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RESUMO 

 

 

Em virtude do aumento significativo do acesso dos Brasileiros ao computador e, 

conseqüentemente, a internet, vê-se de maneira similar um acréscimo nas ações 

policiais, que têm como intuito cumprir mandatos judiciais a fim de apreender 

material suspeito utilizado em crimes digitais. Devido a tal fator, a ciência da 

computação mudou seu foco anterior, que era o de tratar dos eventos criminosos 

antes que os mesmos acontecessem, para uma abordagem pós-evento, através da 

Computação Forense. A Computação Forense possui inúmeras características que, 

juntas, criam um ambiente favorável para a definição de um parecer ou opinião 

sobre uma determinada evidência. Considerando que a busca e apreensão é uma 

das etapas mais importante do processo de análise pericial criminal de material 

suspeito, importante ressaltar a necessidade de uma metodologia adequada no 

cumprimento de mandatos de busca e apreensão, que acaba por comprometer os 

trabalhos da polícia e da Justiça Brasileira. Sendo assim, este trabalho objetiva 

demonstrar todas as etapas que um perito deve cumprir para que a operação seja 

bem sucedida, que vão desde o transporte do equipamento a ser periciado à 

confecção do laudo pericial, além de abordar a importância e os procedimentos 

adotados, na atualidade, que visam o combate ao crime digital. 

 

Palavras-chave: Internet. Computação Forense. Crime Digital. Combate. Perícia. 
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ABSTRACT 

 

 

In virtue of the significant increase of the access of the Brazilians to the computer 

and, consequent, the Internet, an addition in the police actions is seen in similar way, 

that have as intention to fulfill mandates judicial in order to apprehend used 

suspicious material in digital crimes. Had to such factor, the computer science 

changed its previous focus that was to deal with the criminal events before the same 

ones happened, for a boarding after-event, through the Forensic Computation. The 

Forensic Computation possesses innumerable characteristics that, meetings, create 

a favorable environment for the definition of one to seem or opinion on one definitive 

evidence. Considering that the search and apprehension are one of the stages most 

important of the process of criminal skillful analysis of suspected material, important 

to stand out the necessity of a methodology adjusted in the fulfillment of search 

mandates and apprehension that finishes for compromising the works of the policy 

and Brazilian Justice. Being thus, this objective work to demonstrate to all the stages 

that a connoisseur must fulfill so that the operation is successful, that they go since 

the transport of the equipment to be periciado to the confection of the expert report, 

beyond approaching the adopted importance and procedures, in the present time, 

that aim at the combat to the digital crime. 

 

Words Key: Computer, Forensic Computation, Digital Crime, Combat, Skill. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Em virtude da evolução das telecomunicações e da computação, verificou-se um 

aumento expressivo no uso das tecnologias propiciadas pelas duas áreas. Isso 

porque pessoas, empresas e governo passaram a utilizar esses recursos. 

Entretanto, e na mesma proporção, as atividades criminosas que se valem dessa 

mesma tecnologia apresentaram crescimento. Crimes digitais que representavam 

um pequeno percentual dos tratados pela justiça passaram, em algumas áreas, a 

superar os convencionais.  

 

Os crimes cibernéticos envolvendo instituições financeiras é, certamente, o melhor 

exemplo dos problemas supracitados, uma vez que apresentaram acréscimo de 

1,45% para 2,05% no ano de 2005.1 No mesmo ano, no Brasil, o prejuízo com este 

tipo de ato ilícito chegou a 300 milhões2, afetando instituições financeiras, empresas, 

pessoas físicas e órgãos governamentais. Estima-se que haja, nos próximos anos, 

crescimento ainda maior dessa modalidade de crime que atinge proporções globais.3  

Tais acontecimentos, acompanhados da diversidade tecnológica dinâmica, fizeram 

com que a Ciência da Computação, em especial a área de redes, alterasse seu foco 

de atuação, já que passaram a atender os casos de ação criminal após sua 

execução e não apenas antes da mesma, através de métodos preventivos, como 

vinha atuando.  

