, ainda, pressagia-se num futuro muito 
próximo, dado a atual realidade do uso crescente 
da computação em nuvem, o aumento de 
sistemas de controle de registro eletrônico de 
ponto baseados em SaaS (Software as a Service) 
e, consequente, será muito utilizada para fornecer 
aos funcionários meios de realizar seus registros 
de jornada de trabalho. 
 
Esse trabalho ainda traz um novo e atual desafio 
para o perito que deverá adquirir, analisar e 
examinar evidências focado em computação 
forense em nuvem, que agora, envolve além de 
IaaS (Infrastructure as a servisse), o SaaS, mais 
especificamente nesse trabalho, os programas 
que estarão na nuvem realizando o controle de 
registro eletrônico de ponto. 
 
Os resultados apresentados nesse trabalho, 
podem ser utilizados para a criação ou 
aperfeiçoamento de novas ferramentas, 
adaptações e, até mesmo, para novas normas ou 
portarias direcionadas ao desenvolvimento e 
validação de programas (softwares) para os casos 
de empresas que utilizam somente o programa 
para registro eletrônico de ponto de seus 
funcionários. 
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Resumo: O presente artigo expõe um trabalho de desenvolvimento que utiliza técnicas de 

Machine Learning para realizar a detecção de cibercrime em mensagens publicadas na rede social 
Twitter. As mensagens são pré-processadas, constrói-se um dicionário, e no uso do software WEKA 
são aplicas técnicas de agrupamento e de classificação (K-means, SVM, DT and NB) para detecção 
de cibercrimes. Em resultados experimentais afirma-se que o uso de Machine Learning foi essencial 
para o sucesso deste trabalho, sendo que o classificador SVM apresentou 98,77% de acertos na 
classificação de cibercrime. 
 

Palavras-Chave: Machine Learning; Cibercrime; Redes Sociais, Agrupamento; Classificação. 

 

Abstract: The proposed article presents an academic work which uses Machine Learning 

techniques to perform detection of cybercrime in messages posted in online social networks, based 
on tweets datasets. Through a pre-processed step to build a dictionary and using WEKA software, 
was applied the classify and cluster techniques (K-means, SVM, DT and NB) to detect cybercrimes. 
The experimental results showed that the use of Machine Learning was essential to the success of 
this work, where SVM classifier produced 98.77% of accuracy in detection. 
 

Keywords: Machine Learning; Cybercrime; Social Networks; Cluster; Classify. 

 

I. Introdução 

O uso de serviços virtuais também tem sido alvo 
de criminosos para o cometimento de delitos que 
com o advento da Internet, passaram a se chamar 
de cibercrimes [3,4,13,15].  Ódio, racismo e 
preconceito de gênero são alguns exemplos, 
sendo que o número de denúncias que envolvem 

                                                           
1 new.safernet.org.br/denuncie# 

2 facebook.com 

cibercrimes está em gradativo aumento conforme 
a SaferNet1. 
 
Por sua vez, cibercrime pode ocorrer mediante 
conteúdo “impróprio” hospedado em URL 
(Uniform Resource Locator), como nos casos das 
redes sociais Facebook2, Twitter3, Instagram4 e 

3 twitter.com 

4  instagram.com 
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YouTube5. E na ocorrência de cibercrime, é 
necessário que profissionais realizem uma 
investigação, respeitando-se questões de 
legislação, comumente chamado de constatação 
da autoria do cibercrime [5,7,11]. 
 
Desta forma, objetiva-se apresentar um trabalho 
de desenvolvimento que visa auxiliar na detecção 
do cibercrime e que automatize sua comprovação. 
Para tal, apresenta-se a realização dos 
experimentos através do uso de mensagens 
publicadas e extraídas da rede social Twitter [18]. 
 
Este trabalho se baseia no ambiente da Forense 
Computacional, a qual possui procedimentos e se 
utiliza de ferramentas computacionais com o 
objetivo do encontro de rastros digitais. Ainda, a 
justificativa para a realização deste trabalho 
baseia-se no trabalho de [1], que afirmam haver a 
necessidade da existência de métodos 
automáticos para detecção de cibercrimes. 
Ademais, contribui-se socialmente com a geração 
de um mecanismo que proporcione a formalização 
de investigações policiais. 
 
O trabalho está organizado da seguinte forma: na 
Seção I se contextualiza o presente trabalho; na 
Seção II é descrito conceitos relativos a Machine 
Learning que são aplicados para a detecção de 
cibercrime; na Seção III detalha-se os trabalhos 
relacionados que realizam a detecção de 
cibercrime em diferentes contextos; na Seção IV 
apresenta-se a metodologia para a obtenção de 
resultados, já que na Seção V se expõe os 
resultados obtidos e de detalhes técnicos 
referentes aos experimentos; e por fim, na Seção 
VI é exposto as conclusões e direções futuras. 
 
 

2. Fundamentação 

Machine Learning é uma subárea em que 
usuários, no uso de algoritmos realizam o 
treinamento de sistema informático, e que 
posteriormente realizará classificações. No 
treinamento é aplicado análise de dados. Os 
dados são representados por atributos, instâncias 
e classes. Os atributos são as características dos 

                                                           
5  youtube.com 

dados. Por sua vez, as instâncias são conhecidas 
como registros, e compostos por atributos, sendo 
que um dos atributos da instância visa caracterizar 
a instância, ou seja, a classe a que pertence a 
instância [20]. 
 
Após o treinamento pode-se realizar 
classificações, comumente chamado de 
predições. A predição pode utilizar diferentes 
métricas, como por exemplo a acurácia (ACC).  
 
Esta métrica é baseada na somatória da taxa de 
categorização correta e dividida pela somatória de 
todas as classificações (corretas, incorretas e 
aquelas não classificadas). Esses valores podem 
ser retirados da Matriz de Confusão (Confusion 
Matrix). Assim é possível realizar a comparação 
entre diferentes técnicas na solução de um 
mesmo problema [20]. 
 
Várias técnicas de Machine Learning podem ser 
aplicadas na detecção de cibercrime, como por 
exemplo, a classificação e o agrupamento, os 
quais serão descritos nas próxima Subseções. 
 

A. Classificação 
A classificação objetiva predizer o valor de um 
atributo mediante uma aprendizagem 
supervisionada [16], já que a classificação 
necessita de treinamento por parte do usuário. 
 
Existem vários algoritmos de classificação. Os 
mais usuais: SVM (Support Vector Machine), NB 
(Naïve Bayes) e DT (Decision Tree) [16]. 
 

B. Agrupamento 

O agrupamento tem o objetivo de classificar dados 
em grupos que tenham padrões comuns. Os 
grupos não são previamente padronizados 
(treinados), e por isso, a técnica de agrupamento 
é considerada uma técnica não supervisionada. 
 
O funcionamento desta técnica é baseado na 
execução de um algoritmo. Por exemplo, o 
agrupamento é utilizado onde é necessário a 
determinação de padrões que simbolizam um 
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conjunto de textos. Citam-se como exemplo os 
algoritmos K-means, DBSCAN e Cobweb [6]. 
  
Sendo assim, na próxima Seção apresenta-se o 
estudo de trabalhos relacionados com a detecção 
de cibercrimes. 
  
 

3. Trabalhos Relacionados 

No trabalho de [2] é apresentado o resultado da 
aplicação de e-mails em 3 diferentes tipos de 
técnicas de agrupamento: K-means, fuzzy c-
means e neural networks backpropagation. Foi 
utilizado uma base de e-mails disponibilizada pela 
Enron's e-mail dataset, e desta forma, analisados 
1412 e-mails divididos em: 452 com conteúdo de 
análise sentimental negativa, 537 com conteúdo 
de análise sentimental positiva, e 423 eram com 
conteúdo de análise sentimental neutra. Para 
análise dos e-mails foi realizado um pré-
processamento dos e-mails onde foram 
posteriormente extraídas as características para a 
criação de um vetor de características. Após o pré-
processamento os e-mails foram submetidos as 
técnicas de agrupamento, em que o neural 
networks backpropagation conseguiu o melhor 
resultado: 97,91% de reconhecimento. Além do 
mais, os autores afirmam que e-mails com texto 
que possuam sentimento negativo em seu texto 
podem ser usados como gerador de evidência 
para casos de cibercrimes. 
 
Embora esse trabalho seja interessante, ele não 
exibe como os autores fizeram os cálculos. Além 
de não apresentarem com clareza como foi 
realizada a extração das características. E, não 
informam de que forma os algoritmos foram 
analisados (mediante a implementação de um 
framework, ou outro). 
 
Em [1,12], os autores apresentam trabalhos que 
utilizam técnicas de Machine Learning (SVM, NB 
e AdaBoost) mediante utilização do software 
WEKA [19] para classificação de tweets. A 
classificação foi realizada em dois tipos de 
classes. Para realização dos experimentos, 
tweets foram coletados e selecionados em 
categorias. Após isso, todos os tweets 
selecionados foram pré-processados (remoção de 

anotações, remoção de re-tweets, e remoção de 
URL´s), para que os atributos pudessem ser 
extraídos e representados em vetores. Optaram 
pelo uso de atributos estilométricos, atributos 
baseados no tempo, e atributos baseados em 
sentimento. Em [12] apresentam como resultado 
palavras e uma lista de verbos utilizadas tendo 
como base os tweets analisados naquele trabalho. 
E em [1], resultados da aplicação das técnicas de 
Machine Learning via respectivos algoritmos: 
SVM com 99,1%, NB com 99,9% e AdaBoost com 
100% de eficácia. 
 
Os trabalhos [1,12], embora interessantes, 
divulgaram apenas um dicionário com as 
principais palavras utilizadas. Entretanto os tweets 
analisados não foram divulgados, nem tão pouco 
os dados e/ou aplicativo(s) utilizado(s) para o pré-
processamento dos tweets, método para extração 
das palavras e verbos utilizados, o que dificulta a 
replicabilidade deste trabalho. 
 
Dando sequência no assunto, no trabalho de [8], 
objetivou-se determinar se mensagens publicadas 
em rede social Facebook é proveniente do usuário 
proprietário do perfil ou de um intruso. Para os 
experimentos, os autores fizeram a coleta de 
mensagens de 30 usuários do Facebook, sendo 
que cada mensagem tinha uma média de 20,6 
palavras (103 caracteres). Após fizeram o pré-
processamento, representação em vetores de 
atributos e aplicação de técnica de Machine 
Learning (SVM light), em que obtiveram 79,6% de 
acertos. 
 
Os trabalhos relacionados e estudados podem ser 
divididos em três grupos: no primeiro é 
apresentado em [2] a análise de e-mails, sendo 
que os autores concluíram que e-mails com teor 
negativo podem ser usados como gerador de 
evidência de cibercrime; no segundo, [1,12], faz-
se a classificação de tweets, e no terceiro, 
trabalho de [8], apresenta-se uma maneira de 
evitar a ocorrência de cibercrime.  
 
Sendo assim, finaliza-se esta Seção, onde foram 
apresentados trabalhos que obtiveram resultados 
aceitáveis via aplicação de técnicas de Machine 
Learning e que são utilizados na detecção de 
cibercrime, objeto de estudo do atual trabalho. 
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3. Metodologia 

Objetiva-se apresentar resultados da detecção de 
cibercrime em redes sociais. Para isso, utilizou-se 
a metodologia de desenvolvimento [9]. 
Classificam-se tweets em cibercrime, e não 
cibercrime. 
 
A proposta envolve a utilização de duas bases de 
dados: a primeira são de tweets públicos e 
disponíveis, a qual foi denominada de cibercrime. 
Por sua vez, a segunda, tweets de personalidades 
que não tem contato com o suposto cibercrime, 
entretanto não são criminosos, e, por questões 
éticas não serão divulgados.  
 
Na Figura 1 é apresentado um fluxo da proposta 
deste trabalho. Após a coleta dos tweets, os 
mesmos são importados e pré-processados: 
transforma-se todo o conteúdo do texto em sua 
forma maiúscula, retiram-se todos os espaços, 
acentos, símbolos HTML, números, re-tweets, e 
links. 
 
Na sequência as duas bases são representadas 
em dois vetores (Extração de Atributos e 
Representação em Vetores). No primeiro, foi 
verificado se as palavras de maior incidência 
existentes nas duas bases, e no segundo, tendo-
se um dicionário de palavras como referência. 
 
Este dicionário foi formalizado mediante 
contabilização das palavras com maior ocorrência 
na base cibercrime, totalizando 775 palavras 
(Figura 2 – Attributes). 

 

Figura 1. Fluxo. 

 
A extração de atributos, representação em 
vetores, aplicação dos métodos de 
agrupamento/classificação, análise de resultados 
e validação foram formalizados no uso do software 
WEKA versão 3.8.1 [19]. 
 
Posteriormente foram gerados dois arquivos com 
extensão ARFF. Ambos foram submetidos a 
técnica de agrupamento (K-means), e as técnicas 
de classificação (NB, SVM e DT).  
 

 

Figura 2. Aplicação de Filtros – Software WEKA. 
 
Na sequência, os resultados provenientes dos 
Métodos de Classificação são analisados e 
validados, sendo que na próxima Seção, é 
apresentado os resultados dos experimentos de 
agrupamento/classificação, assim como da etapa 
de Análise de Resultados e Validação.  
 
 

4. Resultados e Discussão 

A primeira base, denominada de base cibercrime, 
está disponível no site www.kaggle.com e é 
composta de 27.182 tweets, e a segunda base 
(2.354 tweets) que foi coletada mediante o uso de 
um aplicativo implementado em linguagem Python 
[14] com o uso da biblioteca Tweepy [17], o qual 
pode-se visualizar parcialmente na Figura 3. 
Ambas as bases estavam traduzidas em língua 
inglesa. 
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Após a coleta, todos os tweets foram 
armazenadas no banco de dados MySQL, e então 
pré-processados. Como resultado, restaram 
apenas palavras nos tweets: 168 tweets da 
primeira base, e 76 da segunda, ou seja, um total 
de 244 instâncias. 
 
Durante o pré-processamento das bases, 
verificou-se que muitas linhas (geralmente re-
tweets) estavam em branco ou que continham 
apenas um valor que não tinha 
representatividade. Para tal, optou-se em excluir 
estas linhas. 
 

 

Figura 3. Código Parcial Python. 
 
Por sua vez, aplicou-se na sequência a extração 
de atributos e geração de vetores, ou seja, a 
construção de arquivos com extensão ARFF. Para 
esta formalização, aplicaram-se 3 classes 
disponíveis no software WEKA (NominalToString, 
FixedDictionaryStringToWordVector e Add).  

Com o primeiro é realizado a conversão de 
atributos nominais para strings. Posteriormente, 
no segundo, converte-se os atributos string em um 
conjunto de atributos que representam 
informações de ocorrência de palavras. Por fim, 
no terceiro, adiciona-se um novo atributo ao 
conjunto de dados, como por exemplo, a classe. 

Foi realizado experimento no uso das técnicas de 
classificação e de agrupamento. São elas: K-
means, SVM, NB e DT. Para todas elas, utilizou-
se a opção de treinamento (Use training set). Na 
Tabela I apresenta-se os resultados da aplicação 
das técnicas em cada arquivo ARFF gerado. 
Analisando a Tabela I, verifica-se que no uso do 
arquivo ARFF contendo todas as palavras do 

dicionário proporcionou melhores resultados do 
que no uso das palavras de todas as palavras. 

 K-means 

244 tweets (atributos: todas as 
palavras) 

71,72% 

244 tweets (atributos: palavras 
do dicionário) 

97,16% 

Tabela I. Taxa de Acertos – Agrupamento.  
 

Na Tabela II é apresentado os resultados da 
aplicação das técnicas de classificação. Foram 
utilizados os algoritmos: SVM, NB e DT para os 
dois arquivos. 
 SVM NB DT 
244 tweets (atributos: 
todas as palavras) 

97,12% 92,31% 93,12% 

244 tweets (atributos: 
palavras do 
dicionário) 

98,77% 85,65% 86,47% 

Tabela II. Taxa de Acertos – Classificação. 

Na Figura 4 expõem-se detalhes do melhor 
resultado: SVM (98,77%): aplicação do algoritmo 
SVM no arquivo ARFF palavras do dicionário. 

 

Figura 4. WEKA - SVM (98,77%). 
 
Comparando com os resultados proporcionados 
por [1], onde houve um alcance de 100% de 
eficácia, o que é questionável. Entretanto neste 
trabalho foi obtido 98,77% no uso do classificador 
SVM. Os resultados demonstram ser possível o 
uso de Machine Learning na detecção de 
cibercrimes, assim como parcialmente realizado 
em [1].  
 
Também se verifica que os tweets que não 
continham característica de cibercrime (base 2, ou 
tweets não cibercrime), somente 3 foram 
classificados incorretamente, além do que, não é 
surpresa a classificação dos 168 tweets contendo 



48    Detecção de Cibercrime em Redes Sociais: Machine Learning ________________________________ 
 

cibercrime de forma correta, já que as palavras do 
dicionário foram obtidas a partir da base 
cibercrime. 
 
 

4. Conclusões e Direções Futuras 

Com os experimentos desenvolvidos objetivou-se 
apresentar e comprovar o auxílio na detecção de 
cibercrime mediante o uso de técnicas de Machine 
Learning. Para tal, foram aplicados os algoritmos: 
SVM, NB, DT e K-means. Baseado nos resultados 
proporcionados nos experimentos apresentados 
neste trabalho, verificou-se que o algoritmo SVM 
propositou os melhores resultados, alcançando 
uma taxa de acerto de 98,77%, quando foi 
utilizado as palavras do dicionário como atributo. 
 
Os resultados dos experimentos podem ser 
melhorados. Para tal, como trabalhos futuros, 
apresenta-se a necessidade de melhorar a 
quantidade da amostra utilizada, melhorar os 
atributos, refazer os experimentos no uso de outro 
aplicativo, como por exemplo, o software MOA, ou 
mesmo através de implementação própria dos 
algoritmos de classificação/agrupamento. 
 
A principal limitação para fazer esta análise é que 
o Twitter possui poucas palavras em cada 
“postagem”. É evidente a necessidade da 
diminuição do pré-processamento realizado nos 
experimentos, entretanto salienta-se de que, para 
detecção e comprovação de cibercrime, em 
especifico da rede social Twitter é necessário 
investigar primeiramente a mensagem principal 
(“postagem”), pois em várias situações, o 
cibercrime é constatado pela mensagem principal, 
e não por re-tweets. 
 
Leitores que desejarem o código fonte, scripts 
com os códigos para pré-processamento dos 
tweets, aquisição dos arquivos ARFF, entre 
outros, devem solicitar pelo e-mail dos autores. 
 
Ademais, realizada análise dos resultados 
corrobora-se com a detecção de cibercrime. 
Todas as mensagens de cibercrime foram 
classificadas corretamente, uma vez que o 
dicionário foi formalizado pelas mensagens 
pertencente a essa classe. 
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Abstract: Forensic science makes use of forensic techniques to provide legal evidence for various 

investigations without the evidence being contaminated or modified. In this way, and with the great 
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I. Introdução 

 A popularização de equipamentos como 
computadores e celulares fez com que esses 
dispositivos passassem a fazer parte do dia a dia 
das pessoas. Porém esse crescimento fez com 
que também aumentasse o número de práticas 
ilícitas  que podem ser cometidas com o uso 
desses aparelhos. 
 Uma pesquisa realizada pela pela 
Fundação Getúlio Vargas [1] demonstra que o 
Brasil já tem mais smartphones ativos que 
pessoas, sendo 220 milhões de celulares ativos 
no país contra 207,6 milhões de habitantes, de 
acordo com os dados do IBGE. A pesquisa 
também aponta que em torno de 70% dos 
aparelhos utilizados para conexão com a internet 
em nosso país são smartphones. 
 Outro fator que podemos apontar como 
influenciador do crescimento do uso dos telefones 
celulares é o crescente número de recursos 
disponíveis em um mesmo aparelho, que vai 

desde fazer e receber ligações, até utilizar redes 
sociais, tirar fotos, ouvir música, GPS, utilizar 
diversos aplicativos, entre outros. 
 Porém todo esse crescimento também 
acaba atraindo pessoas com más intenções e que  
procuram  um  novo  meio  para aplicar golpes, 
segundo um relatório da Norton Cyber Security 
[2], em 2017 o Brasil se tornou o segundo país 
com maior número de casos de crimes 
cibernéticos, o que afeta 62 milhões de pessoas, 
ficando atrás somente da China. 
 Entre os diversos  tipos  de  ataques  que  
podemos  citar,  os principais, segundo esse 
relatório são: ter um dispositivo infectado por 
vírus, ter uma senha pessoal comprometida, 
fraude em cartão de crédito, acesso não 
autorizado a emails  ou redes sociais, entre 
diversos outros tipos de problemas. 
 De acordo com [4], os dados coletados de 
celulares estão  se tornando a primeira fonte de 
evidências em investigações, e com o 
crescimento de crimes digitais, foi necessário criar 
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métodos de coleta que preservem e permitam a 
análise das evidências, de forma que os autores 
possam responder pelos seus crimes. 
 Surgiu então, segundo [3],  a  Análise 
Forense em Dispositivos Móveis, que faz uso das 
técnicas da ciência forense para capturar e 
analisar evidências legais para investigações 
relacionadas. 
 A extração de evidências de celulares  
também  se  torna um desafio, devido a 
diversividade dos dados que podem ser 
encontrados (fotos, logs do sistema e de 
aplicativos, áudio, video, arquivos de memória, 
entre outros) e também devido  a facilidade com 
que evidências podem ser modificadas, onde um 
programa pode, por exemplo, através de uma 
conexão wifi deletar todo o conteúdo de um 
dispositivo, ou então a retirada da bateria do 
aparelho pode comprometer os registros de data/ 
hora de ligações e SMS’s, além de apagar 
conteúdos  que estão na memória. 
 Temos então como objetivo desse trabalho 
discutir as etapas de extração e análise de dados 
de dispositivos mobile, demonstrando seus 
desafios frente a técnicas forenses aplicadas em 
computadores, como também apresentar a 
evolução dos principais sistemas operacionais, e 
por fim, apresentar alguns trabalhos relacionados 
encontrados na literatura. 
 Na próxima seção abordaremos a 
evolução dos dois principais sistemas 
operacionais disponíveis no mercado hoje, 
Android e iOS e posteriormente, o processo de 
extração e análise dos dados. 
 

2. Técnicas Forenses Aplicadas 

aos Dispositivos Móveis 

 A ideia de um aparelho que pudesse fazer 
ligações surgiu em 1947, por [6], porém tornou-se 
apenas um conceito devido a baixa tecnologia da 
época. Somente em 1973 foi feita a primeira 
ligação via telefone celular [7] e a Motolola tornou-
se a principal fabricante de celulares [8], onde em 
1983 começou a vender o modelo DynaTAC 800x 
por um alto valor.  
 Com o passar dos anos, a tecnologia se 
tornou mais acessível e surgiram diversos outros 
modelos com diversas funcionalidades, sendo que 

hoje os novos aparelhos possuem diversos tipos 
de conexão e uma intensa troca de dados [8]. 
 

2.1. Sistemas Operacionais Móveis 
 O sistema operacional é responsável por 
fazer a ligação entre o hardware e software de um 
dispositivo, e segundo a Figura 1, temos o Android 
e iOs como principais sistemas operacionais 
disponíveis no mercado. Cada um dos sistemas 
tem particularidades que afetam a forma como 
será feita sua análise. 

Figura 1: Popularidade dos sistemas mobile a 
nível Brasil e Mundo [5]. 
 

2.1.1. Android 
 O Android é um sistema operacional 
baseado em Linux que foi adquirido pela Google 
em 2005, tendo iniciado em 2003 com a Android 
Inc., uma empresa de Palo Alto, Califórnia, USA.  
 Sua principal característica e motivo de 
sua popularidade é justamente seu núcleo 
baseado em Linux, pois seu código fonte aberto 
permite que diversos desenvolvedores e 
empresas possam criar e corrigir funcionalidades 
e falhas na plataforma [9]. 
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 Na Figura 2 apresentamos a arquitetura do 
sistema operacional, sendo sua primeira camada 
a mais abstrata e onde os desenvolvedores vão 
operar, até mesmo quando criarem aplicações 
que se relacionem com o hardware, pois o acesso 
é através de bibliotecas já disponibilizadas. Na 
segunda camada temos o Framework, que 
disponibiliza acesso dos serviços ao kernel, como 
por exemplo para executar chamadas telefônicas, 
receber notificações, acessar a câmera, entre 
outros. Na 
camada de antecede o núcleo do Android, temos 
as bibliotecas mencionadas que darão acesso ao 
kernel as aplicações, como funções e multimídia, 
e por fim, na última camada temos o kernel, que é 
responsável pelo gerenciamento do sistema como 
um todo, incluindo memória, aplicativos, 
armazenamento, entre outros. 

Figura 2: Arquitetura do sistema Android [10]. 
 

2.1.1. iOS 
 O iOs foi lançado em 2007 pela Apple, 
sendo um sistema que foi desenvolvido para o 
Iphone e que até o lançamento não tinha um novo, 
dessa forma foi chamado de iPhone Operating 
System (iOS) [13]. O sistema foi baseado no então 
já existente Mac OX X, que se tornou o principal 

sistema da empresa, sendo utilizado em todos os 
produtos [11]. 
 A arquitetura do iOs é de certa forma 
similar a do Android, pois também trabalha com 4 
camadas e não permite o acesso direto do 
desenvolvedor ao hardware, sendo que isso é 
feito através de bibliotecas que estão na terceira 
camada. 
 As camadas são apresentadas na Figura 
3, na primeira dá-se a interação com os 
desenvolvedores, na segunda temos as mídias 
em geral, como áudio, imagens e video. Na 
terceira camada temos as bibliotecas que 
permitem acesso aos mais diversos serviços, e 
por fim, na última camada temos o núcleo do 
sistema que faz todo o gerenciamento da energia, 
aplicativos, armazenamento, entre outros. 

Figura 3: Arquitetura do sistema iOs [12]. 
 

2.2. Perícia Forense em Dispositivos 
Móveis  
 A ciência forense consiste no uso de 
técnicas forenses para providenciar evidências 
que possam ser aceitas como provas válidas no 
meio jurídico [3]. Dessa forma a análise forense 
em dispositivos móveis é a ciência que visa a 
recuperação de evidências digitais de um celular 
[14], de forma a preservar e não contaminar os 
dados digitais [4]. 
 O forense digital tem crescido muito nos 
últimos anos [15] devido a popularização dos 
aparelhos, e tem aplicação dos mais diversos 
casos, desde disputas domésticas até em 
análises de acidentes de carro, pois o log do 
sistema pode mostrar se o motorista estava 
utilizando o aparelho no momento do acidente ou 
não [14]. 
 Os principais desafios consistem no 
grande volume de armazenamento de dados que 
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cada vez aumentam mais, e também na 
diversidade de dados (desde histórico de 
navegação da internet, logs de sistema, registros 
de chamadas, dados de aplicativos, entre outros) 
[4] e [14]. Outro desafio consiste que a evidência 
não pode ser modificada, o que se tratando de 
telefones celulares é mais complexo que em um 
computador. 
 A Figura 4 apresentamos um quadro 
dividindo as etapas que envolve uma pericia em 
mobile. 

Figura 4. Etapas na investigação forense em 
dispositivos mobile [4]. 
 

2.2.1. Preservação dos Dados 
 Antes de iniciar a coleta de evidências 
temos que nos certificar que a preservação dos 
dados será feita, temos então os seguintes 
detalhes relacionados ao isolamento do aparelho 
de interferências externas [14] e [4]: 
• Um aparelho ligado deve ser mantido ligado, de 
forma a não perder registros que estão na 
memória; 
• O aparelho deve ser desconectado de qualquer 
wifi para não ocorra acesso remoto e o dispositivo 
seja formatado ou então para que informações 
não sejam apagadas; 
• O aparelho deve ser isolado de qualquer 
telecomunicação (3G, 4G, GSM, entre outros) e 
do GPS; 
• A bateria deve ser mantida carregada; 
• O aparelho deve ser protegido de influências 
externas, tal como o recebimento de mensagens 
ou ligações; 
• Em caso do aparelho estar desligado, sua bateria 
não pode ser retirada, pois pode alterar a hora e 
data do sistema, e dessa forma comprometer as 
evidências, o mesmo para o cartão SIM, que não 
deve ser retirado; 
• Todos os cabos e cartões devem ser coletados. 
 

 Em geral, caso o aparelho esteja ligado 
pode-se colocar o aparelho em modo avião, de 
forma a desligar as telecomunicações e wifi. Mas 
também pode-se pedir o cancelamento ou 
bloqueio do número de telefone na operadora ou 
então utilizar uma caixa de Faraday, porém esses 
métodos não desligam a wifi, por exemplo. 
 

2.2.2. Aquisição dos Dados 
 A etapa de aquisição pode ser feita de 3 
formas, manual, por aquisição lógica ou física, 
explicaremos as 3 formas adiante. 
 

2.2.2.1. Aquisição Manual 
 Esse tipo de aquisição geralmente é feita 
quando o aparelho não é compatível com 
nenhuma ferramenta forense [14], e consiste na 
navegação do dispositivo e coleta manual de 
dados tais como fotos e ligações. Não possibilita 
uma análise aprofundada pois não permite acesso 
ao log do dispositivo, nem a dados que já foram 
excluídos. 
 Geralmente é utilizado apenas para que o 
perito tenha ideia do tipo de conteúdo que tem no 
aparelho, tais como pastas, aplicativos, entre 
outros. 
 

2.2.2.2. Aquisição Física 
 Esse tipo de aquisição copia bit-a-bit os 
dados, de forma a fazer uma cópia idêntica para 
que o perito possa trabalhar sem se preocupar em 
comprometer a evidência. 
 Esse tipo de extração também é capaz de 
copiar falhas no equipamento original e binários, 
que são responsáveis por registrar dados 
excluídos, por exemplo. 
 O ideal é que seja utilizado um hardware 
específico para fazer a cópia. Para a extração dos 
dados de um cartão SIM é necessário um 
hardware específico também [4]. 
 

2.2.2.3. Aquisição Lógica 
 Nesse tipo de aquisição o aparelho é 
sincronizado com o computador, para o Android é 
utilizado o ADB, disponível no SDK da Google 
para fazer a conexão e para que sejam acessadas 
as informações do dispositivo. Para o iOs temos a 
ferramenta libimobile device. 
 Pode-se por exemplo extrair todo o 
histórico de mensagens, ligações e também pode-
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se copiar as bases de dados de aplicativos em 
específico, para posterior análise. 
 

2.2.3. Exame e Análise 

 A última etapa consiste em analisar as 
informações coletadas, para isso existem diversas 
ferramentas que podem auxiliar. Cada análise 
depende do problema e dos quesitos que o perito 
necessita responder, e por fim ele deve elaborar o 
laudo respondendo todas as indagações que lhe 
foram feitas. 
 A cópia dos dados também deve ser 
mantida. 
 
   

3. Trabalhos Relacionados 

 Apesar do tema ainda ser recente, já 
encontramos uma considerável literatura a 
respeito do assunto, demonstrando sua 
importância. Abaixo iremos apresentar algumas 
pesquisas encontradas. 
 A autora [17] apresenta a arquitetura de 5 
sistemas operacionais, Android, iOs, Blackberry, 
Windows Phone e Symbiam. Ela também 
apresenta algumas ferramentas forenses e suas 
características, entre elas: EnCase, FTK, Oxygen 
Forensic Suite, entre outros. 
 Os autores [16] apresentaram a forma de 
extração de dados no sistema operacional 
Android, descrevendo não apenas a forma de 
coleta de evidências mas também como proceder 
no caso dos aparelhos com e sem bloqueio. Por 
fim finalizaram através da demonstração de 4 
estudos de caso baseados em diferentes 
características, como por exemplo: possuir ou não 
acesso root, aparelhos ligados e desligados e com 
e sem cartão de memória, do qual, em todos os 
casos conseguiram obter os dados como registro 
de ligações, mensagens, imagens, entre outros. 
 No trabalho de [18], os autores procuraram 
examinar o conteúdo de redes sociais (Facebook, 
Twitter, MySpace) em 3 diferentes modelos de 
celulares (Blackberry, Android e Iphone 4). A 
metodologia empregada consistiu em instalar as 
redes sociais em cada um dos aparelhos, utilizar 
as mesmas como se fosse um usuário comum, e 
após isso começaram com a análise forense, 
primeiro fazendo uma imagem de cada um dos 
dispositivos e depois, através do uso da 

ferramenta EnCase procuraram analisar a 
memória interna de forma a avaliar que dados 
conseguiriam encontrar. Apenas nos celulares 
modelo Blackberry não foi possível encontrar 
dados, enquanto que no Iphone 4 e Android eles 
encontraram uma vasta quantidade de dados, 
conforme apresentamos na Figura 5. 
 

Figura 5. Dados de redes sociais encontrados em 
dispositivos móveis [18]. 
 
 O autor [8] faz uma revisão desde o inicio 
dos sistemas operacionais para dispositivos 
móveis, descrevendo a arquitetura do Android, 
iOs e Windows Phone de forma mais completa, 
mas também abordando alguns outros sistemas 
operacionais como o Symbian e o Blackberry. O 
autor foca na questão de segurança da 
informação, apresentando formas de ataques 
passivos e ativos contra um dispositivo móvel, tal 
como vírus, malwares, trojans e também roubo de 
informações via aplicativos de troca de 
mensagens. 
 No trabalho de [19], os pesquisadores 
fazem uma revisão da literatura sobre as técnicas 
forenses aplicadas na extração e análise de dados 
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de dispositivos móveis que estão na nuvem. Eles 
abordam a questão de logs, arquivos de sistema 
e banco de dados, e também algumas 
ferramentas. 
 Os autores de [15] apresentarem um 
trabalho descritivo abordando principalmente as 
formas de extração de evidências de dispositivos, 
descrevendo algumas ferramentas existentes, tal 
como: Tableau, Solo4, Cellebriti UFED, entre 
outras. De forma similar, [4] também apresentam 
um descritivo da forma de extração de dados, bem 
como algum quesitos que devem ser 
considerados na hora de analisar as evidências e 
montar o laudo. 
 
 

4. Conclusões e Trabalhos 

Futuros 

 Nesse trabalho apresentamos as 
características e arquitetura dos dois principais 
sistemas operacionais móveis disponíveis no 
mercado, Android e iOs, respectivamente. 
Apresentamos também as etapas de análise 
forense que são realizadas em dispositivos 
móveis e suas particularidades. 
 A extração de dados em aparelhos móveis 
tem se mostrado mais complexa que em 
computadores, devido a quantidade de fatores 
que podem influenciar, alterar ou então destruir os 
dados com que se está trabalhando, sendo 
necessário uma série de procedimentos para 
evitar que isso aconteça. 
 Na revisão da literatura encontramos uma 
quantidade considerável de trabalhos, porém 
ainda pequena se comparada com outras áreas. 
Um ponto a destacar é que a maior parte das 
pesquisas focam no sistema operacional Android 
e na sua extração de dados em diversos cenários. 
Isso deve-se a facilidade de se trabalhar com o 
mesmo, que como descrito possui código aberto, 
e também baixo custo de aquisição, se comparado 
com o iOS. Também encontramos algumas 
pesquisas na literatura com o objetivo de extrair 
dados de aplicativos específicos, como o caso de 
[18] que desejava extrair dados de redes sociais. 
 Por fim, concluímos que ainda há um 
grande campo de pesquisa em aberto, e como 
forma de contribuir para a área temos o seguinte 
objetivo de pesquisa futuro: 

• analisar em um dispositivo Android se os dados 
de geolocalização ficam armazenados na 
memória do aparelho; 
• em caso positivo, desejamos montar um mapa 
de locais por onde o usuário passou, de forma a 
responder, por exemplo, se o usuário esteve em 
determinado horário em determinado local. 
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Resumo: Este artigo apresenta os resultados de uma perícia oficial de um caso de fraude 

realizada via Internet, que vitimava pessoas físicas e instituições financeiras. Além das questões 
técnicas referentes à fraude, serão apresentados o modus operandi do fraudador e de outros 
personagens que integravam toda uma organização criminosa. São discutidas questões importantes 
referentes à volatilidade da prova digital, técnicas antiforenses e os cuidados que devem ser tomados 
durante a busca e apreensão de casos similares. Além dessas questões, são analisados os artefatos 
digitais que proporcionavam a fraude e as demais evidências encontradas pela perícia. 

 
Palavras-chave:  Fraude digital, crimes informáticos, fraudes em Internet Banking, volatilidade 

da prova digital, cuidados com antiforense. 
 

Abstract: This paper presents the results of an official forensic examination of a fraud committed 

thru the Internet. Besides the technical issues, the operational mode of the suspects will be presented. 
Important issues about the data volatility of the digital evidence, anti-forensic techniques and the 
precautions needed in the search and seizure operations of similar cases. Besides that, digital 
artefacts and other evidences related with the fraud will be analyzed. 
 

Key words:  Digital fraud, cybercrime, internet banking fraud, digital evidence volatility, 

precautions about anti-forensics. 
 

 

I. Introdução 

Serviços e movimentações financeiras realizadas 
por meio da tecnologia da informação trouxeram 
grande praticidade e comodidade às pessoas. Por 
meio de aplicativos de celular ou páginas Web é 
possível realizar todo tipo de transação financeira, 
desde pagamento de pequenos valores até 
transações mais volumosas. O comércio 
eletrônico teve grande expansão. Já não é mais 

necessário ir fisicamente às lojas para realizar 
compras. Basta acesso à Internet e um cartão de 
crédito.  
 
Contudo, infelizmente, a criminalidade também 
acompanha o avanço tecnológico. Fraudes por 
meio da Internet se tornaram uma atividade 
bastante lucrativa. Estima-se que as perdas das 
instituições financeiras chegam a casa dos bilhões 
de reais por ano [3] [4] [5]. 
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Segundo dados da F-Secure, o Brasil anualmente 
registra prejuízo da ordem de R$ 40 bilhões. O 
país também se destaca como quarto principal 
alvo de fraudes pela Internet, principalmente na 
modalidade pescaria de senhas ou phishing, 
figurando entre os cinco países que mais tiverem 
empresas hackeadas. Em relação ao combate a 
esse tipo de delito, pouco se faz por aqui. Uma 
situação oposta acontece nos Estados Unidos, 
onde o FBI convoca especialistas de segurança 
da informação para o que anuncia ser uma “guerra 
cibernética” [7]. 
 
A persecução penal desses ilícitos se faz cada vez 
mais necessária e a perícia criminal especializada 
se torna imprescindível para a produção de uma 
prova robusta. 

 

II. Objetivo  

O objetivo do trabalho é apresentar os 
procedimentos realizados em uma perícia de um 
caso de fraude envolvendo ambiente digital, 
discutir as melhores práticas segundo a literatura 
especializada e analisar os resultados 
alcançados. 

O artigo tem como público alvo e visa apresentar 
informações úteis tanto para os especialistas da 
área de computação forense, como peritos, 
assistentes técnicos e pesquisadores, quanto 
para os operadores do direito interessados na 
persecução penal desse tipo de delito. 

 

III. Considerações sobre a volatilidade 
da prova digital, técnicas antiforenses 
e suas implicações na busca e 
apreensão  

A fraude retratada neste trabalho inicialmente foi 
detectada por uma das instituições financeiras 
lesadas, que comunicou à polícia o ocorrido. Uma 
vez ciente do delito, a autoridade policial instaurou 
inquérito policial, que foi conduzido por uma 
divisão especializada em fraudes da polícia 

judiciária. A investigação identificou um suspeito, 
sendo que após os procedimentos legais, foi 
emitido mandado de busca e apreensão pela 
Justiça. 

Antes de proceder ao cumprimento do mandado, 
a autoridade policial entrou em contato com a 
perícia para acompanhamento das diligências, 
aconselhamento técnico sobre a área de crimes 
cibernéticos e medidas necessárias para a 
preservação da prova digital. 

Contatar a perícia previamente se mostrou uma 
atitude acertada. Há também respaldo na 
literatura sobre a importância de levar ao 
conhecimento do perito, com certa antecedência, 
o cenário provável que será encontrado no 
momento da diligência.  

A norma ABNT BR ISO/IEC 27037 recomenda 
que seja feita uma seção formal de instrução para 
o entendimento do incidente, o que esperar e o 
que não esperar durante a investigação e um 
lembrete contra adulteração e espoliação. 
Convém que as instruções sejam suficientes para 
os envolvidos estarem bem preparados no 
desempenho de suas funções e 
responsabilidades; desse modo, assegurando a 
extração de todas as potenciais evidências digitais 
relevantes [1]. 

Deve-se sempre ter em mente que a prova digital 
é volátil, se não tratada de forma adequada. No 
caso concreto da perícia que este trabalho se 
relaciona, a autoridade policial informou ao perito 
sobre o cenário e sobre algumas das 
características do suspeito, que foi categorizado 
como um hacker pela autoridade policial.  

Cabe aqui, parênteses sobre essa terminologia. O 
termo hacker, no contexto da investigação policial, 
foi usado com o significado usualmente 
empregado pela mídia, ou seja, de um 
cibercriminoso ou um criminoso com 
conhecimentos de informática. No entanto, na 
comunidade de segurança da informação, essa 
definição sempre foi contestada, sendo que um 
hacker pode ser uma pessoa que emprega seus 
conhecimentos para fins lícitos. O termo mais 
adequado para definir especialistas em burlar 
sistemas informáticos com fins ilícitos seria 
cracker. Esse termo começa a ser empregado 
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também no meio jurídico. O professor Damásio de 
Jesus ensina que são os crackers, e não os 
hackers – estes, pesquisadores de segurança da 
informação – que exploram as intimidades dos 
sistemas e também dos processos desenvolvidos 
sobre a tecnologia da informação para a prática de 
delitos [7]. 

Estando diante de um potencial cracker, surgiu, 
então, a preocupação de que o suspeito pudesse 
em poucos minutos se desfazer das provas 
digitais. Como era esperado que o alvo tivesse 
conhecimentos avançados de informática, foi 
trabalhado um cenário em que técnicas 
antiforenses pudessem ser aplicadas. Garfinkel 
define antiforense como uma técnica que usa 
métodos para remoção, ocultação ou subversão 
de evidências com o objetivo de mitigar os 
resultados de análises forenses [6]. Entre as 
técnicas de antiforense discutidas por Garfinkel, 
duas eram de especial preocupação da perícia: a 
sanitização dos dados (wipe) e a criptografia de 
volume ou disco completo. Causavam 
preocupação principalmente por poderem ser 
postas em prática muito rapidamente e por serem 
altamente eficientes em prejudicar ou até mesmo 
inviabilizar as análises periciais. 

A sanitização dos dados consiste em apagá-los de 
forma segura, na qual as técnicas de recuperação 
de dados apagados usados pela perícia seriam 
ineficazes. Esse processo pode ser feito muito 
rapidamente em dispositivos móveis 
(smartphones), nos quais é disponibilizado pelos 
fabricantes opção de restaurar configuração de 
fábrica. A outra técnica antiforense consiste na 
criptografia de volume ou disco completo. Existem 
várias soluções de software para implementar 
essa técnica. Entre os mais famosos, pode-se 
citar o BitLocker do Windows, o FileVault da 
Apple, o TrueCrypt e o VeraCrypt. Se estivessem 
sendo usados, a melhor abordagem para a perícia 
seria chegar ao local e poder ter acesso aos 
computadores ainda ligados, tendo assim, a 
oportunidade de copiar os dados dos volumes 
montados (disponíveis para acesso) e realizar a 
cópia dos dados da memória volátil (RAM), em 
que técnicas periciais poderiam ser usadas para 
extrair as chaves criptográficas dessa memória. 
Porém, bastaria o suspeito puxar o fio da tomada 
dos computadores que todo esse processo seria 

inviabilizado e os dados poderiam se tornar 
inacessíveis se a senha de acesso não fosse 
fornecida. 

Ciente desses pontos, a autoridade policial, junto 
com sua equipe, tomou todas as providências 
para que o suspeito fosse surpreendido e não 
tivesse tempo e nem oportunidade de pôr em 
prática a destruição das provas digitais. 

A figura 1 ilustra os computadores do suspeito no 
momento da chegada dos agentes de polícia e 
peritos. É importante notar que os computadores 
estavam ligados e sem qualquer tipo de proteção 
que pudesse dificultar as análises iniciais ou 
posteriores. Esse cenário foi garantido pela rápida 
atuação da equipe policial e do esforço 
empreendido para a preservação do local de 
crime. 

 

 

Figura 1. Computadores do suspeito. 

 

A figura 2 ilustra um pendrive conectado ao 
computador do suspeito. A perícia descobriu que 
era nesse pendrive que estava a maioria dos 
códigos maliciosos responsáveis por parte da 
fraude. Se o suspeito de alguma forma tivesse 
conseguido ocultar ou destruir esse simples 
pendrive, parte importante das evidências teriam 
sido perdidas. 
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Figura 2. Pendrive com a maioria do código 
malicioso usado nas fraudes. 

 

IV. Entendendo o modus operandi do 
cracker por meio das conversas 
encontradas 

Tanto nos computadores como nos celulares 
periciados foi encontrada grande quantidade de 
conversas sobre fraudes pela Internet. 

O suspeito participava de diversos grupos de 
aplicativos de mensagens e por meio desses 
grupos obtinha informações sobre como realizar 
ou aprimorar as fraudes. Também por meios 
desses aplicativos mantinha contato com 
partícipes dos crimes cometidos. 

A abordagem pericial para a produção das provas 
elencadas no laudo iniciou-se pela análise de 
todas as conversas, compostas por milhares de 
mensagens. Por elas, foi possível adentrar na 
rotina, no dia a dia do suspeito e identificar o modo 
de operação do fraudador. Essa abordagem 
escolhida pareceu mais eficiente do que ir direto 
para a análise de milhares de arquivos contendo 
dados diversos. Dessa forma foi possível entender 
o modo de operação, estabelecer um roteiro de 
como os golpes eram aplicados e a partir desse 
ponto, buscar as evidências digitais que 
corroborariam ou não o modo de operação 
descoberto nas conversas. 

Eram usados diversas gírias e abreviações de 
gírias que inicialmente tornavam o entendimento 
das conversas mais difícil. Com a análise do 
conteúdo de diversas mensagens foi possível 
entender o vocabulário próprio dos participantes 
do grupo. A tabela a seguir traz os principais 
termos usados e seus significados. 

Termo ou Jargão Significado 

Spam No contexto desse trabalho, o termo 
se refere a enviar uma grande 
quantidade de e-mails, na ordem de 
centenas de milhares ou milhões, 
contendo software malicioso, com 
objetivo de induzir as vítimas a 
fornecer dados bancários. 

Spamar ou 
spama 

Realizar spam. 

Keylogger ou KL Software malicioso, instalado no 
computador da vítima com objetivo de 
obter dados digitados pelos usuário, 
realizar captura de telas ou até 
mesmo promover o controle remoto 
total do computador alvo. 

Info Dados dos cartões bancários das 
vítimas. Pode incluir o número da 
conta, data de nascimento da vítima, 
telefone, número de cartão de crédito, 
entre outros necessários para 
realização das fraudes. 

Lara Abreviação de “laranja”. Pessoa 
usada para realização de saques 
bancários com os dados obtidos pela 
via cibernética. 

Leto Abreviação de boleto bancário. 

Lotters Termo que pode ser usado para 
comparsas que não cumprem com as 
obrigações financeiras acordadas 
(caloteiros) ou policiais infiltrados nos 
grupos de conversas sobre fraudes. 

Infect Software malicioso que infecta a 
máquina da vítima ou ato de infectar 
a máquina da vítima com software 
malicioso. 

Coder Programador. Pessoa com 
conhecimento para criar os softwares 
maliciosos que irão ser usados por 
outras pessoas no cometimento da 
fraude. Geralmente, não se envolve 
diretamente com a fraude. Obtém 
lucro vendendo ou alugando os 
programas criados para pessoas que 
irão efetivamente usá-los para 
cometimento da fraude. 

Santa Abreviação de Banco Santander. 

Desco Abreviação de Banco Bradesco. 

Ita Abreviação de Banco Itaú. 

BB Abreviação de Banco do Brasil. 

Virar BB 
Virar Santa 

O termo “virar” é usado para designar 
o processo de aproveitamento dos 
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Virar Desco dados obtidos nas “infos” de forma 
efetiva. Parte dos dados das “infos” 
não “viram”, ou seja, não podem ser 
aproveitados. Os principais motivos 
para as “infos” não “virarem” são o 
cancelamento dos dados do cartão 
por parte dos clientes ou pelo banco 
e mecanismos de segurança do 
sistemas dos bancos. 

Upar Fazer o upload de software para um 
servidor, ou seja, enviar os dados de 
um computador local para um 
servidor. Upload é o processo inverso 
ao download. 

Resgate de chip Processo de transferir a linha de 
telefonia celular de uma vítima para o 
chip/celular do fraudador. Dessa 
forma, o fraudador terá acesso aos 
códigos de segurança enviados pelo 
banco via SMS àquele número de 
celular. O resgate é realizado com a 
participação de funcionários de lojas 
de telefonia celular. 

Phishing É uma maneira desonesta que 
cibercriminosos usam para enganar 
as vítimas para que revelem 
informações pessoais, como senhas 
ou cartão de crédito, CPF e número 
de contas bancárias. É feito pelo 
envio de e-mails falsos ou 
direcionando as vítimas a sites web 
forjados. 

RL Abreviação de Real Life (Vida Real, 
em português). Termo usado pelos 
cibercriminosos para se referirem à 
pessoas que realizarão alguma 
atividade fora do ambiente 
cibernético (na vida real). 

Engenharia 
Engenharia 
Social 

Refere-se à manipulação psicológica 
de pessoas para a execução de 
ações ou divulgação de informações 
confidenciais. 
No caso em tela, consiste em enviar 
e-mails para as vítimas com alguma 
história, visando induzi-las a realizar 
algum procedimento, como a 
instalação de um software, clicar em 
um link que irá redirecioná-las para 
páginas de banco falsas ou qualquer 
outra atividade que envolva a 
apropriação de dados bancários e 
pessoais com objetivo de fraude. 
Refere-se, também, a criação de 
páginas falsas convincentes de 
instituições bancárias. 

Chipeira Equipamento para acoplar diversos 
chips de telefonia celular e enviar 
SMS em massa. 

Tabela 1. Termos usados pelo suspeito em 

conversas 

Pela análise das conversas, é possível descrever 
sinteticamente que se tratava de um esquema de 
realização de fraudes em sistemas bancários por 
meio da obtenção de dados dos cartões bancários 
e de crédito das vítimas. A fraude começava pelo 
envio massivo de e-mails. Eram enviados a cada 
vez, centenas de milhares ou até milhões de e-
mails para vítimas localizadas em diversos 
Estados brasileiros. Esse processo é referenciado 
nas conversas pelo termo “spamar”. A 
especialidade técnica do suspeito era o processo 
de “spamar”. Existem várias técnicas 
implementadas nos servidores de e-mails para 
bloquear o envio indiscriminado de grandes 
quantidades de e-mails. Uma das técnicas é a 
criação de listas negras de máquinas que enviem 
spams. O suspeito se utiliza de máquinas virtuais 
recém-criadas em serviços de nuvem, tais como 
Amazon AWS, Microsoft Azure, Google, entre 
outros. O suspeito também usava como técnica 
para evitar que as máquinas fossem classificadas 
com geradoras de spam e entrassem nas listas 
negras, o acréscimo de intervalos ou atrasos pré-
determinados entro os envios. Era comum que 
cada máquina configurada funcionasse por 
algumas horas ou poucos dias. Depois desse 
tempo elas eram bloqueadas e novas máquinas 
em novas contas dos provedores de serviço de 
nuvem precisavam ser configuradas. Os recursos 
financeiros para a compra dos serviços de nuvem 
vinham das próprias fraudes. 

Caiu 

minha azure duro 5h kk 

se todas durasse isso tava perfeito 

te mandar a tela aqui 

tu deleto as win? 

a pa tira grana do card na santa? 

Saldo Disponível Total (D + E) 6.591,51  

quanto nois consegue ranca dessa vagabunda 

Tabela 2. Conversa sobre maquinas na nuvem 

(Azure) 

 

Ao clicar nos links desses e-mails, as vítimas eram 
redirecionadas para servidores configurados pelo 
suspeito com páginas falsas de bancos 
brasileiros. As vítimas, ao entrarem com os dados 
bancários nas páginas falsas, tinham seus dados 
coletados e enviados ao suspeito. Essa parte da 
fraude é conhecida como pescaria de senha ou 
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phising. Cada agrupamento de dados de uma 
determinada vítima é denominado no esquema 
como “info”. 

De posse das “infos”, o esquema consistia em 
configurar computadores remotos para acesso às 
constas bancárias das vítimas via Internet 
Banking e tentar de alguma forma se apropriar do 
dinheiro contido nessas contas. A forma de fazer 
essa apropriação, segundo as conversas, variava 
dependendo da instituição. Uma das formas era 
realizar o pagamento de boletos bancários de 
terceiros usando as contas bancárias das vítimas, 
obtendo uma compensação financeira pela 
operação. Outra forma, era repassar esses dados 
a comparsas para que estes pudessem 
confeccionar cartões bancários falsos e, com a 
utilização de “laranjas” ou “laras”, pudessem ir até 
as instituições financeiras para realizar o saque de 
valor em espécie. Uma terceira forma consistia na 
aquisição de produtos por meios de sites de 
comércio eletrônico usando os dados bancários e 
de cartão de crédito das vítimas. 

Nota-se, também, que os cartões de crédito e 
recursos advindos do esquema fraudulento eram 
usados para financiar infraestrutura de informática 
para a prática de novas fraudes, numa espécie de 
círculo de movimentação de recursos que 
alimentava o esquema. 

A tabela 3 ilustra um trecho de conversa entre o 
suspeito e um comparsa. 

 

P#!##! eu falo direto vamos roubar o sistema 

não nós mesmo 

aff 

por isso a net fica desse jeito o cara passa um parceiro pra 

tras e os outros ficao desacreditados 

tem bradesco - santander - itau - caixa - e entre outros 

esses banco tem dinheiro demais então vamos é roubar 

dele 

meu sonho é topar uma conta de um politico 

<ss type="laugh">:D</ss> 

alguem que nao e pilantra tem SCAM de SMTP ai ? 

Tabela 3. Conversa entre o suspeito e comparsa. 

 

Ficou claro que o modus operandi envolve um 
grupo de pessoas, cada qual exercendo função 

especializada que, integradas, permitem aos 
fraudadores obterem os ganhos financeiros 
ilícitos. 

Podemos classificar os integrantes desses grupos 
em três categorias. Os especialistas em 
desenvolvimento de código malicioso, também 
conhecidos entre eles como coders; os 
implementadores da fraude, que fazem uso, 
personalizam e criam os ambientes informáticos 
para uso dos códigos maliciosos desenvolvidos 
pelos coders; e os laranjas, que possuem pouco 
conhecimento técnico e são os que geralmente 
atuam fora do mundo digital, ou real life (vida real), 
como é referenciado no meio. 

Os coders são os que detém o maior 
conhecimento técnico e geralmente não realizam 
as fraudes e os ataques às vítimas diretamente. 
Eles lucram vendendo ou alugando seus códigos 
maliciosos para os implementadores da fraude. 
Estes possuem um conhecimento de 
intermediário a avançado. São a força motriz de 
todos o esquema. Usam uma coleção de 
malwares obtidos de diversas fontes, e os 
integram em um ambiente que permite a fraude. É 
nessa categoria que o suspeito alvo da operação 
relacionada a esse trabalho se enquadra. Os 
laranjas ou laras, como são também chamados, 
possuem pouco conhecimento técnico. 
Geralmente são responsáveis por retirar os 
recursos financeiros do mundo digital (cash out). 
Muitos emprestam seus nomes para criação de 
contas bancárias para as transferências de 
valores das contas das vítimas, em troca de um 
pequeno percentual nos ganhos obtidos da 
fraude. 

 

V. Busca por malware e outros 
artefatos criminosos 

Tendo-se descoberto o modo de operação do 
suspeito por meio da análise das mensagens, a 
perícia passou a procurar por evidências digitais 
que corroborassem esse modo de operação. 

As cópias forenses dos computadores foram 
submetidas a ferramentas de indexação e análise. 
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Foram encontrados centenas de milhares de 
endereços de e-mails. Esses endereços eram 
usados na geração de spam (envio de e-mails em 
massa), consistindo de mensagens que visavam 
ludibriar as vítimas a clicar no link do e-mail, que 
as redirecionava para páginas falsas de 
instituições financeiras. 

A mensagem do e-mail usava de engenharia 
social, ou seja, tentava convencer as vítimas que 
se tratava realmente de e-mails verdadeiros das 
instituições financeiras. Uma vez clicado no link, o 
usuário era direcionado a sites falsos. A figura 3 
ilustra uma dessas páginas. 

 
 

 

Figura 3. Página falsa de instituição financeira. 

 
 
Prosseguindo nos exames, foram encontrados 
diversos dados das potenciais vítimas. Milhares 
de “infos”, como é conhecido o conjunto de dados 
cadastrais e de cartão de crédito das vítimas. 
 
A figura 4 ilustra uma dessas “infos”. Os dados 
originais foram alterados para preservar a vítima. 
 

 

Figura 4. “Infos” com os dados financeiros das 

potenciais vítimas 

 

VI. Testando a eficiência do código 
malicioso 
 
Nessa seção é apresentado o resultado na análise 
minuciosa que foi realizada em um dos softwares 
maliciosos encontrados no pendrive que estava 
conectado a máquina do suspeito. 
 
Um dos objetivos dessa parte da perícia foi 
comprovar a eficácia de tal código, fornecendo 
material técnico para que os operadores do direito 
possam avaliar o fato da existência desse tipo de 
artefato digital e sua valoração legal.  
 
A importância de se determinar a eficácia ou não 
de um malware é discutida pelo Professor 
Damásio de Jesus, na análise da Lei 12.737/2012 
que tipifica algumas condutas como crimes 
informáticos: poderá haver situações em que se 
caracterize o crime impossível, tendo em vista a 
impropriedade do objeto, eis que, tal como não se 
mata um morto, não se invade o que está aberto. 
Até mesmo pela ineficácia do meio, o crime 
impossível poderá ocorrer, como no caso de 
agente que tenta invadir sistema bancário com 
software absolutamente ineficaz, comprovado por 
perícia técnica [7]. 
 
Pela perícia, pôde-se observar que o software 
malicioso encontrado era composto por arquivos 
HTML, Javascript e PHP, que são linguagens de 
programação para ambiente Web. Para a análise 
da eficácia, o malware foi executado em ambiente 
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controlado, utilizando-se virtualização, e sobre o 
escrutínio de um depurador de software 
(EclipsePHP). Essa técnica de perícia é 
denominada de análise dinâmica de malware. 
Esta análise consiste no estudo do funcionamento 
do software com o programa em execução, isto é, 
com o malware alocado em memória e 
consumindo recursos da CPU [2]. 
 
Dessa forma, o malware foi executado e com 
auxílio do depurador de código foi observada a 
execução e a intenção de cada linha de 
programação do software malicioso. O software 
criava páginas falsas do Internet Banking do 
Banco do Brasil, em que a cada página acessada, 
solicitava informações bancárias, pessoais e 
senhas de acesso das vítimas (figuras 5 e 6). 
Após coletadas essas informações, elas eram 
compiladas em “infos”. Essa “info” era então 
enviada para um e-mail específico. A figura 8 
exibe um trecho do código PHP da página falsa do 
Banco do Brasil, sendo analisado com auxílio de 
um depurador (debugger). Esse trecho de código 
era responsável por montar a “info” e enviá-la por 
e-mail. 
 
Por fim, era exibida a página da figura 7 e após 
alguns segundos, a vítima era redirecionada para 
a página real do Banco do Brasil. Esse 
redirecionamento é mais uma estratégia para 
ludibriar o usuário. Tendo acesso ao site real e 
prosseguindo no acesso normalmente, diminui a 
chance de o usuário perceber de imediato que 
teve seus dados furtados. 
 
Por essa análise, ficou comprovado que o 
software malicioso era eficaz. As “infos” de 
diversas vítimas, encontradas no computador do 
suspeito, tinham o formato compatível com as 
geradas pelo programa malicioso analisado, 
demonstrando a efetiva utilização do programa. 
Além do apresentado até aqui, as análises 
periciais encontraram mais uma série de 
evidências, compostas por: imagens de 
documentos de identificação de diversas pessoas, 
fotografias de diversos cartões bancários e de 
crédito, imagens de boletos bancários e outras 
contas, milhares de números de cartões de 
crédito. A perícia também conseguiu relacionar a 
identificação de um dos celulares do suspeito com 

os registros de fraude do setor de inteligência de 
uma das instituições financeiras lesadas. 
 

 

Figura 5. Página falsa do Banco do Brasil. 

 

Figura 6. Entrada de dados na página falsa. 

 

 

Figura 7. Conclusão da coleta dos dados das 

vítimas. 
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Figura 8. Depuração do código malicioso. 

 

VII. Conclusão 

Este artigo apresentou uma perícia realizada em 
um caso de fraude via Internet.  
 
Foram analisadas questões desde as diligências 
de busca e apreensão até os exames dos 
artefatos maliciosos encontrados. Os cuidados 
tomados na busca e apreensão foram importantes 
para mitigar os riscos inerentes à destruição das 
evidências digitais pelo suspeito e garantir a 
preservação do local de crime. A análise das 
conversas dos computadores e celulares permitiu 
determinar o modus operandi do suspeito e os 
atores envolvidos nesse tipo de fraude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A análise dos artefatos digitais permitiu corroborar 
o modus operandi e apresentar evidências digitais 
robustas em relação ao caso. 
 
Espera-se que trabalhos desse tipo possam 
contribuir para a diminuição da impunidade deste 
tipo de delito. 
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Resumo: A perícia em casos de invasão de sistemas representa um desafio ao especialista, 

principalmente pela diversidade de tecnologias envolvidas e a grande quantidade de dados que 
precisa ser analisada. O objetivo do trabalho é apresentar uma abordagem desse problema realizada 
em um caso real de sistema invadido vítima de ransomware. O trabalho descreve o cenário do 
sistema invadido, os processos usados para obtenção dos dados, a necessidade de informações 
adicionais para análise dos dados obtidos e como a abordagem utilizada pôde contribuir para as 
conclusões da perícia. Ao final, são discutidas potenciais aplicações da abordagem em casos 
semelhantes e trabalhos futuros. 

 
Palavras-chave: ransomware, invasão de sistemas, computação forense, perícia 

computacional forense. 
 

Abstract: The forensic analysis in computer invasion cases are a challenger for the expert, due to 

the technology diversity and huge amount of data to be analyzed. The objective of this paper is to 
present an approach of this problem that was used in a real case of computer invasion by ransomware. 
The paper describes the scenario of the invaded system, the process used to get the data, the 
necessity of additional information to analyze the obtained data and how this approach can help the 
forensics conclusion. In the end, the possible application of this approach and future work are 
discussed. 
 

Key words:  ransomware, system hacking, computer forensics. 
 

 

I. Introdução 

A análise forense de sistemas que foram alvo de 
ataques ou invasão apresenta um grande desafio 
ao especialista forense. A diversidade de 
plataformas, sistemas e softwares em execução 
exige do perito um amplo conhecimento sobre 
diversas tecnologias envolvidas no processo. 
Investigar esse processo com base apenas nos 

rastros digitais que ficaram registrados em 
dispositivo de memória secundária aumenta a 
dificuldade da análise. Este é o cenário típico das 
análises post-mortem. 

Existem etapas básicas que devem ser seguidas 
em uma perícia forense digital: identificação, 
coleta, preservação, análise e apresentação. Na 
coleta, obtém-se os dados digitais de forma que 
não os altere ou que os altere o mínimo possível. 
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Na preservação, é comum se fazer uma cópia bit 
a bit da evidência original e garantir a integridade 
dos dados por meio de funções hash [3]. Muitas 
vezes os primeiros atendentes de um evento de 
segurança da informação não tomam todas as 
medidas necessárias para preservação da prova 
digital. Mandia, Pepe e Luttegens apontam que 
geralmente as ocorrências de segurança da 
informação são inicialmente tratadas pela equipe 
de suporte técnico local e não por uma equipe 
especializada em invasão de sistema ou forense 
computacional [5]. Diferentemente de uma equipe 
especializada, o foco do suporte técnico pode ser 
o de apenas restaurar o funcionamento do 
sistema, sem atentar para os processos de 
preservação necessários para uma boa análise 
forense. Perdida a oportunidade de salvar as 
informações voláteis nessa fase, restará apenas o 
conteúdo da memória secundária para ser 
analisado pelo investigador digital. Portanto, 
apesar de não ser o mais indicado em casos de 
invasão de computadores, em vários casos, a 
perícia post-mortem é a única opção que se resta. 

Desse modo, o objetivo do trabalho é apresentar 
uma abordagem de análise forense utilizada em 
um caso real de sistema invadido por ransomware, 
em que os dados disponíveis limitavam-se ao 
acesso ao disco rígido do servidor alvo. A 
motivação inicial surgiu da necessidade de se 
realizar essa perícia e da constatação que este tipo 
de análise está se tornando mais frequente na 
instituição.  

O restante do artigo está organizado da seguinte 
forma: na seção dois, é realizada uma revisão da 
literatura e de trabalhos relacionados e a diferença 
da presente abordagem em relação a esses 
trabalhos. A seção três apresenta a abordagem de 
forma esquematizada, dividindo-a em etapas. Na 
quatro, são apresentados os dados obtidos em 
cada etapa e as descobertas realizadas com a 
análise desses dados. Por fim, a seção cinco 
conclui o trabalho, discute limitações e problemas 
encontrados e possíveis trabalhos futuros. 

 

II. Trabalhos relacionados 

Para se periciar equipamentos que foram vítimas 
de invasão, é fundamental que se obtenha dados 
de diversas fontes. Carvey nos diz que o Registro 
é uma rica fonte de dados para administradores de 

sistema e investigadores forenses [2]. Segundo o 
autor, em muitos casos, softwares usados por 
invasores deixarão rastros no Registro, permitindo 
que o expert possa encontrar vestígios sobre o 
incidente. O conteúdo do Registro pode ser lido 
pelo aplicativo RegEdit do Windows ou algum 
outro software de terceiros. Para fins de 
investigação forense, existe uma ferramenta 
denominada RegRipper (https://github.com/ 
keydet89/ RegRipper2.8) que extrai diversas 
informações de interesse investigativo. 

Seguindo nessa mesma linha, a análise dos logs é 
fundamental. No Windows, existe um mecanismo 
de log comum do sistema e de alguns outros 
componentes denominado Log de Eventos. Ele 
registra uma variedade de eventos do dia a dia do 
Windows. É dividido em categorias, tais como 
eventos de aplicação, de segurança, do sistema, 
encaminhados etc.  [2]. 

Até aqui, foram apresentadas algumas fontes de 
informações sobre o sistema. Porém, esse número 
pode ser muito maior. Analisar todas elas 
individualmente e tentar fazer correspondência de 
eventos dessa forma será mais complicado do que 
analisar um log único, com todos os dados das 
diversas fontes reunidos. Além disso, levar em 
conta a ordem cronológica (linha do tempo) dos 
eventos é fundamental. A técnica que permite 
agregar todos os logs, respeitando-se a ordem 
cronológica é denominada super linha do tempo. A 
ferramenta supertimeline/plaso permite realizar 
essa tarefa (https://github.com/log2timeline/plaso 
/wiki). Ao ser executada, ela lê o conteúdo do 
disco, interpretando os tipos de arquivos que 
entende e agrega todo o conteúdo em um grande 
arquivo de log. Entre os tipos de arquivos 
interpretados estão: arquivos de cache e histórico 
dos navegadores Web, journal do NTFS, arquivos 
pcap, logs de eventos, firewall, lixeira, registro do 
Windows, entre outros. 

Detecção e análise de malware é uma outra 
atividade da computação forense. A Cartilha de 
Segurança para Internet da CERT.br define 
malware como programas especificamente 
desenvolvidos para executar ações danosas e 
atividades maliciosas em um computador [1]. 
Velho et al cita três cenários relacionados a 
softwares maliciosos de interesse pericial: 
malware como sofware suspeito, em que um 
software conhecido dos usuários está sendo 
usado, mas suspeita-se que ele tenha 
funcionalidades secundárias maliciosas; ataques 
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utilizando malwares, onde já há indícios da 
ocorrência de um ataque a um dispositivo 
computacional, devendo-se buscar vestígios que 
determinem o objetivo, a materialidade e, se 
possível, a autoria do ataque; malware como 
elemento secundário, onde o software malicioso 
não é o foco principal do exame pericial, mas atua 
como um provedor adicional de informações. 
Sobre os tipos de análise, esses mesmos autores 
classificam como: análise estática, que engloba 
todas as formas possíveis para obtenção de 
informações acerca do funcionamento do 
malware, entretanto, sem executá-lo; análise 
dinâmica, que é o estudo do funcionamento do 
software com o programa em execução; análise 
post-mortem, que é a análise de um malware com 
base nos vestígios deixados por este após sua 
execução. Ao se encontrar malwares em um 
computador, não necessariamente significa que 
ele foi executado. Há casos em que os arquivos de 
malware estão presentes, mas por algum motivo, 
nunca se tornaram ativos. Uma análise nos 
vestígios do sistema operacional pode indicar a 
efetiva ação do software malicioso [6]. Sainju e 
Atkison realizaram diversos testes com malwares 
conhecidos e verificaram a importância dos 
registros dos logs de eventos do Windows para 
este tipo de análise [11]. 

Uma outra área correlata à computação forense, 
importante nesse trabalho, é a de testes de 
invasão. É útil ao periciar um sistema, conhecer as 
técnicas do adversário. Weidman define testes de 
invasão como a simulação de ataques reais para 
avaliar os riscos associados a potenciais brechas 
de segurança [7]. Além da identificação, as 
vulnerabilidades encontradas são exploradas 
sempre que possível, para avaliar o que os 
invasores poderiam obter após uma exploração 
bem-sucedida das falhas. As fases de um teste de 
invasão, segundo a autora são: preparação, coleta 
de informações, modelagem das ameaças, análise 
de vulnerabilidades, exploração de falhas e pós-
exploração de falhas. 

Zhang et al discutem sobre a importância dos logs 
de diversas fontes na investigação forense de 
invasões de sistemas e da dificuldade de lidar com 
essa quantidade de dados. Nesse estudo os 
autores propõem uma técnica de filtragem 
baseada em padrões para redução da quantidade 
de logs inúteis [10].  

Yoan, Bertaux, e Tahar apresentam uma proposta 
baseada em semântica, implementada por meio 

de ontologias, para lidar com o problema da 
análise de logs de um sistema. A proposta consiste 
em fornecer ao analista uma visão de 
conhecimento dos eventos do sistema com um 
nível de agrupamento e abstração maior do que os 
dados brutos [9]. 

O presente trabalho lida com o problema da 
grande quantidade de logs com uma abordagem 
diferente da usada nos dois últimos trabalhos 
citados. A ideia aqui é subsidiar o especialista com 
informações de diversas fontes, por meio de várias 
técnicas, para permitir um olhar mais seletivo e 
direcionado aos dados coletados do sistema. A 
vantagem sobre os trabalhos anteriores é que essa 
abordagem pode representar um atalho para a 
compreensão dos grandes arquivos de logs, uma 
vez que o especialista, ao chegar na fase de 
análise dos logs em si, já contará com 
conhecimento acerca de diversos aspectos 
importantes do sistema invadido. Apesar de ser 
diferente, a presente abordagem não é 
incompatível ou excludente às técnicas usadas por 
Zhang et al e Yoan, Bertaux, e Tahar [9] [10]. 

 

III. Descrição da Abordagem do 

Problema 

Essa seção do artigo apresenta, de forma 
esquematizada, a abordagem realizada no caso 
real periciado. Ressalta-se que antes das etapas 
ilustradas aqui, os procedimentos básicos de 
forense computacional (identificação, coleta, 
preservação e indexação dos arquivos) já haviam 
sido executados. Os esquemas estão ilustrados 
nas figuras 1 a 4. 

A abordagem foi dividida em sete etapas. A etapa 
1 consistiu em obter dados de configuração do 
sistema invadido. É uma fase de reconhecimento. 
Ao final da fase, tem-se um relatório com diversas 
características de versão e configuração do 
sistema. A etapa de reconhecimento de um 
sistema é comum em testes de invasão, mas 
diferente deste método, que tenta fazer o 
reconhecimento a partir de um ambiente externo, 
aqui usamos os arquivos disponíveis do próprio 
sistema, já que temos acesso direto a eles. 

Na etapa 2 ocorreu a busca por malwares que 
estariam no disco do sistema invadido. Processou-
se a evidência com um antivírus, extraiu-se os 
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arquivos apontados como malwares e submeteu-
os a uma suíte de antivírus para se obter um 
resultado mais detalhado. Uma espécie de 
segunda opinião sobre a classificação dos 
malwares. 

Na etapa 3, buscou-se identificar uma 
vulnerabilidade muito comum nos mais variados 
tipos de sistema. O uso incorreto de senhas de 
acesso, por exemplo, é uma vulnerabilidade muito 
visada por atacantes. O processo consiste em 
extrair do sistema o arquivo de armazenamento de 
hashes das senhas e submetê-lo a algum 
processo de quebra de senhas. Senhas frágeis 
não resistirão ao processo de quebra, mostrando 
uma importante vulnerabilidade e possível 
caminho que pode ter sido explorado na invasão. 

Na quarta etapa, foram usadas as técnicas dos 
métodos de teste de invasão para identificar 
vulnerabilidades que estão expostas a um agente 
externo.  

Na etapa 5, foi gerada a super linha do tempo, 
agregando-se todos os logs do sistema. Foi na 
super linha do tempo que boa parte das 
informações que permitem determinar a dinâmica 
da invasão estavam armazenadas. 

Na etapa 6 que o trabalho árduo de análise dos 
diversos eventos do sistema, provenientes de 
diversas fontes foi realizado. Foi com esses dados 
da super linha do tempo que se conseguiu 
entender os passos que levaram a uma invasão 
bem-sucedida do sistema. Porém, partir direto 
para a análise dessa linha do tempo teria sido 
contraprodutivo. A super linha do tempo é um 
arquivo muito grande, que pode chegar a centenas 
de milhares ou até mesmo milhões de linhas de 
logs e dados, das mais variadas fontes. Ter 
informações sobre o sistema, suas configurações 
e fraquezas e malwares envolvidos permitiu um 
olhar mais seletivo nos logs de linha do tempo. 
Dessa forma, as informações obtidas nas etapas 
de 1 a 4 auxiliaram na compreensão do grande 
número de eventos de sistema presentes nessa 
etapa. 

 

 

 

Figura 1. Esquematização das etapas 1 e 2 da 
abordagem utilizada. 
 

 
Figura 2. Esquematização das etapas 3 e 4 da 
abordagem utilizada. 
 

 
Figura 3. Esquematização das etapas 5 e 6 da 
abordagem utilizada. 
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Figura 4. Esquematização da etapa 7 da 
abordagem utilizada. 
   

IV. Descrição da Abordagem do 
Problema 
Nessa seção são apresentadas as técnicas, 
recursos e dados obtidos com o emprego da 
abordagem da seção anterior. Na etapa 1 (coleta 
de informações do sistema), montou-se a imagem 
do disco rígido do sistema invadido usando 
software FTKImager e foi feita a extração dos 
arquivos de Registro do Windows. Os arquivos de 
registro foram submetidos a ferramenta 
RegRipper para interpretação e extração dos 
dados de interesse. Dessa primeira fase foram 
obtidas informações de configuração, tais como: o 
sistema operacional (Windows 6.3 - 2012 – 
Server); o endereço IP (192.168.1.11); a lista de 
usuários do sistema; constatação de que o 
Windows Firewall estava desabilitado e o serviço 
RemoteDesktop estava ativo. Na etapa 2, foi 
executado antivírus sobre a imagem montada da 
evidência. Os arquivos detectados foram 
extraídos e submetidos ao site VirusTotal 
(https://www. virustotal.com), que analisa os 
malwares utilizando softwares de antivírus de 
diversos fabricantes. A tabela 1 resume o 
resultado dessa fase. 
 

 

Nome Taxa 
detec
ção 

Descrição 

NLBrute 
1.2 x64.exe 

46/60 HackTool/Win32.BruteFo
rce.C1767822; 

Trojan..Zbot.frh; 
HackTool.Agent 

Baixaki_win
rar.exe 

22/60 Win32:UnwantedSig; 
not-a-
virus:AdWare.Win32.De
alPly.avsuk 

KPortScan
3.exe 

23/60 HackTool.Win32.Kscan.
a; HKTL_PORTSCAN 

SECOH-
QAD.exe 

24/60 not-a-
virus:RiskTool.Win64.Pr
ocPatcher.a; Hacktool 

xRdp.v2.1.
exe 

34/61 HackTool.Patcher; 
HEUR:HackTool.Win32.
RpdPatch.gen 

Tabela 1. Malwares encontrados. 

 

Na terceira etapa, foi testada a qualidade das 
senhas dos usuários do Windows. Os hashes das 
senhas foram extraídos do arquivo SAM do 
sistema e submetidos a ferramenta hashcat, em 
uma máquina com placas GPUs. Três usuários 
tiveram suas senhas rapidamente descobertas 
(administrador, admin10 e tesouraria). As senhas 
utilizadas possuíam quantidade de caracteres 
insuficientes para boa segurança e parte da sua 
formação usava palavras constantes em 
dicionários, o que permitiu sua descoberta 
rapidamente. 
 
Na quarta etapa, foi realizado o teste de invasão. 
A imagem do computador periciado foi 
configurada e executada numa máquina virtual 
por meio da VirtualBox da Oracle 
(https://www.virtualbox.org/). O ambiente de rede 
foi configurado para acessar rede virtual exclusiva 
às máquinas virtuais. Nenhum acesso à rede 
corporativa ou à Internet foi permitido. Em uma 
segunda máquina virtual, foi usada a distribuição 
Kali Linux para realização dos testes de invasão 
(https://www.kali.org/). Além das ferramentas de 
segurança já presentes na Kali, foi instalado o 
scanner de vulnerabilidades Nessus 
(https://www.tenable.com/products/nessus-
vulnerability-scanner). Foram escaneadas as 
portas abertas por meio do nmap e usado o 
Nessus para identificação de vulnerabilidades. 
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Entre as vulnerabilidades encontradas foram 
listadas: MS14-066 (Vulnerability in Schannel), 
MS16-047 (Security update for SAM and LSAD), 
Windows Terminal Services Enabled. 
 
Na etapa 5, foi usada a ferramenta 
supertimeline/plaso para processar todo o 
conteúdo da imagem do servidor. Foi escolhido 
como formato de saída um arquivo tipo CSV. O 
arquivo gerado tinha 933.744 linhas de log e 604 
MB de tamanho. 
 
Na etapa 6, foram analisados todos os dados 
disponíveis, inclusive a super linha do tempo, com 
quase um milhão de linhas de log. A interpretação 
dos dados das fases anteriores permitiu ter em 
mãos as seguintes informações: uma lista de 
malware, algumas vulnerabilidades e as 
configurações do servidor. Era de conhecimento 
também a data de ocorrência dos fatos. 
Primeiramente, procurou-se nos logs algum 
registro dos nomes dos arquivos de malware. A 
resposta foi positiva para o malware 
“NLBrute.exe”, conforme trecho de log a seguir 
(figura 5). 
 

 
Figura 5. Registro do malware NLBrute.exe. 
 
Com o conhecimento de que havia senhas 
inadequadas, firewall desativado e um malware de 
força bruta identificado como efetivamente usado, 
levantou-se a hipótese de um ataque ao serviço 
de Remote Desktop do Windows. 
 
Buscou-se por evidências de ataque de força 
bruta na super linha do tempo. Foram identificadas 
várias tentativas fracassadas de acesso remoto 
via protocolo Remote Desktop. Um pequeno 
trecho desse ataque é ilustrado na figura 6. 
Tentativas com sucesso de conexão via Remote 
Desktop foram registradas em vários momentos 
(figura 7). 
 
 

 
Figura 6. Ataques ao Remote Desktop. 

 
 

 
Figura 7. Conexão remota via Remote Desktop. 
 

 
Outro teste foi comparar a lista de usuários obtidos 
na etapa 2 e os usuários que apareciam 
disponíveis na tela de logon Verificou-se a 
ausência do usuário Admin10 na tela de logon. 
Procurando por esse usuário na super linha do 
tempo, pôde-se ver que sua criação ocorreu no 
período que atividades suspeitas já haviam 
começado (figura 8). Após a criação do Admin10, 
essa conta foi usada diversas vezes para acesso 
remoto. Posteriormente, foi identificada a 
ocorrência dos primeiros arquivos criptografados 
(figura 9) e a criação do arquivo com a mensagem 
deixada pelo atacante (figura 10). 
 

 
Figura 8. Criação do usuário Admin10. 

 
 

 

Figura 9. Primeiros arquivos criptografados pelo 
ransomware. 

 
 

 
Figura 10. Criação do arquivo com as instruções 
para pagamento resgate. 
 
 

 
Figura 11. Instalação do antiransomware. 
 
 
Por último, foi executada a etapa 7. Em uma 
terceira máquina virtual com Windows 7 foi 
copiado o malware “NLBrute.exe”, realizada a sua 



72    Uma Proposta de Abordagem para Análise Forense de Sistemas Invadidos por Ransomware ________ 
 

configuração e iniciado um ataque contra a 
máquina periciada. O malware conseguiu 
descobrir a senha do usuário Administrador via 
protocolo Remote Desktop. Analisando-se os logs 
desse ataque, pôde-se observar que as 
assinaturas de logs desse ataque eram 
semelhantes às existentes em dias anteriores à 
criptografia dos arquivos, indicando que havia, 
pelo menos, uma outra máquina na rede 
comprometida e que esse ataque foi realizado a 
partir dela para se obter o controle da máquina 
periciada. O programa que realizou a criptografia 
não foi encontrado e serviços on-line 
antiransomware não conseguiram reverter a 
cifragem. As vulnerabilidades, o tipo e a dinâmica 
do ataque que permitiram controle da máquina 
periciada ficaram esclarecidos. 
 

V. Conclusão 

 
A perícia em dispositivos que foram alvo de 
ataques e invasões cibernéticas é uma tarefa 
desafiadora. A abordagem utilizada apresentou 
um caminho lógico de tarefas que contribuíram 
com os resultados da perícia, auxiliando na 
eficiência da análise de todo conjunto de 
evidências, na formulação e teste de hipóteses e 
na elaboração do laudo. 
 
Uma dificuldade encontrada, mesmo com as 
informações das etapas anteriores, foi navegar e 
relacionar eventos da super linha do tempo sem 
uma ferramenta específica para esse fim. 
Associar uma ferramenta específica à etapa 6 
pode melhorar o desempenho das análises.  
  
Trabalhos futuros podem testar o uso de 
ferramentas para auxílio nas pesquisas dos logs 
da super linha do tempo. Ferramentas como a 
pilha ELK (ElasticSearch, Logstash e Kirbana) 
podem contribuir com a manipulação dos grandes 
arquivos de log (https://www.elastic.co/webinars/ 
introduction-elk-stack). Também como trabalho 
futuro, pode-se usar a mesma abordagem em 
casos semelhantes ou que envolvam outros 
sistemas, como Linux e talvez até sistemas de 
dispositivos móveis (Android e iOS). O uso da 
abordagem em outros casos permitiria seu 
aprimoramento com base em novas demandas 

que estes casos possuiriam, aumentando a sua 
generalização, com potencial para transformá-la 
em um método. 
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Abstract: A infraestrutura Blockchain, usada para registrar as transações de moedas virtuais, 

bitcoins, vem oportunizado no Brasil e no Mundo a criação de negócios e serviços disruptivos, que 
impactam em modelos seculares de negócios. Não se tem um panorama e entendimento correto 
sobre a legalidade do uso da estrutura em negócios e para comprovação de fatos jurídicos. É objetivo 
da presente pesquisa investigar aplicações que surgem na seara dos negócios jurídicos, utilizando-
se da infraestrutura, bem como realizar o mapeamento das medidas jurídicas e iniciativas legislativas 
sobre o tema. Em conclusão, foi possível identificar tendências de uso da tecnologia na área jurídica, 
bem como extrair como as leis estão recepcionando ou regulamentando a validade das transações 
neste ambiente, oferecendo maior segurança a aplicações que utilizem a infraestrutura.  
 

Key words: Blockchain; Bitcoin; Infraestrutura; Criptografia; Contratos inteligentes.  

 
 

I. Introdução 

A infraestrutura Blockchain é hoje utilizada para 
registrar e validar as transações realizadas em 
moeda virtual Bitcoin, sendo possível a 
movimentação de outros ativos como documentos 
e arquivos digitais. Em tese, se há um registro de 
transação, significa que a mesma existiu. 
Valendo-se de certificação digital, a infraestrutura 
descentralizada registra o código (hash) da 
transação ou transferência, funcionando como se 
fosse um “banco” ou “livro de registros”. Segundo 
Nicole Julie Fobe (2016, p. 23) a tecnologia 
Blockchain “constitui, basicamente, uma 
possibilidade de controle por parte de qualquer 
usuário por meio da ampla e irrestrita 
disponibilização de informações acerca de tudo o 
que ocorre envolvendo Bitcoins. Ou seja, o 
sistema Bitcoin é como um universo fechado de 
códigos, dentro do qual todos os usuários, todas 

as transações e todos os Bitcoins ficam 
registrados no Blockchain”.  

Esta estrutura permitiria então checar a 
autenticidade de uma transação em dinheiro. O 
avanço da estrutura vem permitindo seu uso em 
diversas aplicações, nos mais variados campos 
do conhecimento, o que vem impactando em 
modelos de negócios seculares, como o dos 
bancos e cartórios.   

Por outro lado, questiona-se atualmente a 
legalidade e efetividade do uso desta cadeia de 
dados para realização de negócios jurídicos ou 
preservação de provas, sendo que o ambiente 
regulatório está em fase embrionária.  

É objetivo do presente trabalho identificar 
aplicações já lançadas ou prototipadas da 
infraestrutura Blockchain na seara Jurídica, 
especialmente na comprovação de atos e fatos 
jurídicos, bem como na celebração de contratos e 
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autenticação de documentos. Do mesmo modo, 
realizar uma pesquisa no direito comparado sobre 
decisões e atos legislativos ou regulatórios 
expedidos, identificando se recepcionam ou 
reconhecem as transações realizadas ou 
aplicações que se valham da referida 
infraestrutura.   

Em conclusão foi possível demonstrar, dos 
regulamentos mapeados e já expedidos no 
mundo, quais estão propensos a validar ou aceitar 
o uso de Blockchain para transações, restrições 
regulatórias, bem como desafios impostos às 
aplicações que pretendam se valer da tecnologia. 
Com isso, oferece-se um panorama mais claro 
sobre o uso da tecnologia em aplicações e 
modelos de negócios e suas implicações jurídicas.  

 

2. Metodologia 

Inicialmente, valendo-se da rede mundial de 
computadores, realizou-se pesquisa sobre usos e 
aplicações do Blockchain na área Jurídica. 
Posteriormente, em outro momento, partiu-se 
para análise de serviços e soluções em 
prototipação ou já lançadas que ofereciam 
serviços na área legal e jurídica, valendo-se da 
infraestrutura descentralizada do Blockchain.  

Estas aplicações foram categorizadas por funções 
que realizavam. Na sequência, buscou-se 
identificar as funções mais frequentes nas 
aplicações investigadas, sendo possível identificar 
tendências de negócios jurídicos com a 
infraestrutura, bem como funções ainda não 
exploradas pelas aplicações existentes.  

Foram identificadas as seguintes aplicações, bem 
como identificadas suas funcionalidades: O 
BitProof oferece serviços que garantem a 
proteção à propriedade intelectual e o registro de 
contratos. A ferramenta é voltada especialmente 
para o setor jurídico, realizando uma marcação 
com hora e data do documento, garantindo a 
prova de anterioridade ou de existência do 
documento. A plataforma também oferece a 
validação de certificados, que registrados no 
banco de dados, tornam-se válidos em todo o 
mundo. A facilidade é americana, e pode ser 
acessada em bitproof.io.  

UProov é um aplicativo que realiza a marcação de 
data e hora em vídeo, fotos e até arquivos de som, 
sendo útil para comprovação de fatos e outras 
possibilidades ilimitadas. Segundo o site do 
aplicativo: “Pela primeira vez, as fotos e vídeos 
que você gravar podem ser comprovados e 
considerados autênticos[…] É criada uma chave 
com marcação de hora/data exclusiva a partir da 
gravação que é inserida diretamente no livro 
contábil do Blockchain. A gravação é então 
bloqueada, mude apenas um pixel e a chave não 
corresponderá. A chave do livro contábil possui 
uma prova de integridade sólida da gravação que 
você fez para ser usada a qualquer momento.” 
(Tradução livre).  

A aplicação de nome Colu, permite que 
comerciantes emitam e recebam suas próprias 
moedas digitais. Segundo o site da ferramenta, o 
objetivo é fortalecer a economia local. Além da 
emissão e recebimento de ativos, também é 
possível que consumidores localizem 
estabelecimentos e realizem pagamento através 
de uma carteira virtual, dispensando-se o uso de 
cartões de crédito e débito e até mesmo de 
dinheiro em espécie.  

O Original My é uma das 100 (cem) empresas 
mais influentes do mundo e a primeira empresa 
brasileira que faz uso do protocolo Blockchain 2.0. 
Em seu site são disponibilizados serviços que 
atribuem autenticidade que protege criações, 
ideias, contratos e outros. Entre os benefícios, 
está a possibilidade de registar qualquer arquivo 
digital, como livros, projetos e acordos. Podem ser 
registadas obras de arte e músicas e proteger 
marcas e patentes, enquanto se aguarda órgãos, 
como o INPI, reconhecerem a criação.  

Um serviço de destaque disponibilizado pela 
Original My é a possibilidade de através de uma 
extensão para o browser Crome, produzir prova 
de autenticidade de conteúdo web, semelhante a 
ata notarial. O site da aplicação informa que a 
prova produzida deve ser utilizada como 
complemento de outras, para que seja possível 
provar condutas como conteúdo calunioso, cyber-
bullying, ameaças e outras informações 
maliciosas comuns na web.  

Outra aplicação em crescimento é a We Trust, que 
segundo o site Biticoin News “é uma plataforma de 
seguros e poupanças colaborativas baseada em 
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blockchain que potencializa o capital social, redes 
de confiança e a tecnologia Blockchain para criar 
um ecossistema financeiro inclusivo”. A empresa 
responsável pela ferramenta avança na 
disponibilização de novas ferramentas e de 
benefícios para incentivar investimentos em sua 
criptomoeda Trustcoins.  

Em complemento à pesquisa, realizou-se busca 
no Brasil e no mundo sobre medidas legislativas 
ou projetadas acerca do uso da infraestrutura 
Blockchain, identificando no texto legal qual a 
validade que conferem as transações e suas 
exigências. Foram encontradas as seguintes 
iniciativas:   

A Lei 157 que entrou em vigor em 1 de julho de 
2016, que era o Projeto de lei H868, no estado de 
Vermont, regulamenta a autenticidade dos 
documentos registrados através do Blockchain, 
para o uso judicial. A lei confere aos documentos 
a presunção de autenticidade, desde que possa 
ser verificada a data e horário do registro da 
cadeia existente no Blockchain, porém não 
menciona nada sobre a prova referentes a 
transações.  

O Governador do Arizona assinou em 29 de março 
de 2017, a lei derivada do projeto HB 2417, que 
reconhece oficialmente as assinaturas realizadas 
através de Blockchain e afirma que não pode ser 
negada a validade, efeitos jurídicos e 
exequibilidade aos “smart contracts”, e que eles 
possuem credibilidade em processos judiciais.   

Outros estados americanos acompanham o 
avanço proporcionado pela estrutura Blockchain e 
analisam a possibilidade da propositura de um 
regulamentação legislativa.  

No Brasil, não foram identificados pela pesquisa 
projetos de leis que busquem regular o 
Blockchain. Foi localizado apenas um projeto 
sobre moedas virtuais, enviado à Câmara dos 
Deputados em 08 de julho de 2015, pelo Deputado 
Áureo Lídio Moreira Ribeiro. O Projeto de Lei 
2303/2015, está em análise pela Comissão 
Especial.  

Com os dados e levantamentos bibliográficos 
realizados, foi possível levantar funções indicadas 
na literatura específica para o Blockchain na seara 
dos negócios jurídicos, bem como compará-las 
com as funções presentes nos aplicativos e 

soluções já lançadas, identificando-se funções 
mais e menos presentes. Do mesmo modo, 
identificado nas legislações existentes qual vem 
sendo o entendimento predominante sobre o uso 
do Blockchain na comprovação de fatos e 
negócios jurídicos.   

  

3. Resultados e discussão 

Na doutrina e produção científica acerca do tema, 
foram identificadas as seguintes funções ou 
utilidades, na área jurídica, desenvolvidas sobre a 
infraestrutura Blockchain:   

a) Digitalização de documentos/contratos e 
prova de propriedade para transferências;  

b) Comprovante de propriedade de conteúdo 
digital;  

c) Digitalização de incorporações de 
empresas, transferência de capital / 
propriedade e governança;  

d) Smart Contracts ou contratos inteligentes;  

e) Proteção à direitos autorais e a 
propriedade intelectual;  

f) Criação e autenticação de contratos e 
documentos com marcação de data/horário;  

g) Autenticação com marcação de data e 
hora em fotos, vídeos e sons;  

h) Registro da realização de transações;  

i) Prova de autenticidade de conteúdo Web;  

  

Resta evidenciado que aplicações desenvolvidas 
envolvem registros públicos de propriedade, 
seguros, investimentos, contratos dentre outros. 
Além disso, estão servindo como espécie de  

“ata” de registro de fatos no mundo virtual. 
Conforme estabelece Coutinho e Gonçalves 
(2016, p.1) “Praticamente qualquer tipo de 
negócio jurídico que envolva uma condição para 
execução seguida de transação de valores ou 
propriedades têm sido contemplado com o 
desenvolvimento de uma aplicação baseada em 
Blockchain.”  
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Como resultado da pesquisa, foram identificadas 
e estudadas as seguintes aplicações que 
desenvolvem serviços na área jurídica, utilizando-
se a estrutura Blockchain, sendo mapeadas suas 
funções: 

Tabela 1: Relação de Aplicações e Funções 

 

Das aplicações pesquisadas, identificou-se que 
60% (sessenta por cento) oferecem serviços de 
autenticação de documentos.  

Identificadas também na presente pesquisa as 
seguintes iniciativas legislativas/regulatórias 
sobre o tema: Lei 157/2016, do Estado de 
Vermont e Lei HB 2417, do Estado do Arizona, 
ambas dos Estados Unidos da América  

Neste ambiente, foi possível apontar que das 
iniciativas legislativas existentes, há o 
entendimento predominante em se considerar 
válidos e executáveis os contratos realizados 
através de plataformas que utilizem Blockchain, 
mas as legislações ainda são omissas em relação 
a propriedade intelectual, autenticação de 
documentos bem como em relação ao uso do 
Blockchain para aplicações de carteira digital sem 
cartão de crédito.   

   

4. Conclusões 

Foram identificadas aplicações do Blockchain em 
diversos campos jurídicos. Existe uma tendência 
em aplicações jurídicas nas áreas de proteção à 
propriedade intelectual e registro de documentos, 
com a presença destas funções em mais de 60% 
(sessenta por cento) das aplicações pesquisadas. 
Por outro lado, foi possível apurar que carecem 
aplicações que explorem as funções de “Smart 

contracts”, identificadas na literatura como 
aplicações jurídicas de contratos.  

Na seara legislativa, foi identificada Leis 
sancionadas no Estado do Arizona e Vermont. 
Com isso, resta claro a existência da tendência de 
presumirem-se válidas as transações que utilizem 
Blockchain. As leis identificadas já reconhecem o 
Blockchain em aplicações envolvendo a 
contratação eletrônica, embora esta 
funcionalidade ainda seja mínima nas aplicações 
encontradas nesta pesquisa. Não encontrou-se 
leis ou projetos que tratem do Blockchain no 
Brasil. A pesquisa tem sua relevância à medida 
em que caminha para aclarar o então escuro 
entendimento sobre o desenvolvimento de novos 
negócios jurídicos com base no Blockchain e as 
tendências legislativas a respeito. Como desafios 
futuros, encontra-se o estudo e identificação da 
validade jurídica de contratos inteligentes, 
firmados com transações registradas em 
Blockchain, bem como a investigação dos 
desafios regulatórios para a aceitação em juízo 
dos registros realizados nesta infraestrutura.    
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Aplicação  Funções  

https://bitproof.io/   Criação e validação de contratos; Proteção à 

Propriedade Intelectual; Autenticação de documentos e  

 marcação de data e hora; Registro de certificados para 

reconhecimento mundial.  

https://uproov.com/   Criação e validação de contratos; Proteção à 

Propriedade Intelectual; Autenticação com marcação 

de data e hora em documentos, fotos, vídeos e sons.  

https://www.colu.com/   Emissão e recebimento de ativos; Carteira digital para 

realização de transações sem a necessidade de cartões 

de crédito e dinheiro.  

http://www.originalmy.com  Direito Autoral envolvendo obras de arte e músicas;  

Proteção à Marcas e Patentes; Autenticidade para 

Contratos e outros documentos digitais; Provar 

invenções e ideias; Provar autenticidade de conteúdo 

Web.  

https://www.wetrust.io/     Plataforma de seguros e poupanças colaborativas.  
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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar, através da análise hexadecimal, o 

resultado obtido na busca de vestígios de manipulações em arquivos de áudio. Arquivos de voz foram 
manipulados com ferramentas que efetuam este procedimento para posterior análise hexadecimal, 
buscando informações nos metadados dos arquivos editados. Esta análise baseia-se na identificação 
das possíveis alterações que as ferramentas de áudio manipulação podem promover quando 
utilizadas para editar, maliciosamente ou não, arquivos de voz. De posse dos áudios originais e dos 
dispositivos de aquisição dos áudios, após modificações controladas nos arquivos originais, foram 
efetuadas comparações nos conteúdos hexadecimais das gravações. Atualmente os formatos de 
arquivos mais amplamente utilizados pelos equipamentos de aquisição de áudio são os seguintes: o 
MP3 (MPEG Layer 3), M4A (MPEG-4) e o WAV (WAVEform audio format), em decorrência de sua 
vasta utilização, neste trabalho foram analisados somente estes formatos de áudio. Os resultados 
obtidos através da análise efetuada permitiram garantir a identificação de vestígios de edição 
segundo a metodologia utilizada. 
 

Palavras-chave: Áudio. Hexadecimal. Audio-editores.  

 

Abstract: The present work aims to present, through the hexadecimal analysis, the result obtained 

in the search for traces of manipulations in audio files. Voice files were manipulated with tools that 
perform this procedure for later hexadecimal analysis, in which information was sought on the 
metadata of the edited files. The hexadecimal analysis is based on identifying the possible changes 
that audio manipulation tools can promote when used to edit, maliciously or otherwise, voice files. 
With the original audios and audio acquisition devices, after controlled modifications in the original 
files, comparisons were made between the different hexadecimal contents of the recordings. 
Currently, the file formats most widely used by audio aquision equipment are the following: MP3 
(MPEG Layer 3), M4A (MPEG-4) and WAV (WAVEform audio format); due to their extensive use, 
only these audio formats were analyzed at the present work. The results obtained through the analysis 
made possible to guarantee the identification of traces of edition according to the methodology used. 
 

Key words: Audio. Hexadecimal. Audio-editors.  
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1. Introdução 

Nas áreas criminal ou cível, a culpabilidade ou 
inocência dos envolvidos, em grande parte, se 
deve às provas físicas. Portanto, é fundamental 
que tais provas sejam criteriosamente avaliadas 
quanto à sua autenticidade. Especificamente nas 
provas analisadas neste trabalho - gravações 
digitais de conversação, feitas através de escutas 
telefônicas ou de aquisições diretas via microfone 
(gravadores digitais, celulares entre outros) - a 
avaliação se deu no sentido de verificar a 
ocorrência, ou não, de edição nas gravações. Tais 
edições podem se dar: excluindo trecho da 
gravação; inserindo ruído com o objetivo de 
mascarar alguma fala comprometedora ou 
silenciando trechos incriminadores, entre outros.  
A oferta de ferramentas digitais para edição de 
áudios é muito grande e está ao alcance das 
pessoas comuns. Os computadores pessoais 
estão preparados para rodarem tais ferramentas, 
propiciando ao usuário comum implementar, a 
qualquer tempo, manipulações em arquivos de 
áudios digitais.  
A análise hexadecimal proposta neste trabalho é 
mais um elemento que pode fundamentar a 
conclusão pericial, podendo sugerir, e até mesmo 
confirmar, a existência de manipulações no áudio 
analisado.   
 

2. Tipo de análise 

O objetivo é tentar demonstrar que é possível 
identificar indícios de edição através da análise do 
conteúdo hexadecimal. Os arquivos de áudio aqui 
estudados foram analisados desconsiderando-se 
verificações de continuidade, pois foram feitas 
manipulações controladas, as quais geraram 
descontinuidades nas gravações, provocando 
descontextualização nos arquivos originais, para 
posterior análise no conteúdo hexadecimal.  
A aquisição de áudios através de escutas muitas 
vezes se dá distante da fonte emissora e em 
ambiente descontrolado, sujeito a ruídos, fatores 
que facilitam os trabalhos de adulterações 
eletrônicas/digitais/fonéticas nesses arquivos. 
Desse modo, um ruído presente em determinado 
trecho da gravação pode ser inserido/suprimido 

em outro com o objetivo de esconder/modificar 
alguma fala que poderia comprometer o 
interlocutor.  
 

3. Metodologia de obtenção dos 

áudios 

Os áudios analisados foram obtidos nos formatos 
MP3 e WAV, pois, conforme mencionado 
anteriormente, são os formatos comumente 
utilizados pelos gravadores digitais de voz. Ainda 
que não seja muito utilizado em dispositivos 
específicos para aquisição de áudio, o formato 
M4a (MP4 ou MPEG-4) também foi analisado 
neste trabalho por ser utilizado por aplicativos de 
telefones móveis. Os equipamentos de aquisição 
foram: gravador de voz digital da fabricante Sony, 
modelo ICD-PX 820; smartphone Samsung, 
modelo Galaxi J7 Prime, pen drive espião com 
gravador de voz, além de conteúdo adquirido 
através de interceptação telemática.  
Durante a obtenção do material para análise, 
foram simulados trechos em silêncio através da 
extinção da fonte emissora sonora (pausando-se 
o dispositivo emissor de áudio), assim como foram 
adicionados ruídos através da sobreposição de 
sons com a utilização de fonte sonora terceira 
(rádio e ruído de atrito entre objetos, por exemplo). 
Esta metodologia de obtenção de áudio com 
interferências foi adotada com o objetivo de 
compará-la, posteriormente, com interferências 
geradas maliciosamente, como a inserção de 
trechos de fala sobrepostos, ou inserção de 
ruídos, efetuadas através de softwares de edição. 
De posse dos áudios originais obtidos com ruídos, 
bem como dos áudios manipulados, é possível 
analisar comparativamente o conteúdo 
hexadecimal e verificar as alterações 
hexadecimalmente ocorrentes com os dois 
áudios. As análises foram efetuadas com a 
utilização dos softwares Winhex e Autopsy. 
 
 
 
 

4. Áudios e formatos 
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O material submetido à análise, bem como seus 
formatos, tamanhos e assinaturas podem ser 
observados através da Tabela I a seguir. Registra-
se ter sido mantida a nominação original dos 
arquivos atribuídos pelos dispositivos de 
aquisição. 
 

Arquivo Tamanho 
arquivo 

Assinatura Dispositivo 
de aquisição 

18011001.MP3 1,5 MB 49 44 33 03  Gravador 
digital Sony 

8917032.wav 638 kB 52 49 46 46  Interceptação 
telemática 

REC003.WAV 2,3 MB 52 49 46 46  Pen drive 
espião 

Voz 
001_sd.m4a 

636 kB 66 74 79 70 
33 67 70 

Smarthphone  

Tabela 1. Arquivos de áudios coletado. 
 

5. Softwares utilizados para 

manipulação e tipos de edições 

As manipulações nos arquivos de áudios 
apresentados na Tabela 1 foram efetuadas com a 
utilização dos seguintes softwares: 
 
• 4pc DJ 
• Acoustica 
• Adobe Audition 
• Audacity 
• Music Editing Master 
• Nero Wave editor 
• n-track studio 8 
• Ocenaudio 
• Praat 
• Soundedit Pro 
• Soundop 
• Wavepad 
• Waveshop 
• Wavosaur 
 
As alterações ou edições nos áudios originais 
foram feitas com todas as ferramentas de 
manipulação citadas acima e se deram da 
seguinte maneira: os áudios foram salvos com 
outro nome; foram incluídos silêncios e foram 
copiados e colados trechos. 
 

6.  Análise dos oscilogramas 

Após a obtenção dos áudios, foi executada 

criteriosa análise gráfica em busca de pontos que 

proporcionassem manipulações: 

descontinuidades ou trechos com ruídos. As 

figuras a seguir apresentam os oscilogramas dos 

áudios originais, com detalhes de alguns pontos 

susceptíveis a edição. Ao serem analisadas tais 

figuras, é possível identificar pontos nos quais 

uma eventual manipulação poderia passar 

despercebida ou em que a descontinuidade 

identificada poderia ser confundida com 

manipulação. Contudo, registra-se também ser 

possível que não haja descontinuidade e, ainda 

assim, o áudio tenha sofrido edição. 

 
Figura 1. Oscilograma arquivo 18011001.MP3. 
 

 
Figura 2. Oscilograma arquivo 8917032.wav. 
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Figura 3. Oscilograma arquivo REC003.WAV. 
 

7. Análise do conteúdo 
hexadecimal 
 
7.1. Análise do conteúdo hexadecimal dos 

áudios originais 

A análise do conteúdo hexadecimal dos áudios 
originais se deu no sentido de buscar marcadores, 
informações acerca do dispositivo de gravação, 
da ferramenta de edição ou qualquer outra 
informação que pudesse ser útil durante a análise, 
no sentido de caracterizar os áudios como 
originais. A seguir serão apresentados trechos do 
conteúdo hexadecimal dos áudios originais que 
possibilitam informações de dispositivos, 
fabricantes, assinaturas digitais ou softwares 
utilizados. 
 

 
Figura 4. Informações no conteúdo hexadecimal dos 
arquivos Voz oo1_sd.m4a, REC003.WAV, 
8917032.wav e 18011001.MP3, respectivamente. 
 
Como se pode observar na figura acima, cada 
dispositivo analisado registra informações acerca 
das características do equipamento e da 
assinatura digital do arquivo gerado. 
No transcorrer das meticulosas análises, destaca-
se o surgimento de um elemento fundamental, o 

qual figura como a descoberta mais importante 
desse trabalho: após serem efetuadas edição ou 
manipulação, são inseridos caracteres no 
conteúdo hexadecimal, os quais não se faziam 
presentes no conteúdo hexadecimal do arquivo 
original. 
 
7.2. Análise do conteúdo hexadecimal dos 

áudios após edição/manipulação 

Quando se fala em análise no conteúdo 
hexadecimal, não se está falando apenas em 
relação aos metadados, mas também no 
conteúdo como todo. Koening e Lacey 
mencionam em seu artigo que os metadados 
podem ser alterados, contudo devem sempre ser 
analisados pelo especialista forense. Em tradução 
livre: 

Os metadados podem incluir informações 
sobre as configurações de gravação, data e 
hora, fabricante do dispositivo e sua versão 
de software. Embora os metadados possam 
ser potencialmente alterados para ocultar a 
adulteração dos dados de áudio contidos no 
arquivo, um examinador forense de áudio 
deve sempre revisar os metadados como 
parte de uma investigação de autenticidade 
(Koenig e Lacey, 2014). 

Cada áudio obtido foi submetido à 
edição/manipulação - como já informado no tópico 
5 deste trabalho – por meio dos softwares editores 
já informados. Primeiramente, os arquivos 
originais foram submetidos à função “salvar 
como”, depois foi “silenciado trecho” e, por último, 
foi “inserido trecho copiado”. Esses 
procedimentos foram executados com todas as 
ferramentas apresentadas no item 5 e, 
posteriormente, foram comparados os conteúdos 
hexadecimais do arquivo editado com o do original 
em busca de características inseridas por cada 
software editor de áudio. 

7.3. Conteúdo hexadecimal após a função 

“salvar como” 

A Tabela 2 apresenta as modificações observadas 
em alguns editores de áudio no conteúdo 
hexadecimal do arquivo 18011001.MP3, após o 
arquivo ter sido apenas salvo. 
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Software 

Editor 

Cabeçalho 

hexadecimal 

Rodapé 

hexadecimal 

4PcDj 

 

 

Adobe 

Audition 

 

 

 

Music 

Editing 

Master 

 

 

n-track 

studio 8 

 

 

Ocenaudio 

  

Wavepad 

 

 

Waveshop 

 

 

Acoustica Em branco, não 

insere nenhuma 

informação. 
 

Audacity 

 

 

Nero 

Wave 

editor 

 
 

n-track 

studio 8 

 
 

Praat 

  

Soundop 

 

 

Wavosaur 

 

 

Tabela 2. Cabeçalho e rodapé do conteúdo 
hexadecimal após salvamento do arquivo 
18011001.mp3. 
 
Após executar-se a função “salvar como”, se 
identifica o seguinte: o software n-track studio 8 
removeu os caracteres referentes à assinatura 
digital do arquivo; o Wavosaur converteu 
automaticamente o arquivo MP3 em WAV, mas a 
extensão no nome do arquivo permaneceu .MP3; 
o Acoustica e o SoundEditPro removeram as 
informações do dispositivo de aquisição de áudio 
(gravador digital Sony) e não inseriram nada no 
cabeçalho do conteúdo hexadecimal. O software 
Adobe Audition, quando com a função “Inserir 
metadados e marcadores” ativada, apresenta 
informações alterando o conteúdo hexadecimal; 
ao ser desabilitada aquela função, o Adobe não 
insere metadados ou marcadores, entretanto, 
ainda assim altera o cabeçalho e o rodapé do 
conteúdo hexadecimal, além de inserir caracteres 
que não são observados no conteúdo do arquivo 
original. 
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Para os arquivos de áudio REC003.WAV e 
8917032.wav, as alterações no conteúdo 
hexadecimal foram as mesmas, por se tratarem de 
arquivos no mesmo formato. Será apresentada, 
portanto, apenas uma tabela para estes dois 
arquivos. 
 

Software 

Editor 

Cabeçalho 

hexadecimal 

Rodapé 

hexadecimal 

4PcDj 

 

 

Acoustica 

 

 

Nero 

Wave 

editor 

 

 

Soundedit 

Pro 

 

 

Soundop 

 

 

Wavepad 

 

 

Waveshop 

 

 

Adobe 

Audition 

 

 

Audacity 

 

 

Music 

Editing 

Master 
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n-track 

studio 8 

Versão utilizada não 

suporta arquivos .wav 

Versão utilizada não 

suporta arquivos 

.wav 

Ocenaudi

o 

 

 

Praat Versão utilizada não 

suporta arquivos .wav 

Versão utilizada não 

suporta arquivos 

.wav 

Wavosaur Versão utilizada não 

suporta arquivos .wav 

Versão utilizada não 

suporta arquivos 

.wav 

Tabela 3. Cabeçalho e rodapé do conteúdo 
hexadecimal após salvamento dos arquivos 
rec003.wav e 8917032.wav. 
 
Os editores de áudio, quando são utilizados para 
edição de arquivos no formato WAV, povoam o 
conteúdo hexadecimal daqueles arquivos com 
caracteres; como consequência, o tamanho do 
arquivo aumenta. Nas ferramentas Soundedit Pro 
e Wavepad, os arquivos apresentam o tamanho 
de até 27,1 MB, enquanto que o tamanho original 
dos mesmos arquivos é de 638 kB. Chamou 
atenção deste autor o fato de a ferramenta 
Soundop inserir a palavra “Junk” (traduzindo 
livremente: lixo) no cabeçalho do conteúdo 
hexadecimal ao se submeter os arquivos .WAV a 
edições, fato que não acontece quando os 
arquivos são apenas salvos. 
 

 
Figura 5. Cabeçalho do arquivo 8917032.wav após 
inserção de trecho. 
 

Para o arquivo de áudio Voz 001_sd.m4a, obtido 
por meio do smarthphone Sansung, as alterações 
no conteúdo hexadecimal são apresentadas na 
Tabela 4. A grande maioria das ferramentas para 
edição de áudio utilizadas neste trabalho não 
suporta arquivos no formato MP4 ou convertem o 
arquivo automaticamente para outro formato. 
Portanto, foi possível analisar o resultado das 
intervenções de apenas 03 ferramentas, conforme 
informado na tabela a seguir: 

Software 

Editor 

Cabeçalho 

hexadecimal 

Rodapé 

hexadecimal 

Music Editing 

Master 

 

 

Nero Wave 

editor 

 

 

Ocenaudio 

 

 

Tabela 4. Cabeçalho e rodapé do conteúdo 
hexadecimal após salvamento do arquivo voz 
001_sd.m4a. 

7.4. Conteúdo hexadecimal após a manipulação 

“silenciado trecho” 

Nesta etapa do trabalho, os áudios foram 
submetidos a edições no sentido de ser silenciado 
determinado trecho. Após as manipulações, assim 
como no item anterior, o conteúdo hexadecimal foi 
comparado com o conteúdo dos arquivos 
originais. As alterações observadas 
hexadecimalmente nos cabeçalhos e rodapés não 
trouxeram novidades significativas em relação às 
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alterações observadas ao se salvar o arquivo 
(item 7.3). Entretanto, uma constatação muito 
importante é que, além de modificações nos 
cabeçalhos e rodapés, houve inserção de 
caracteres no corpo do conteúdo. As figuras 6 e 7 
são trechos hexadecimais do arquivo MP3 
silenciado. 

 
Figura 6. Caracteres presentes no trecho no qual o 
áudio em MP3 foi silenciado utilizando-se a ferramenta 
4PcDj.  
 

 
Figura 7. Caracteres presentes no trecho no qual o 
áudio em MP3 foi silenciado utilizando-se a ferramenta 
Audacity. 
 

Em relação ao mesmo processo de edição, agora 
em arquivos WAV, foi observada a seguinte 
modificação no conteúdo hexadecimal: 
 

 
Figura 8. Caracteres 00 presentes no trecho no qual o 
áudio em WAV foi silenciado utilizando-se a ferramenta 
Soundedit Pro.  
 

 
Figura 9. Caracteres presentes no trecho no qual o 
áudio em WAV foi silenciado utilizando-se a ferramenta 
Adobe Audition. 
 

O arquivo MP4 manipulado possibilitou as 
seguintes constatações hexadecimais: 
 

 
Figura 10. Caracteres presentes no trecho no qual o 
áudio em MP4 foi silenciado utilizando-se a ferramenta 
Music editing máster. 
 

7.5. Conteúdo hexadecimal após a manipulação 
“copiado colado trecho” 

Como último procedimento de 
edição/manipulação, foi copiado e inserido trecho 
nos áudios sob análise. Após esse procedimento, 
não foi possível identificar no corpo do conteúdo 
hexadecimal o local no qual foi inserido o material 
copiado, diferentemente do resultado da 
manipulação “silenciado trecho” (item 7.4). 
Entretanto, após criteriosa análise, foram 
identificados alguns detalhes que, ao serem 
comparados com o conteúdo original, sugerem 
que houve modificações naquele conteúdo, ver 
figuras 11 e 12 a seguir. 

 
Figura 11. Presença sucessiva de caracteres FF os 
quais não estão presentes no arquivo MP3 original, foi 
copiado colado trecho utilizando-se a ferramenta 
4PcDj. 
 

 
Figura 12. Presença sucessiva de caracteres FF os 
quais não estão presentes no arquivo MP3, foi copiado 
colado trecho utilizando-se a ferramenta Wavepad.  
 
A partir das figuras 13 e 14, que são resultados da 
manipulação com as ferramentas Nero Wave 
editor e Waveshop, respectivamente, nos 
arquivos WAV, se pode observar que seus 
conteúdos hexadecimais apresentaram sequência 
de caracteres que se repetiram ao longo do 
arquivo. 
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Figura 13. Aspecto de trecho do conteúdo hexadecimal 
que se repete ao longo dos arquivos WAV submetidos 
à edição com Nero Wave Editor. 
 

 
Figura 14. Aspecto de trecho do conteúdo hexadecimal 
que se repete ao longo dos arquivos WAV submetidos 
à edição com Waveshop. 
 

8. Considerações acerca do 
constatado durante a análise 

As análises efetuadas neste trabalho 
possibilitaram constatações muito importantes. 
Além das modificações constatadas nos 
cabeçalhos e rodapés dos conteúdos 
hexadecimais - já apresentadas nas Tabelas 2, 3 
e 4 - foi possível observar que alguns editores de 
áudio promovem aumento no tamanho do arquivo 
editado. Ainda, durante as manipulações feitas 
com os softwares áudio-editores no arquivo 
18011001.MP3, que foi obtido através do 
equipamento gravador digital Sony, constatou-se, 
no conteúdo hexadecimal daquele arquivo, a 
informação da utilização das ferramentas de 
codificação/recodificação de arquivos de mídia 
(bibliotecas de Codecs), Lav, Lame, Saur e MPE, 
(ver Tabela 2).Os arquivos de áudio no formato 
WAV obtidos pelo pen drive com gravador de voz 
e pela escuta telefônica apresentaram fortes 
modificações em seu conteúdo hexadecimal, 
tanto no cabeçalho e no rodapé quanto no corpo 
do conteúdo hexadecimal. Os áudios-editores 
aqui utilizados povoaram os áudios manipulados 
de caracteres não presentes no conteúdo original, 
que se repetiram por todo o arquivo. Alguns 
softwares não inseriram a assinatura no arquivo 
no formato MP3 (Acoustica; n-track studio 8; 
Soundedit Pro); outros converteram 
automaticamente o arquivo MP3 em WAV (Praat; 
Wavosaur), casos em que a assinatura inserida 
informou que o conteúdo é WAV mas a extensão 
do arquivo permaneceu .MP3.  

No conteúdo hexadecimal do áudio obtido com o 
celular Sansung Galax J7 (Voz 001_sd.m4a), é 
possível observar nos metadados o tipo de 
sistema operacional do celular bem como o nome 

do fabricante do software gravador de voz 
utilizado. No entanto, ao se salvar o arquivo sem 
nenhuma alteração no conteúdo, apenas salvar, 
utilizando-se o software Nero Wave editor, Music 
Editing Master ou com Ocenaudio (das 
ferramentas analisadas apenas essas suportavam 
arquivos.m4a sem conversões automáticas), 
verificou-se que as informações do sistema 
operacional do celular e do desenvolvedor do 
software gravador de voz foram excluídas. Já no 
software Nero, foram inseridos o nome da 
ferramenta e a biblioteca de codec utilizadas. 

Mesmo naquelas ferramentas de áudio edição 
que possuem a opção de não inserir marcadores 
e outros metadados, como o caso do Adobe 
Audition, é possível verificar que houve, sim, 
modificações no conteúdo hexadecimal. Foram 
observadas alterações no cabeçalho, no rodapé e 
no conteúdo hexadecimal, no sentido de terem 
sido inseridos caracteres que não estavam 
presentes nos áudios originais. 

9. Conclusão 

Após exaustivas e criteriosas observações, 
baseado no resultado das análises desenvolvidas 
neste trabalho, é possível afirmar 
categoricamente que a análise hexadecimal é um 
elemento que contribui para o trabalho forense em 
áudios digitais, fortalecendo as fundamentações 
do expert.  
Alguns dispositivos de aquisição de áudio 
possuidores da função “pausar a aquisição de 
conteúdo” produzem descontinuidades durante 
períodos de silêncio. Tais descontinuidades são 
observadas através do oscilograma, quando a 
gravação é interrompida. Tal ocorrência é 
corriqueira, mas muitas vezes, é confundida com 
edição/manipulação. O presente trabalho fornece 
elementos que possibilitam ao expert forense 
descartar a tese de possível edição baseada 
apenas em descontinuidades encontradas no 
oscilograma do arquivo de voz. 
Todos os editores de áudio aqui utilizados 
introduziram caracteres no conteúdo 
hexadecimal, seja no cabeçalho, no rodapé ou 
mesmo no corpo do conteúdo. O fato é que em 
todos os casos relatados foi possível verificar 
alguma modificação. Portanto, se pode, sim, até 
mesmo sem a posse dos dispositivos de obtenção 
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de áudio, identificar hexadecimalmente a 
presença de vestígios de edições/manipulações. 
A análise hexadecimal se confirma como mais um 
elemento que corrobora as conclusões das áudio-
verificações periciais. Comparar o conteúdo 
hexadecimal do áudio questionado com o áudio 
produzido a partir de equipamento de origem 
conhecida é uma maneira eficaz de se verificar 
vestígios de edição no material analisado.  
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Abstract: Neste artigo são abordadas várias questões relacionadas com o Direito Cibernético e 

suas conexões com o Direito Eleitoral, incluindo-se as fake news e os crimes eleitorais praticados por 
meio da internet. Nesse contexto, as provas digitais e as investigações cibernéticas são abordadas, 
com a apresentação de técnicas para identificação e localização de responsáveis por publicações 
apócrifas, com conteúdo ofensivo, podendo ser criminoso. A Computação Forense é abordada como 
importante área do conhecimento para a constituição de provas periciais, com base nas evidências 
digitais encontradas, para efeito de identificação dos autores das condutas investigadas. 
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investigação cibernética. 
 

 

I. Introdução 

O Direito Cibernético, também denominado 
Direito Digital ou Direito Eletrônico, está 
fortemente relacionado com o Direito Eleitoral, 
sendo que essa conexão se tornou mais forte 
após as últimas minirreformas eleitorais, que 
limitaram as possibilidades de financiamento das 
campanhas eleitorais. Assim, por ser de baixo 
custo, a internet surge como ótima alternativa 
para a divulgação das informações das 
campanhas eleitorais, devendo, em 2018, tornar-
se o principal palco das disputas eleitorais. Nesse 
contexto, certamente surgirão muitas questões 
que demandarão investigações cibernéticas e 
perícias em Computação Forense, para efeito 
de constituição de provas digitais com a 
finalidade de comprovar a materialidade, a 
dinâmica e a autoria das condutas, bem como 
será demandada a atuação de advogados 

especialistas em Direito Cibernético e peritos 
especializados em Computação Forense para 
darem tratamentos adequados a essas questões 
tecnológicas associadas ao Direito Eleitoral. 

Neste artigo serão abordados os aspectos 
relacionados com essas duas áreas do Direito, 
explorando-se as questões voltadas para a 
investigação cibernética, com a finalidade de se 
proporem alternativas para a solução dos casos 
de ataques contra candidatos, por meio da 
internet, especialmente com o uso das redes 
sociais, por meio de perfis falsos, com o objetivo 
de alterarem fraudulentamente dos resultados 
das eleições. São estudados os principais meios 
de provas utilizados em investigações 
cibernéticas, bem como são tratadas as questões 
relativas à constituição de provas digitais.  

Esses ataques normalmente consistem na 
prática de divulgação de informações falsas, 
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mais conhecidas como “fake news”, cujo 
conteúdo muitas vezes pode ensejar o 
enquadramento do autor em crimes eleitorais, 
durante as campanhas eleitorais, principalmente 
nos crimes contra a honra (calúnia, difamação e 
injúria), previstos no Código Eleitoral. O autor das 
notícias falsas também pode responder 
civilmente, mediante a propositura de ações de 
reparação de danos morais e materiais. São 
apresentadas técnicas de investigação 
cibernética, incluindo-se os exames periciais de 
Computação Forense, necessários para a 
identificação e a localização de criminosos que 
atuam por meio do espaço cibernético, 
especialmente com a finalidade de atacarem 
adversários políticos, buscando interferirem 
fraudulentamente nos resultados das eleições, 
em proveito próprio ou de candidatos apoiados. 

Os crimes eleitorais próprios, previstos na lei 
eleitoral, são estudados sob perspectiva da 
possibilidade de serem praticados com a 
utilização dos recursos da Informática, 
especialmente a internet. Nessas hipóteses, tais 
crimes poderiam ser classificados como crimes 
eleitorais de Informática ou crimes eleitorais 
cibernéticos, conforme o caso. 

 

2. Direito Cibernético aplicado ao 

Direito Eleitoral 

As provas digitais ganham cada vez maior 
relevância neste cenário em que a sociedade se 
tornou dependente da internet e de outros 
recursos da Informática e, portanto, faz intenso 
uso desses recursos tecnológicos em suas 
atividades cotidianas. Muitas dessas atividades 
podem ser configuradas como crimes praticados 
por meio do espaço cibernético. Neste cenário, 
surgem inúmeras situações envolvendo o uso de 
recursos tecnológicos disponíveis para toda a 
sociedade que precisam ser tratadas pelo Direito 
Cibernético, inclusive questões eleitorais. 

Também são necessários alguns 
conhecimentos de Computação Forense, mesmo 
que elementares, para se trabalhar com esses 
novos meios de prova. A observação dos 
requisitos mínimos para se considerar uma 
evidência digital demandam esses 

conhecimentos. Assim, o Direito Cibernético 
precisa do suporte da Computação Forense, 
perícia de Informática e investigação cibernética 
para levar a bom termo as ações contenciosas e 
administrativas. 

Ultimamente, as campanhas e pré-campanhas 
eleitorais utilizam intensamente os recursos da 
internet, especialmente as redes sociais, para 
seus propósitos eleitorais, lícitos e ilícitos. É muito 
comum a ocorrência de postagens nas redes 
sociais contra candidatos opositores, a partir de 
perfis falsos, sendo normalmente notícias falsas, 
muitas vezes criminosas, mais conhecidas como 
fake news. Há também a produção de ataques 
falsos, muitas vezes perpetrados pela própria 
pessoa que se apresenta como vítima, com a 
finalidade de acusar um terceiro suposto 
interessado por aquela ação, normalmente um 
adversário político, em que a “prova” do crime é 
uma mera impressão de uma postagem. 

Com efeito, para que se possa dar algum crédito 
a uma notícia crime dessas, é necessário exigir 
informações adicionais da postagem, como a 
identificação da URL do conteúdo criminoso, para 
não se tornar conivente com uma fake news. Por 
meio da URL, é possível identificar o responsável 
pela postagem, a partir de investigações a serem 
perpetradas no espaço cibernético. 
Definitivamente, simples “prints” não provam 
nada, pois eles podem ser adulterados facilmente 
por meio de programas de processamento de 
imagens ou criados por meio de perfis fakes, 
gerando-se as fake news, sendo necessários 
apenas conhecimentos elementares de 
Informática para a produção de uma fraude 
dessas. 

Questões como essa precisam ser tratadas pelo 
Direito Cibernético. Nos casos de investigações 
não oficiais, é necessária a emissão de Ata 
Notarial, com a identificação da URL, 
comprovando-se a materialidade do fato, 
ressaltando-se que a Ata Notarial é um meio de 
prova que possui fé pública. Para se determinar a 
autoria, são necessárias investigações 
cibernéticas para a busca dos vestígios digitais 
deixados nos locais da conduta praticada, bem 
como exames periciais e a emissão dos laudos 
periciais, para a constituição das provas.   
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Com certeza, há uma megatendência de a 
sociedade como um todo, cada vez mais, fazer 
uso da internet como ferramenta na execução de 
suas atividades cotidianas. Nesse diapasão, as 
atividades políticas, tanto aquelas praticadas 
pelos candidatos como aquelas típicas dos 
eleitores, estão sendo realizadas com a utilização 
da internet como ferramenta, em decorrência 
surgindo muitas situações que precisam ser 
tratadas pelo Direito Eleitoral e pelo Direito 
Cibernético, de forma conjunta e colaborativa 
(RAIS et al., 2018, p. 19). 
 
2.1. Direito Eleitoral 
 
O Direito Eleitoral é classificado como um dos 
ramos do Direito Público, visto que está 
intimamente relacionado com os assuntos de 
interesse do Estado. Conforme ensina CHALITA 
(2014, pp. 25-28), as fontes do Direito Eleitoral 
podem ser classificadas em primárias ou diretas, 
secundárias ou subsidiárias e consultas. 

Com a finalidade de buscar uma definição para 
Direito Eleitoral, pode-se valer da doutrina de 
GOMES [9]. Segundo esse autor: “Direito Eleitoral 
é o ramo do Direito Público cujo objeto são os 
institutos, as normas e os procedimentos 
regularizadores dos direitos políticos. Normatiza o 
exercício do sufrágio com vistas à concretização 
da soberania popular”. 

As fontes primárias são: a Constituição Federal, 
que é considerada a maior fonte do Direito 
Eleitoral Brasileiro, em seus artigos 14 ao 17 e 118 
ao 121; o Código Eleitoral (Lei No 4.737/1965) 
que, após sua recepção pela Constituição 
Federal, passou a ser classificado como Lei 
Complementar, embora originariamente seja lei 
ordinária; Lei das Eleições (Lei No 9.504/1997), 
que estabelece as normas gerais que 
regulamentam as eleições; Lei Orgânica dos 
Partidos Políticos - LOPP (Lei No 9.096/1995), que 
estabelece as regras para a organização, criação, 
fusão e extinção dos partidos políticos; e Lei das 
Inelegibilidades (Lei Complementar No 64/1990), 
que, em conformidade com o parágrafo 9º do 
artigo 14 da Constituição Federal, estabelece e 
especifica as hipóteses infraconstitucionais de 
inelegibilidade (ALMEIDA, 2017; CHALITA, 2014).  

As fontes secundárias são: as resoluções do 
Tribunal Superior Eleitoral, que são atos 
normativos emitidos pelo Pleno desse Tribunal, 
em conformidade com o parágrafo único do artigo 
1º e artigo 23 do Código Eleitoral; Consultas, que 
podem ser feitas ao TSE, relativas a determinada 
matéria eleitoral; Código Civil; Código de 
Processo Civil; Código Penal; e Código de 
Processo Penal (ALMEIDA, 2017; CHALITA, 
2014).  

Certamente, a utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social pode se dar por 
meio do uso de recursos da internet, 
especialmente das redes sociais. Ressalte-se que 
essas condutas praticadas por meio da internet 
podem ter alcance ainda maior, visto que as 
informações permanecem disponíveis para os 
eleitores indefinidamente.  

RAIS et al. (2018 apud AGÊNCIA BRASIL, 2017) 
afirmam que o Brasil é o quarto país em número 
de acesso à internet, perdendo apenas para a 
China, a Índia e os Estados Unidos da América. 
RAIS et al. (2018 apud DIGITAL 2017 GLOBAL 
OVERVIEW, 2017) apresentam estatísticas 
sinalizando que o Brasil possui 139 milhões de 
usuários de internet e que a metade da população 
brasileira acessa a internet por meio de 
dispositivos móveis e que tais usuários ficam em 
média 8h56 por dia conectados à grande rede. 
Com efeito, tais dados demonstram a importância 
e o grande potencial representado pela internet, 
inclusive para propósitos eleitorais; fato que, de 
per si, justifica a grande utilização desses recursos 
tecnológicos nas campanhas e pré-campanhas 
eleitorais. 

Assim, considerando-se que a internet está sendo 
cada vez mais utilizada pelos candidatos e pré-
candidatos a cargos eletivos para propósitos 
eleitorais, seguramente poderão ocorrer muitos 
abusos e utilização indevida desse meio de 
comunicação social, sendo que tais incidentes 
demandarão a atuação do Direito Cibernético e da 
Computação Forense, especialmente nos casos 
em que os autores dos abusos atuaram por meio 
de perfis falsos, buscando o anonimato e a 
impunidade. Nessas situações são necessárias 
investigações cibernéticas e afastamento do sigilo 
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telemático dos perfis falsos para a identificação 
dos responsáveis pelos abusos.  
 
2.2.Direito Cibernético 
 
Há algumas nomenclaturas diferentes para 
nomearem esse novo ramo do Direito, o qual está 
intimamente relacionado com a alta tecnologia, 
representada pelos recursos da Informática, 
incluindo-se a internet. As denominações mais 
utilizadas são: Direito Cibernético, Direito Digital, 
Direito Eletrônico e Direito Informático, sendo 
sinônimas todas elas. O Direito Cibernético surge 
a partir dessa forte relação estabelecida entre o 
Direito e os recursos tecnológicos providos pela 
Informática, tendo como finalidade tratar as 
questões que aparecem em decorrência das 
atividades praticadas pelos usuários desses 
recursos de alta tecnologia, especialmente 
quando são realizadas por meio do espaço 
cibernético. 

Principalmente a partir do momento em que a 
internet se tornou muito popular, que toda a 
sociedade passou a fazer uso intenso desse 
recurso tecnológico, tornando-se completamente 
dependente da alta tecnologia, muitos usuários 
mal intencionados começaram a praticar 
atividades criminosas por meio da grande rede. As 
empresas privadas e organismos governamentais 
e toda a sociedade de uma forma geral passaram 
a utilizar a internet em suas atividades cotidianas, 
de forma intensa. Em razão dessa rápida e 
constante migração das atividades de toda a 
sociedade para a internet, muitas questões novas 
começaram a aparecer, questões essas que 
precisam ser tratadas pelo Direito Cibernético e 
pela Computação Forense.   

O Direito Cibernético ainda não se estabeleceu 
como um ramo autônomo do Direito, visto que 
precisa do suporte de outras áreas do Direito. 
Dessa forma, está fortemente relacionado 
principalmente com o Direito Eleitoral, Direito do 
Consumidor, Direito Penal e Direito Civil.  

Nas campanhas eleitorais e pré-eleitorais, os 
candidatos e pré-candidatos estão utilizando 
intensamente a internet, especialmente as redes 
sociais, para buscar seus objetivos eleitorais com 
mais eficácia e economia. Nesse contexto, 
surgem muitas questões envolvendo aspectos 

técnicos da alta tecnologia e eleitorais que 
precisam ser abordados conjuntamente pelo 
Direito Cibernético e pelo Direito Eleitoral. 

Hodiernamente, é possível comprar qualquer 
coisa pela internet, até mesmo de países 
distantes, como a China. Assim, em decorrência 
do grande volume de compras realizadas por meio 
da internet, surgem inúmeras questões 
relacionadas, como compras pagas e não 
entregues, produtos recebidos com defeitos ou 
diferentes do anunciado, fraudes em websites de 
compra e venda de bens, dentre outras. Tais 
questões precisam ser tratadas pelo Direito 
Cibernético juntamente com o Direito do 
Consumidor, com o suporte da Computação 
Forense. 

O crime definitivamente migrou suas atividades 
ilícitas para a internet, visto que as quadrilhas 
estão atuando fortemente por meio do espaço 
cibernético, em busca de mitigar os riscos e 
aumentar os lucros. Há alguns ataques 
cibernéticos mais complexos, como aqueles 
perpetrados por meio de redes de botnets, em que 
os administradores da rede invadem até milhões 
de computadores ao redor do planeta e, a partir 
desses computadores invadidos – denominados 
bots, lançam ataques contra alvos certos, sem que 
os proprietários dos computadores invadidos 
saibam, com a finalidade de obtenção de 
vantagens financeiras ilícitas. Os proprietários 
dessas máquinas invadidas podem ser acusados 
de crimes que não cometeram, visto que suas 
máquinas estão sendo utilizadas por criminosos 
escondidos na imensidão do espaço cibernético 
para a prática de fatos tipificados com crimes. 
Esses e tantos outros casos semelhantes 
precisam ser tratados juntamente pelo Direito 
Cibernético e pelo Direito Penal, também com o 
suporte da Computação Forense para efeito de 
elaboração de exames periciais específicos para 
a produção de provas demonstrando a inocência 
do acusado. 

Em decorrência da atuação irresponsável de 
muitos usuários da internet que fazem uso 
inadequado dos recursos tecnológicos, surgem 
muitas questões cíveis, especialmente de 
reparação de danos morais por conta de 
publicações indevidas nas redes sociais com 
conteúdo ofensivo à honra das pessoas, com 
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violação ao direito de imagem, dentre muitas 
outras situações análogas. Nesse diapasão, 
essas questões precisam ser trabalhadas pelo 
Direito Cibernético juntamente com o Direito Civil, 
apoiados pela Computação Forense, para efeito 
de produção de provas. 

     

3. Crimes de Informática 

Não existe definição legal para crimes de 
Informática no ordenamento jurídico pátrio. De 
fato, existem várias nomenclaturas utilizadas para 
esses crimes que fazem uso dos recursos 
tecnológicos da Ciência da Computação, como: 
Crimes de Informática, Crimes Digitais, Crimes de 
Alta Tecnologia, Crimes por Computador e Crimes 
Eletrônicos. Definitivamente, todas essas 
nomenclaturas são sinônimas e querem dizer a 
mesma coisa, haja vista que todos os crimes de 
alta tecnologia, digitais e eletrônicos fazem uso de 
recursos da Informática, principalmente de 
natureza lógica (programas de computador). 

Com efeito, DE LUCA et al. (p. 240), no ano 
distante de 2005, esboçaram uma definição para 
crimes de Informática, seguramente baseando-se 
na teoria tripartite do crime, para propor uma 
definição para crimes de Informática. 

De fato, para se chegar a uma boa conceituação 
de crimes digitais, deve-se partir do conceito 
analítico de crime, com base na teoria tripartite, 
em que “crime é todo fato típico, antijurídico 
(ilícito) e culpável”. A partir dessa definição, pode-
se conceituar crimes de Informática como sendo 
“todo fato típico, antijurídico e culpável, praticado 
com a utilização de recursos da Informática”. 
Como essa proposta de definição se baseia em 
teoria consolidada e respeitada (teoria tripartite), 
tende a ser robusta. 

Os Crimes Cibernéticos, por sua vez, são espécie 
do gênero Crimes de Informática. Essa espécie de 
crimes digitais são os crimes praticados por meio 
do espaço cibernético (internet), que é um dos 
recursos da Informática. Assim, mais uma vez 
baseando-se na teoria tripartite, crimes 
cibernéticos podem ser definidos como “todo fato 
típico, antijurídico e culpável, praticado com a 
utilização de recursos da Informática, por meio do 
espaço cibernético”. Dessa forma, todo crime 

cibernético é crime de Informática, mas a 
recíproca não é verdadeira, visto que um é gênero 
e o outro é espécie. 

Os crimes de Informática, incluindo-se os crimes 
cibernéticos, podem ser classificados   em puros 
e impuros, ou próprios e impróprios. Os primeiros 
são os novos tipos penais, que protegem bens 
jurídicos novos, relativos à alta tecnologia, 
surgidos com o advento dos recursos da 
Informática, incluindo-se a internet, como a 
segurança da informação e segurança 
cibernética. Antes da era da Informática, não havia 
qualquer sentido em se falar na proteção desses 
bens jurídicos, pois não existiam naquela. 

MALAQUIAS (2015, p. 72) propõe definição para 
os crimes próprios, afirmando que seriam aqueles 
crimes que necessitam do espaço cibernético 
para serem praticados. Esse autor também 
procura definir o bem jurídico tutelado no crime 
cibernético, afirmando que seria a intimidade do 
indivíduo. 

Contudo, em se tratando de crimes cibernéticos 
próprios, os bens jurídicos a serem tutelados são 
a segurança da informação e a segurança 
cibernética. Definitivamente, são bens jurídicos 
novos, completamente correlacionados com os 
recursos da alta tecnologia, da tecnologia da 
informação. 

BRITO (2013, p. 50) ressalta a importância desses 
novos bens jurídicos, consubstanciados pela 
segurança cibernética e segurança da 
informação. São bens jurídicos recentes, surgidos 
em decorrência da popularização dos recursos da 
tecnologia da informação.  

Dessa forma, os crimes de Informática próprios 
são os novos crimes, aqueles cuja prática seria 
impossível sem os recursos da Informática. São 
aqueles que atacam os novos bens jurídicos, 
relacionados com a Informática, surgidos com o 
advento da alta tecnologia. Alguns dos primeiros 
crimes cibernéticos puros foram tipificados por 
meio da Lei Caroline Dieckmann (Lei No 
12.737/2012). 

Essa lei acrescentou os artigos 154-A e 154-B ao 
Código Penal. O caput do artigo 154-A cria um 
novo tipo penal, talvez o primeiro crime cibernético 
puro no ordenamento jurídico pátrio: invasão de 
dispositivo informático alheio. Contudo, a pena 
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prevista de detenção de três meses a um ano e 
multa é muito pequena para ter o condão de 
realmente desmotivar a prática criminosa. Esse 
tipo penal tem por objetivo proteger um novo bem 
jurídico, surgido a partir da existência e 
popularização dos recursos da Informática, 
especialmente a internet, que é a segurança da 
informação ou segurança cibernética. 

O parágrafo primeiro do artigo 154-A criminaliza 
as condutas de produzir e disseminar códigos 
maliciosos (vírus, cavalo de troia, vermes e 
demais pragas digitais), bem como dos 
equipamentos conhecidos como “chupa-cabras”, 
que que são miniaturas de hardware para serem 
instaladas dentro dos caixas eletrônicos, com a 
finalidade de copiar as informações sensíveis dos 
clientes, incluindo-se os números do banco, 
agência, conta e senha, para efeito de clonagem 
dos cartões e posteriores saques fraudulentos 
nessas contas. 

A Lei Caroline Dieckmann também alterou os 
artigos 266 e 298 do Código Penal, tendo incluído 
nesse último artigo o parágrafo único, in verbis: 

“Parágrafo único. Para fins do disposto no 
caput, equipara-se a documento particular o 
cartão de crédito ou débito”.  

A criação desse dispositivo legal foi de grande 
importância para o enfrentamento dos crimes 
cibernéticos, visto que as quadrilhas de 
criminosos do espaço cibernético, estruturadas 
como crime organizado, possuem departamentos 
encarregados da clonagem de cartões de crédito 
e débito, com base nas informações sensíveis 
subtraídas fraudulentamente das vítimas, com a 
finalidade de realizarem saques e compras, dessa 
forma obtendo vantagens financeiras ilícitas. 

Com o advento do parágrafo único do artigo 288, 
esses criminosos serão também enquadrados 
nesse tipo penal, podendo pegar pena de reclusão 
de um a cinco anos e multa. Cabe ressaltar que 
essa clonagem é muito praticada pelos membros 
das quadrilhas especializadas no golpe conhecido 
como “Phishing Scam”, por meio do seu 
departamento de clonagem de cartões de crédito 
e débito. 

Os últimos (crimes de Informática impuros) são os 
velhos crimes que já eram tipificados no Código 
Penal, como estelionato e os crimes contra a 

honra, praticados com a utilização de recursos da 
Informática, incluindo-se a internet. Nesse grupo 
estão inseridos, a título de exemplo, os tipos 
penais comuns que já existiam antes do 
surgimento da Informática e que agora os 
criminosos passaram a utilizar os recursos 
tecnológicos como ferramenta para a prática 
criminosa. Como exemplos podem ser citados: 
calúnia, injúria, difamação, furto, estelionato, 
tráfico de drogas e todos os demais crimes 
preceituados no Código Penal e nas leis 
especiais, possíveis de serem praticados com a 
utilização dos recursos das tecnologias da 
informação. 

A Lei Nº 9.296/1996, a qual regulamenta o inciso 
XII, parte final, do art. 5° da Constituição Federal, 
estabelece que, in verbis: 

“Art. 10. Constitui crime realizar interceptação 
de comunicações telefônicas, de informática ou 
telemática, ou quebrar segredo da Justiça, sem 
autorização judicial ou com objetivos não 
autorizados em lei. 

Pena: reclusão, de dois a quatro anos, e multa.” 

Esse crime (interceptação telemática clandestina) 
pode ser considerado talvez o primeiro crime 
cibernético próprio, visto que o bem jurídico 
atacado é a segurança cibernética, que é um bem 
jurídico novo, surgido em decorrência do advento 
dos recursos da alta tecnologia, especialmente o 
espaço cibernético. 

Com efeito, a sociedade, a cada dia que passa, 
torna-se se mais dependente dos recursos 
tecnológicos providos pela Informática. 
Hodiernamente, pode-se fazer tudo pela internet, 
pode-se comprar qualquer coisa, fazer 
propaganda eleitoral, movimentar contas 
bancárias, além de inúmeras outras atividades. 
Nesse mesmo sentido, os criminosos estão 
movendo suas atividades para a internet, inclusive 
as tradicionais quadrilhas de assalto a bancos, 
buscando mitigar os riscos e aumentar os lucros. 

A Informática ou Ciência da Computação é uma 
ciência muito nova. Os primeiros computadores 
surgiram na década de 1940. O ENIAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer), considerado 
o primeiro computador digital eletrônico, foi 
lançado em 1946 e o UNIVAC (UNIVersal 
Automatic Computer), onsiderado o primeiro 
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computador comercial, começou a ser 
comercializado em 1951. Contudo, a despeito de 
tal ciência ser muito recente, seguramente as 
outras ciências, mesmo as mais antigas, quer 
sejam exatas, humanas, médicas, biológicas, 
sociais, da terra, todas se tornaram dependentes 
da Ciência da Computação, não sendo possível 
avançarem em termos de pesquisa e 
desenvolvimento sem a utilização dos recursos da 
nova ciência. Até mesmo as ciências sociais e 
humanas, como o Direito e a Geografia, também 
são muito dependentes dos recursos da 
Informática, como os editores de textos, bancos 
de dados, softwares de busca e, naturalmente, a 
internet, com todo o seu potencial com fontes 
inesgotáveis de pesquisa. (CASSANTI, 2014; 
MALAQUIAS, 2015). 

Após a popularização da internet e o surgimento 
dos crimes cibernéticos, especialmente aqueles 
com efeitos globais, resta evidenciado que o 
espaço cibernético não possui fronteiras e que o 
crime se aproveita dessa situação para expandir 
suas atividades ilícitas, em âmbito internacional. 
Nesse sentido, o Direito Cibernético também 
precisa expandir seus horizontes.  

De fato, o Direito Cibernético (ou Direito Digital), 
tendo-se em vistas que o espaço cibernético não 
possui fronteiras, em que as ações praticadas por 
meio da internet, quer sejam lícitas ou ilícitas, 
possuem abrangência mundial, precisa ser 
abordado de forma global, naturalmente 
respeitando-se as legislações dos países 
envolvidos. Além disso, em decorrência da 
altíssima velocidade do desenvolvimento e da 
evolução da tecnologia da informação, o processo 
legislativo não consegue atualizar a legislação 
aplicada em velocidade próxima, fato que gera 
muitos problemas, como a falta de proteção de 
bens jurídicos novos, surgidos em função da 
evolução tecnológica.  

    

4. Necessidade de atualização da 

legislação penal 

Considerando-se o fato de que o atual Código 
Penal é de 1940 e o Código de Processo Penal de 
1941, portanto de datas anteriores ao início da 
Informática, esses diplomas legais foram 

concebidos e elaborados sem se considerarem 
características marcantes dos crimes 
cibernéticos. Além disso, naturalmente não há que 
se falar na tipificação desses crimes na versão 
original do Código Penal, visto que os bens 
jurídicos relacionados à alta tecnologia somente 
surgiram recentemente, principalmente em 
decorrência da popularização da internet. Assim, 
quando os Códigos Penal e Processual Penal 
entraram em vigência não existiam os bens 
jurídicos relacionados à alta tecnologia, como 
segurança da informação e segurança 
cibernética. Portanto, os crimes de Informática 
puros não poderiam ter sido tipificados naquela 
época, visto que não havia bem jurídico a ser 
protegido.  

Contudo, os crimes de Informática impuros já 
existiam desde então, como o estelionato, o furto, 
os crimes contra a honra, dentre inúmeros outros, 
sendo que sempre puderam ser objeto de 
persecução penal, inclusive quando praticados 
por meio da internet. Com efeito, os crimes 
cibernéticos impuros, condutas típicas como o 
estelionato, quando praticadas por meio da 
internet, possuem um potencial ofensivo inúmeras 
vezes maior do que quando praticados fora do 
espaço cibernético, sendo que, ainda assim, a 
pena continua sendo a mesma.  

Daí, exsurge a necessidade de modernização da 
legislação de forma a majorar as penas aplicadas 
aos crimes praticados por meio da internet, em 
que o seu alcance e potencial ofensivo são muito 
muito maiores, podendo atingir milhares de 
vítimas ao mesmo instante, podendo os 
criminosos obterem vantagens financeiras ilícitas 
em volumes estratosféricos, em tempo muito 
reduzido e com pouco risco, haja vista que 
escondem atrás de teclados, usando softwares 
maliciosos, em busca de suposto anonimato e da 
impunidade. 

O caput do artigo 5º do Código Penal trata da 
territorialidade (do local do crime), estabelecendo 
que se aplica a lei brasileira ao crime cometido no 
território nacional, in verbis: 

“Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo 
de convenções, tratados e regras de direito 
internacional, ao crime cometido no território 
nacional”. 
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Contudo, quando se tratam de crimes cibernéticos 
com efeitos globais, em que o criminoso nacional, 
dentro do território nacional, perpetra ataque, por 
meio do espaço cibernético, contra alvos 
localizados em outros países, a persecução penal 
se torna complexa. Nesses casos, como não 
houve nenhum efeito do crime no território 
nacional, as polícias judiciárias brasileiras não 
tomam conhecimento do fato criminoso, sendo 
que seria necessário um pedido de cooperação 
judiciária internacional, normalmente por meio de 
cartas rogatórias, para que as autoridades 
brasileiras tomassem conhecimento do fato. 
Contudo, normalmente esses mecanismos são 
muito morosos e normalmente demoram tempo 
superior à obrigatoriedade dos provedores de 
acesso à internet de preservarem os registros de 
acesso à internet, que é de um ano. Assim, torna-
se inviável a persecução penal desses crimes. 

Conforme preleciona MALAQUIAS, 2017, p. 73, 
enquanto não existir uma lei específica para 
regulamentar os crimes cibernéticos, aplicam-se a 
esses novos crimes o que está disposto no artigo 
5º do Código Penal, aplicando-se a lei brasileira 
aos crimes cometidos em território nacional. 

Essa assertiva é verdadeira, contudo não se pode 
olvidar da necessidade da cooperação judiciária 
internacional para a obtenção das provas e 
promoção da persecução penal, sendo que a 
morosidade desses procedimentos normalmente 
torna inviável essa ação dos órgãos encarregados 
da persecução penal, deixando os crimes sem 
solução e os criminosos sem punição. 
Normalmente, as evidências que podem 
comprovar a materialidade, a dinâmica e a autoria 
dos crimes estão armazenadas em computadores 
localizados em outros países, fato que dificulta 
sobremaneira a investigação cibernética e a 
apuração dos fatos. 

Mesmo com relação às normas penais não 
incriminadoras, pode-se constatar que inclusive 
elas estão desatualizadas relativamente aos 
crimes eletrônicos. Segundo o artigo 6º. Do 
Código Penal, in verbis:  

“Artigo 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”.  

Por sua vez, o Código de Processo Penal, em seu 
artigo 70, estabelece que “A competência será, de 
regra, determinada pelo lugar em que se 
consumar a infração, ou, no caso de tentativa, 
pelo lugar em que for praticado o último ato de 
execução. 
 
Para efeito de se demonstrar a inadequação e 
dificuldade de aplicação desses dispositivos 
legais em casos de crimes digitais, considerar-se-
ão casos de ataques cibernéticos com efeitos 
globais, como os ataques denominados 
“ransomware”, que constituem em prática 
criminosa que torna os dados da vítima 
indisponíveis por meio de criptografia e, na 
sequência, exige-se valor financeiro para o 
resgate dos dados da vítima. (CASSANTE, 2014, 
p. 32). 

Esses ataques podem ser perpetrados por 
membros de quadrilhas espalhados por vários 
países, em que centenas de milhares ou até 
milhões de vítimas residentes em dezenas de 
países distintos podem ser atingidas por meio da 
mesma conduta criminosa. O ataque de 
“ransomware” consiste na exploração de 
vulnerabilidade dos computadores das vítimas, 
normalmente por falta de atualização do Sistema 
Operacional, de forma a restringir o acesso ao 
computador infectado, por meio da conduta ilícita 
de compactar e criptografar os dados da vítima, 
bem como de,  na sequência, cobrar valor 
significativo de cada usuário, a título de resgate 
dos dados, para que o acesso possa ser 
restabelecido, por meio do fornecimento de senha 
para a recuperação e acesso aos dados, mediante 
o pagamento em criptomoeda, de forma a se 
garantir a não rastreabilidade da operação 
financeira. (CASSANTE, 2014) 

Nesses casos, entende-se que o local crime, às 
luzes do ordenamento jurídico pátrio, compreende 
os países de onde partiram o ataque cibernético 
(local em que ocorreu a ação) e as dezenas de 
países onde residem as vítimas (onde se 
produziram os resultados da conduta criminosa). 
Quanto à competência da persecução penal, essa 
é determinada pelas dezenas de países onde 
residem as vítimas do crime. Tratam-se, portanto, 
de crimes transnacionais, em que uma mesma 
ação criminosa atinge vítimas espalhadas em 
muitos países. 
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Contudo, a dificuldade maior surge na persecução 
penal, especialmente na investigação dessas 
condutas típicas, na medida em que as evidências 
que poderão comprovar a materialidade e 
principalmente a autoria do crime estão 
espalhadas em diversos países, sendo que a sua 
obtenção depende de cooperação judiciária 
internacional, por meio de cartas rogatórias. 
Dessa forma, é de grande urgência e necessidade 
a atualização da legislação material e processual, 
visando a uma melhor eficácia na persecução 
penal dos crimes cibernéticos, especialmente 
aqueles com efeitos globais. 

Nesse sentido, existe proposta de criação de um 
Tribunal Penal Internacional exclusivo para julgar 
crimes cibernéticos com efeitos globais. A 
proposta prevê a criação do tribunal na ONU. Por 
meio desse tribunal seria mais fácil para os 
Estados membros exercerem a pretensão punitiva 
nesses casos de crimes de alta tecnologia, 
praticados por meio da internet, em que milhares 
de pessoas espalhadas por dezenas de países se 
tornam vítimas da ação criminosa. 

 

5. Notícias falsas (fake news) nas 

campanhas eleitorais 

As notícias falsas, também muito conhecidas 
como fake news, sempre foram utilizadas em 
campanhas políticas, desde há muito tempo, com 
a finalidade de alterar o resultado das eleições de 
forma fraudulenta. De fato, uma notícia falsa, 
quando bem elaborada e disseminada com muita 
abrangência, tem o poder de alterar o resultado de 
uma eleição, subtraindo votos do candidato vítima 
da mentira e favorecendo o candidato 
patrocinador da fraude. Essa prática ilícita vem 
sendo utilizada desde tempos anteriores à era da 
Informática, quando a disseminações de notícias 
falsas eram feitas por meio da impressão e 
distribuição de panfletos e comunicados, 
pichações de muros e paredes de casas, bem 
como de outros meios igualmente rudimentares, 
porém eficazes, utilizados naquela época. 

          Com o pretexto de realizar propaganda 
política, muitas vezes são divulgadas notícias 
falsas de candidatos oponentes, principalmente 
por meio da internet, visto que o alcance é muito 

abrangente, as mensagens permanecem 
disponíveis e acessíveis para milhões de 
eleitores. 

          Contudo, hodiernamente está cada vez 
mais comum a divulgação de notícias falsas, 
principalmente por meio da internet, com a 
finalidade de alterar de forma fraudulenta o 
resultado das eleições. 

          Assim, há três tipos de propaganda política: 
a propaganda eleitoral, regulamentada pelo artigo 
36, caput, da Lei No 9.504/1997; a propaganda 
intrapartidária, regulamentada pelo artigo 36, § 1º, 
da Lei No 9.504/1997; e propaganda partidária, 
regulamentada pelo artigo 45 da Lei No 
9.096/1995 [1]. Em tese, todos os três tipos de 
propagandas eleitorais podem divulgar notícias 
falsas, as fake news.  

          Com a popularização da internet, 
especialmente das redes sociais, o potencial 
ofensivo dessa prática fraudulenta aumentou de 
forma estratosférica, com a utilização dos 
recursos tecnológicos da Informática, tanto para a 
produção do material como para a disseminação 
das notícias falsas. Dessa forma, milhões de 
pessoas podem ser alcançadas e informadas 
dessas notícias e influenciadas a mudarem o seu 
voto. Destarte, o uso da internet possibilita que a 
propagação das notícias falsas ganhe velocidade 
e poder de alcance inimagináveis, permitindo que 
tal prática ilícita possa ter efeitos avassaladores 
numa campanha política, alterando 
indevidamente os seus resultados. Daí, exsurge a 
necessidade de avanço no processo legislativo 
para a produção de leis que regulamentem essa 
situação. A ação do TSE nesse controle também 
é de grande relevância. 

          Ressalte-se que as fake news, de per si, 
não são crimes, pois não há nenhuma lei penal 
que tipifique tal conduta como crime. Há muitas 
fake news que nada mais são do que fofocas, 
como aquelas que afirmam falsamente que 
determinada personalidade veio a óbito, que se 
divorciou ou que foi visto com uma amante. 
Contudo, a depender do seu conteúdo, as fake 
news podem ser enquadradas em tipos penais, 
especialmente nos crimes contra a honra: calúnia, 
difamação e injúria. 
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          Dessa forma, em decorrência da incrível 
rapidez da disseminação das fake news pela 
internet, é importante que as campanhas eleitorais 
sejam assistidas por escritórios de advocacia 
especializados em Direito Cibernético e Direito 
Eleitoral, para que possam atuar diligentemente, 
de forma a tomar as devidas providências 
necessárias para a imediata remoção dos 
conteúdos falsos da internet, minimizando os 
efeitos nocivos ao candidato. Na sequência, é 
necessária a adoção de medidas urgentes para o 
início das investigações cibernéticas, visando à 
identificação e à localização dos autores, bem 
como a propositura de ações cíveis de reparação 
de danos morais e queixas-crimes em face dos 
responsáveis pelas publicações das notícias 
falsas.   

          As investigações cibernéticas levadas a 
efeito de forma não oficial, conduzidas por 
advogado especializado em Direito Cibernético, 
com o apoio de peritos da área de Computação 
Forense, com certeza poderão ser muito mais 
ágeis do que as investigações oficiais, de forma a 
se obterem os resultados desejados dentro dos 
curtos prazos exigidos no Direito Eleitoral.  

   

6. Conexão de Direito Cibernético 

com o Direito Eleitoral 

Há uma forte conexão entre o Direito Cibernético 
e o Direito Eleitoral, na medida em que há várias 
questões tecnológicas da Ciência da Computação 
referentes às eleições que precisam ser tratadas 
por esses dois ramos do Direito, como: segurança 
das urnas eletrônicas, campanhas eleitorais pela 
internet, bem como a persecução penal dos 
crimes eleitorais praticados por meio pela internet, 
envolvendo aspectos relativos à Ciência da 
Computação Forense e à investigação 
cibernética. 

Com efeito, em decorrência das últimas 
minirreformas eleitorais, seguramente surgirão 
muitas questões envolvendo a alta tecnologia que 
precisarão ser tratadas pelo Direito Cibernético, a 
Computação Forense e a investigação 
cibernética, como ferramentas de apoio ao Direito 
Eleitoral. Essas minirreformas eleitorais 
impuseram novas regras as serem observadas 

nos processos eleitorais, incluindo-se a proibição 
de financiamento das eleições por pessoas 
jurídicas, a permissão da vaquinha eletrônica 
(crowdfunding) e o impulsionamento oneroso de 
postagens nas redes sociais.  

Como as pessoas jurídicas não poderão mais 
financiar as campanhas eleitorais, em tese haverá 
grande diminuição dos recursos financeiros nas 
campanhas eleitorais. Esse fato, associado com 
as possibilidades tecnológicas agora permitidas 
pela lei eleitoral, seguramente motivará ainda 
mais os candidatos a cargos eletivos a utilizarem 
cada vez mais a internet, especialmente as redes 
sociais, em suas atividades de campanhas 
políticas. Seguramente, o custo desses recursos 
tecnológicos é muito baixo, em comparação com 
outras formas utilizadas fora do espaço 
cibernético, sendo que os resultados a serem 
obtidos, considerando-se uma atuação 
profissional e cuidadosa, podem trazer resultados 
eleitorais muito melhores. 

 

7. Ramos do Direito relacionados 

com o Direito Cibernético 

Além do Direito Eleitoral, existem outros ramos do 
Direito que também se relacionam fortemente com 
o Direito Cibernético, como: Direito Penal, Direito 
do Consumidor e Direito Civil, haja vista que a 
sociedade como um todo está fazendo uma rápida 
e constante migração de suas atividades 
cotidianas para a internet. 

Como é cediço, os criminosos estão migrando 
rápida e constantemente as suas atividades 
ilícitas para a internet. Hodiernamente, 
praticamente todos os crimes estão sendo 
praticados com a utilização de recursos da 
Informática como ferramentas de apoio, incluindo-
se a internet nesse rol de recursos tecnológicos. 
Até mesmo os crimes mais simples, incluindo-se 
os furtos de objetos de pequeno valor, estão 
sendo praticados com a utilização de recursos da 
alta tecnologia, até mesmo os ditos “ladrões de 
galinha” utilizam “smart phones” e aplicativos 
como o WhatsApp para se comunicarem e 
acertarem detalhes do furto, produzindo-se 
vestígios e evidências digitais que poderão 
comprovar a materialidade, a dinâmica e a autoria 
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de fatos típicos, mediante a produção de laudos 
periciais nos aparelhos utilizados.  

As tradicionais quadrilhas de assalto a bancos 
migraram suas atividades para a internet, 
buscando mitigar os riscos e aumentar os lucros, 
sem a necessidade de enfrentamento e troca de 
tiros com a polícia. Dessa forma, essas quadrilhas 
cooptam jovens com bons conhecimentos de 
Informática, compram “kits fraude”, com 
programas e equipamentos para a prática de 
crimes cibernéticos, como a conhecida fraude de 
“Phishing scam”, dentre outras. Nesse diapasão, 
surge a conexão entre o Direito Penal e o Direito 
Cibernético para o tratamento dessas questões no 
âmbito jurídico. 

A forte relação do Direito Cibernético com o Direito 
do Consumidor surge na medida em que 
atualmente pode-se comprar tudo por intermédio 
da internet, desde pequenos objetos até imóveis 
de alto valor. Seguramente, nessas transações 
realizadas no meio digital, por intermédio da 
internet, surgem inúmeras questões relacionadas 
a essas compras e vendas online que precisam 
ser tratadas por esses dois ramos do Direito, visto 
que as provas e evidências que poderão 
comprovar a materialidade de autoria das 
condutas estão em meios digitas, muitas vezes 
necessitando exames periciais da área de 
Computação Forense para o esclarecimento de 
questões muito técnicas, que estão além da 
compreensão dos operadores do Direito. 

O Direito Civil também se relaciona fortemente 
com o Direito Cibernético, na medida em existem 
muitas questões comuns a esses dois ramos do 
Direito, como: contratos digitais online, reparação 
de danos morais e materiais em decorrência de 
fatos ocorridos no espaço cibernético, dentre 
outros. Essas e tantas outras questões cíveis 
praticadas por meio do espaço cibernético 
precisam ser tratadas conjuntamente pelo Direito 
Civil e pelo Direito Cibernético. 

 

8. Conclusões 

Definitivamente, as pessoas da sociedade 
hodierna vêm sistematicamente fazendo uso cada 
vez mais intenso dos recursos da Informática, 
especialmente a internet, em suas atividades 

cotidianas, tornando-se totalmente dependentes 
desses recursos tecnológicos. Por sua vez, os 
criminosos vêm seguindo o mesmo ritmo, sendo 
que em suas atividades ilícitas eles usam 
intensamente os recursos tecnológicos como 
ferramentas para a realização de suas práticas 
criminosas. Daí exsurge a grande relevância do 
Direito Cibernético, pois é essa nova vertente do 
Direito que aborda todas essas questões 
tecnológicas e seus aspectos legais. 

O Direito Cibernético ainda não se estabeleceu 
como um ramo autônomo do Direito, sendo que a 
sua área de atuação está fortemente vinculada a 
outras áreas, como: Direito Eleitoral, Direito Penal, 
Direito do Consumidor, Direito Civil, dentre outras. 
Assim, é necessária a busca de conhecimentos de 
outras áreas do Direito para permitir uma boa 
atuação no Direito Cibernético. 

Por meio deste artigo procurou-se explorar a forte 
conexão existente entre o Direito Cibernético e o 
Direito Eleitoral, bem como foi feita 
contextualização de vários assuntos correlatos, 
como a Computação Forense, perícia digital, 
crimes de Informática e suas outras 
nomenclaturas e variações. Foram estudados os 
diversos crimes eleitorais próprios, tipificados na 
lei eleitoral, identificando-se quais poderiam ser 
praticados com a utilização de recursos da 
Informática, especialmente a internet. 

Foram explorados os aspectos investigativos 
necessários para a responsabilização de 
indivíduos que fazem uso da internet para 
propósitos escusos, buscando o anonimato e a 
impunidade, para interferirem fraudulentamente 
nos resultados das eleições, normalmente com a 
utilização de perfis falsos. Conforme discutido, 
são possíveis a identificação e a localização 
dessas pessoas, visto que tudo o que se faz na 
internet deixam-se rastros, os quais podem ser 
perseguidos pelos peritos especialistas em 
Computação Forense, com a participação de 
advogado especialista em Direito Cibernético. 

Dessa forma, conclui-se que o Direito Cibernético 
precisa ser trabalhado com outras áreas mais 
tradicionais do Direito, bem como precisa ter o 
apoio da Computação Forense para a promoção 
de investigações cibernéticas e de perícias 
digitais para se desvendarem questões muito 
técnicas que demandam conhecimentos 
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específicos dessa vertente da Ciência da 
Computação. Assim, por meio dessa composição 
de conhecimentos, é possível a solução dos 
casos de interesse do Direito Eleitoral, 
especialmente das divulgações de notícias 
falsas, em tempo de campanhas e pré-
campanhas eleitorais, por meio da internet, com 
a finalidade de se promoverem fraudes para a 
alteração dos resultados dos pleitos, de forma 
fraudulenta. 
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Abstract: Neste artigo são apresentados os cenários atuais dos crimes cibernéticos, bem como 

a evolução dessas condutas e as razões que levaram essa modalidade criminosa a aumentar de 
forma vertiginosa, especialmente no Brasil. Também são apresentados cenários prospectivos para 
os crimes cibernéticos, em função da evolução até então observada. São apresentadas as 
alternativas existentes para o enfrentamento dessa modalidade criminosa, bem como alternativas 
mais eficazes, baseadas em procedimentos ágeis e sem burocracias, com a finalidade de se levar a 
bom termo a investigação e toda a persercução penal dos crimes cibernéticos, especialmente 
aqueles com efeitos globais. São discutidas as possibilidade da criação de um tribunal criminal 
internacional para a persecução dos crimes cibernéticos com efeitos globais. 
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I. Introdução 

A sociedade como um todo está, dia após dia, 
fazendo uso da internet de forma cada vez mais 
intensa. Os recursos da alta tecnologia são 
utilizados por todas as pessoas, quer sejam 
crianças ou idosas, em suas atividades diárias. 
Dentre outras finalidades, a internet é utilizada 
para o entretenimento, trabalho, compra e venda 
de produtos, em que são movimentadas 
quantidades estratosféricas de recursos 
financeiros. 

Observa-se claramente esse mesmo movimento 
com relação aos criminosos, eles também estão 
fazendo intenso uso dos recursos tecnológicos 
em suas práticas criminosas. Atualmente, o 

principal objetivo do criminoso do espaço 
cibernético é a obtenção de vantagens 
financeiras de forma ilícita. Ele procura esse meio 
tecnológico para as suas práticas criminosas, em 
decorrência da possibilidade de gozar do suposto 
anonimato, desta forma procurando mitigar os 
riscos e maximizar a lucratividade.   

A legislação brasileira precisa ser atualizada para 
que os órgãos encarregados da persecução 
penal desses crimes possam promover um 
enfrentamento mais eficaz dessa modalidade 
criminosa. É necessária a previsão de penas 
mais severas para os crimes cometidos por meio 
do espaço cibernético, pois seu poder ofensivo é 
muito maior, podendo uma mesma conduta 
atingir milhões de pessoas ao mesmo tempo. 
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2. Cenário atual dos crimes 

cibernéticos  

No cenário atual dos crimes cibernéticos pode ser 
observada uma forte migração das atividades 
criminosas para o espaço cibernético. 
Inicialmente, os crimes federais, mais complexos, 
como corrupção e lavagem de dinheiro, 
começaram a fazer uso dos recursos tecnológicos 
como ferramenta, em suas práticas delitivas.  

Contudo, atualmente todos os crimes, por mais 
simples que sejam, em decorrência da ampla 
popularização da alta tecnologia, podem ser 
praticados com a utilização desses recursos 
tecnológicos como ferramentas de apoio à prática 
criminosa. Até mesmo os simples “ladrões de 
galinha” usam recursos tecnológicos em suas 
práticas criminosas, no mínimo utilizam o 
aplicativo WhatsApp para acertar detalhes do 
crime com seus comparças. Nesse sentido, as 
provas são digitais e demandam tratamento 
especializado em sua obtenção, salvaguarda e 
processamento. 

Além de tudo, os criminosos do espaço cibernético 
exigem segurança da informação, criptografia 
forte, backup nas nuvens, dentre outros, com 
relação aos recursos tecnológicos utilizados. 
Seguramente, se o aplicativo WhatsApp sofresse 
o downgrade desejado por alguns membros do 
Poder Judiciário, os criminosos imediatamente 
deixariam de utilizá-lo e procurariam outro 
aplicativo concorrente, com segurança forte. 

De fato, os criminosos, a exemplo do que ocorre 

com a sociedade como um todo, estão 

totalmente dependentes dos recursos 

tecnológicos, especialmente da internet, para a 

prática de suas atividades criminosas. Com 

certeza, possíveis quedas do serviço de internet 

prejudicariam muito as suas atividades ilícitas.    

Ultimamente, esses criminosos têm buscado 
atuação multinacional, por meio de parcerias 
firmadas entre eles. Dessa forma, podem 
perpetrar golpes estratosféricos, com efeitos 
globais, podendo atingir milhões de vítimas em 
dezenas de países e auferindo bilhões de dólares 
de lucros, de forma ilícita. Como exemplo desse 

tipo novo de atuação, pode-se citar os ataques de 
ransomware. 

São golpes complexos, em que as evidências que 
poderiam comprovar a materialidade e 
principalmente a autoria dos crimes podem estar 
armazenadas em países distantes. 
Definitivamente, a investigação é muito complexa, 
sendo necessária a cooperação judiciária 
internacional para ser viável a persecução penal 
desses crimes. 

As vantagens ilícitas obtidas são pagas por meio 
de criptomoedas, o que dificulta e, às vezes, até 
impossibilita o rastreamento e a localização dos 
criminosos. São utilizadas criptomoedas cada vez 
mais difíceis de serem rastreadas, como a 

Monero. 

Nesse atual cenário, os criminosos cibernéticos 
são pessoas com maior familiaridade com os 
recursos da alta tecnologia, visto que já nasceram 
na era da Informática, desde crianças já usavam 
recursos tecnológicos. Em decorrência, o uso da 
alta tecnologia na prática criminosa vem se 
consolidando como regra. 

Para enfrentar esse cenário que deve piorar 
drasticamente, o Estado, principalmente os 
órgãos encarregados da persecução penal, 
precisa se preparar melhor, por meio do 
treinamento de seus membros, aquisição de 
equipamentos e softwares específicos para o 
apoio de suas atividades. Somente dessa forma, 
o Estado poderá promover um enfrentamento 

mais eficaz do crime cibernético. 

     

3. Evolução do crime Cibernético  

Com a popularização da internet, em que as 
pessoas passaram a utilizar esse recurso 
tecnológico como apoio às suas atividades, 
inclusive aquelas que envolvem pagamentos de 
produtos ou transferências bancárias, surgiram os 
crimes cibernéticos. São atividades ilícitas 

praticadas por meio do espaço cibernético. 

Nos primórdios, os autores dessa conduta ilícita 
tinham como principal objetivo tão-só comprovar 
que eram os bons, que conseguiam burlar todos 
os mecanismos de segurança das vítimas. Enfim, 
o objetivo era mais romântico, mais exibicionista, 
sem maiores prentensões. Contudo, atualmente o 
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objetivo desses criminosos está focado na 
obtenção de vantagens financeiras ilícitas. 

Especialmente depois das duas últimas ondas de 
automação bancária – home banking e mobile 
banking, em que o uso de telefones celulares 
inteligentes se tornou muito comum na realização 
de operações bancárias e outras igualmente 
sensíveis, os criminosos passaram a contar com 
essa grande facilidade e oportunidade para a 
prática de suas condutas ilícitas. Essa mobilidade 
permitiu que os criminosos pudessem agir com 

mais facilidade, de qualquer lugar que estejam. 

De fato, os criminosos buscam os meios 
tecnológicos, incluindo-se a internet, para suas 
práticas criminosas com a finalidade de mitigar os 
riscos e maximizar os lucros de seus negócios 
ilícitos. Os criminosos não querem enfrentamento 
armado com a polícia, preferem se esconder no 
suposto anonimato proporcionado pela internet, 
bem como auferir lucros maiores em menor 
espaço de tempo. 

Segundo o relatório da empresa Symantec, 
denominado “2017 Norton Cyber Security Insights 
Report Global Results”, 62,21 milhões de pessoas 
no Brasil se tornaram vítimas de criminosos do 
espaço cibernético, no ano de 2017. Segundo 
esse relatório, somente a China (352,70 Mi), Índia 
(186,44 Mi) e Estados Unidos (143,70 Mi) ficaram 
à frente do Brasil.  

Em termos volume de prejuízos causados pelo 
crime cibernético, em 2017 o Brasil aparece em 2o 
lugar, com prejuízos de U$ 22,5 bilhões. Em 
primeiro lugar, aparece a China com U$ 66,3 
bilhões. 

Conforme as investigações reportadas pelo 
relatório denominado Economic Impact of 
Cybercrime — No Slowing Down”, emitido pelas 
empresas McAfee e Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), o Brasil possui um 
dos ecossistemas de crimes cibernéticos mais 
exclusivos do mundo, contando com grande 
quantidade hackers black-hat, em que seriam 
oferecidos até mesmos cursos online sobre spam 

e desenvolvimento de malware. 

Esse mesmo relatório assegura que 54% dos 
ataques cibernéticos registrados no Brasil são 
originários do próprio país, bem como que o crime 
financeiro mais comum no Brasil é praticado por 

meio da internet contra Bancos e instituições 
financeiras, em que 95% das perdas sofridas 
pelos bancos brasileiros são originadas de 

ataques cibernéticos. 

Esse relatório da McAfee também informa que no 
Brasil mais da metade de todas as transações 
bancárias são feitas por meio de dispositivos 
conectados à Internet e que a falta de leis fortes 
contra o cibercrime torna o Brasil um dos alvos 
preferidos dos ataques online.  

De fato, as leis brasileiras contra os crimes 
cibernéticos são muito frágeis. A Lei No 
12.737/2012, conhecida como Lei Caroline 
Dieckmann, incluiu o artigo 154A no Código Penal. 
Este dispositivo prevê penas de reclusão de 3 
meses a um ano para os crimes de invasão de 
dispositivo informático alheio, produção ou 
disseminação de código malicioso, podendo a 
pena ser aumentada a até 2 anos, em casos 
específicos. Assim, no Brasil, esses crimes 
cibernéticos próprios são considerados infrações 
penais de menor potencial ofensivo, conforme o 
artigo 61 da Lei No 9.099/1995. Assim, tais crimes 
são de competência dos Juizados Especiais 
Criminais. 

Esse tratamento leniente e tolerante com o crime 
cibernético certamente motiva os criminosos a 
escolherem o Brasil como alvo preferido de seus 
ataques. Nos Estados Unidos a pena para a 
invasão de sistemas informáticos alheios pode 
chegar até 15 anos de reclusão, sendo que na 

China as penas são ainda mais rigorosas. 

Em decorrência dessa tolerância, o Brasil vem 
sistematicamente subindo no ranking dos países 
preferidos pelos criminosos cibernéticos. Se nada 
mudar, a tendência é que em um período de dois 
a cinco anos o Brasil supere a China, tornando-se 
o principal alvo dos ataques cibernéticos no 
mundo.  

Quando os ataques são provenientes de outros 

países, a investigação se torna mais complexa, 

são necessárias cooperações judiciárias 

internacionais para a busca das provas, o 

criminoso deve ser julgado com base nas leis de 

seu país. Contudo, conforme o relatório da 

McAfee, 54% dos ataques sofridos no Brasil são 

originários do próprio país. Tal fato 
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indiscutivelmente facilita em muito a investigação 

e a persecução desses crimes. Ainda assim, o 

índice de sucesso nas investigações é muito 

baixo, em decorrência da frágil legislação e da 

falta de melhor estruturação e treinamento dos 

órgãos encarregados da persecução penal. 

Se o país não consegue prover um enfrentamento 

contundente contra o crime cibernético praticado 

dentro do território nacional, muito pior 

desempenho terá com relação aos crimes 

praticados a partir de outros países. Tal 

perspectiva sinaliza para uma total impunidade, 

com relação a esses ataques estrangeiros. 

 

4. Cenário prospectivo do crime 

cibernético  

A tendência é que os criminosos do espaço 
cibernético continuem a atuar no formato de 
quadrilhas organizadas, muitas vezes com seus 
membros espalhados em vários países, para 
envidar esforços na aplicação de golpes com 
efeitos globais, em que os lucros serão auferidos 
por meio de criptomoedas, a exemplo dos ataques 
de ransomware. Seguramente, novas 
modalidades e variantes desse tipo de ataque 
surgirão. As criptomoedas, em decorrência da 
dificuldade de rastreamento do dinheiro, sempre 
deverão ser utilizadas nos novos golpes. 

Esse tipo de ação criminosa, por ser mais 
complexa e ter efeitos globais, muitas vezes torna 
a investigação e a persecução penal inviáveis. 
Essa impunidade certamente ocorre em países 
que não possuem estrutura de investigação 

adequada. 

O Brasil, em decorrência da fragilidade atual da 
legislação, se não ocorrerem atualizações 
significativas nas leis e melhores estruturações 
dos órgãos estatais, dentro de dois a cinco anos 
certamente o Brasil terá que conviver com a 
incômoda situação de ser o principal alvo dos 
criminosos do espaço cibernético. O país terá que 
enfrentar fortes ondas de ataques complexos, 
perpetrados por criminosos espalhados em 
diversos outros países. 

Para que se possa prover um enfrentamento 
eficaz a um cenário mais complexo que se 
aproxima, medidas urgentes são necessárias. 
Além da atualização da legislação nacional e 
melhor estruturação das polícias, também é 
imprescindível o estabelecimento de mecanismos 
de cooperação internacional entre os órgãos 
encarregados da persecução penal desses crimes 
dos países envolvidos. 

Para se levarem a bom termo as investigações 
dos crimes cibernéticos com efeitos globais, é 
necessário o estabelecimento de cooperação 
policial internacional específica, ágil e sem 
burocracias. É necessário que tais cooperações 
sejam concebidas com a mesma visão dos 
hackers, de forma a ser rápida e eficaz, sem o uso 
de burocracias incompatíveis com a velocidade 
dos crimes cibernéticos. 

Há uma proposta de criação de um Tribunal 
Criminal Internacional específico para julgar os 
crimes cibernéticos com efeitos globais, na ONU. 
Essa proposta parece ser uma ótima opção para 
se buscar um enfrentamento mais eficaz dessa 
modalidade criminosa. Naturalmente haveria a 
necessidade de adesão dos países a esse 
tribunal, garantindo-se a sua competência para o 
julgamento dos crimes cibernéticos com efeitos 

globais. 

    

5. Necessidade de atualização da 

legislação nacional  

A legislação penal brasileira atual está em vigor 
desde datas anteriores ao início da Informática, 
sendo o Código Penal de 1940 e Código de 
Processo Penal de 1941. Dessa forma, é 
necessária a atualização desses diplomas legais, 
de forma que se tornem compatíveis com as 
características e complexidades dos crimes 
praticados por meio do espaço cibernético. 

Como o Direito Penal não admite analogia, os 
novos bens jurídicos surgidos em decorrência da 
alta tecnologia precisam ser protegidos pelo 
Direito Penal, por meio da criação de novos tipos 
penais, com previsão de penas altas, compatíveis 
com o poder ofensivo das condutas que infringem 
tais bens jurídicos. Essa assertiva se aplica aos 
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crimes cibernéticos puros, com relação aos novos 
bens jurídicos. 

No que se refere aos crimes cibernéticos impuros, 
em que os bens jurídicos já são protegidos pelo 
Código Penal, como o estelionato, os crimes 
contra a honra e outros, a legislação precisa ser 
atualizada para aumentar as penas desses crimes 
quando praticados por meio da internet. Essa 
majoração é imprescindível, visto que quando o 
crime é praticado por meio do espaço cibernético 
o seu poder ofensivo aumenta de forma 
astronômica, podendo atingir até milhões de 
vítimas, como é o caso do estelionato praticado 
pela internet. 

Nesses casos, os criminosos podem obter 
vantagens financeiras ilícitas em volumes 
estratosféricos, em tempo muito reduzido e com 
pouco risco, haja vista que se escondem atrás de 
teclados, usando softwares maliciosos, em busca 

de suposto anonimato e da impunidade. 

Ademais, quando o criminoso perpetra ataque por 
meio do espaço cibernético contra alvos 
localizados em outros países, a persecução penal 
se torna complexa. Nesses casos, como não 
houve nenhum efeito do crime no território 
nacional, as polícias judiciárias brasileiras não 
tomam conhecimento do fato criminoso, sendo 
que seria necessário um pedido de cooperação 
judiciária internacional, normalmente por meio de 
cartas rogatórias. Contudo, normalmente esses 
mecanismos são muito morosos e normalmente 
demoram tempo superior à obrigatoriedade dos 
provedores de acesso à internet de preservarem 
os registros de acesso à internet, que é de um 
ano. Assim, torna-se inviável a persecução penal 

desses crimes. 

Normalmente, as evidências que podem 
comprovar a materialidade, a dinâmica e a autoria 
dos crimes estão armazenadas em computadores 
localizados em outros países, fato que dificulta 
sobremaneira a investigação cibernética e a 
apuração dos fatos. 

 

6. Conclusões 

Atualmente, a sociedade como um todo vem 
fazendo intenso uso da internet em suas 
atividades diárias, tornando-se totalmente 

dependentes desses recursos tecnológicos. Esse 
mesmo movimento ocorre com os criminosos, 
inclusive com os membros das quadrilhas 

tradicionais de assalto a bancos. 

Os novos golpes perpetrados por meio do espaço 
cibernético apresentam cada vez maior nível de 
sofisticação, fazendo uso de novas tecnologias e 
buscando vantagens financeiras ilícitas em 
criptomoedas. 

Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar no 
ranking dos países mas afetados pela 
criminalidade cibernética, atrás apenas da China. 
Contudo, em decorrência da fragilidade das leis 
nacionais e da frágil atuação dos órgãos nacionais 
encarregados da persecução penal dessa 
modalidade criminosa, a expectativa é que dentro 
de 2 a 5 anos o Brasíl pode se tornar o principal 
alvo do crime cibernético. 
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The main purpose of

THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON 

FORENSIC COMPUTER SCIENCE AND 

CYBER LAW (ICoFCS) is to bring together 

researchers interested in Forensic 

Computer Science and in Cyber Law, in 

order to foster development in this matter.

We foresee major advances and 

development in Forensic Computer 

Science and Cyber Law by means 

encouraging researchers from Universities, 

Research Centers and Law Enforcement 

Agencies from all over the world to submit 

their papers on this conference.