 

Nasce, então, a Computação Forense que tem como principal característica a 

relação direta com as diferentes áreas do Direito (Criminal, Cível, Tributário, entre 

outras), se apresentando como uma alternativa para atender os casos de pós-

evento, uma vez que busca evidências tecnológicas da prova que caracterizam a 

ação criminosa e as relaciona com as pessoas envolvidas.  

 

Importa salientar que a tecnologia digital fez surgir novos conceitos, estes que não 

podem ser tratados pela justiça, como adotado nos processos tradicionais. Para 

                                                 
1
 Relatório Vírus, 2007. 

2
 WNews, 2006. 

3
 Departamento da Polícia Federal, 2006; Nancy Ritter, 2006 
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Marcacini (2006, pg.12) “O ambiente digital e sua tecnologia, modificaram 

drasticamente os conceitos de evidência e de prova. O ambiente digital traz consigo 

as características de volatilidade, alterabilidade e fácil falsificação”.  

 

Notório verificar que um perito em Computação Forense precisa ter conhecimento 

em computação, telecomunicação, ciência forense e direito, além de mecanismos 

para a manipulação desses conhecimentos. 

 

Referindo-se a importância de haver uma metodologia para o rastreamento e 

obtenção de evidências, para análise forense, Ritter (2006, s.p.) comenta:  

 

A Computação Forense incorpora inúmeras características que juntas, criam 
um ambiente favorável para a definição de um parecer ou opinião sobre 
uma determinada evidência. No entanto, tais evidências estão sujeitas, em 
sua grande maioria, às restrições impostas pelo meio digital, na forma de 
obtenção e na garantia de sua integridade. Assim sendo, a definição de 
metodologias para o rastreamento e obtenção de tais evidências, se torna 
uma tarefa delicada, em função da diversidade das mesmas, do cenário 
onde estão inseridas e das restrições legais envolvidas. 

 

Pelo até aqui exposto, cumpri explicar que este estudo tem o objetivo de demonstrar 

todas as etapas que um perito deve cumprir para que a operação seja bem 

sucedida, que vão desde o transporte do equipamento a ser periciado à confecção 

do laudo pericial, além de abordar a importância e os procedimentos adotados, na 

atualidade, que visam o combate ao crime digital. 

 

Para atingir os objetivos descritos, o presente projeto de pesquisa foi estruturado 

primeiramente com o referencial teórico a fim de esclarecer o conceito, o que existe 

hoje no aspecto de leis. As formas de perícia de investigação deste tipo de crime e 

seus procedimentos. 
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2. A INTERNET E A LEI 

 

 

Em sua evolução o ser humano se viu na necessidade de obter e repassar certos 

tipos de informações para uma melhor vida em sociedade. Por causa desta 

necessidade ele foi se aperfeiçoando, passando da invenção da escrita até a atual 

internet. A internet, por sua vez, apresentou ao mundo um novo progresso da 

sociedade, proporcionando a todos o acesso à informação de maneira imediata. 

Segundo Filho (2006 s.p.): 

 

A explosão da internet para nós, mesmo os menos atentos aos fatos 
históricos, a clara visão de que uma nova sociedade estava se formando; 
uma sociedade em que o poder da informação passou a desempenhar 
papel muito mais importante do que qualquer outra forma de poder. As 
diferenças entre os povos não mais se medem pelo arsenal bélico ou 
domínios territoriais, mas pelo domínio e uso das novas formas de 
tecnologia da informação. 

 

Sabe-se claramente que o ser humano, ao criar a internet, tinha em mente que tal 

ferramenta deveria ser usada como um meio de comunicação. A posteriori, a mesma 

proporcionou o comércio eletrônico este muito utilizado nos dias de hoje. 

  

Entretanto, nota-se que, devido ao grande avanço da globalização, que favoreceu o 

crescimento no número de acessos a internet, a mesma passou a ser utilizada 

também por pessoas de má fé, que adentram a rede através de alguns sistemas 

sem autorização para fazer operações fraudulentas, também chamadas operações 

piratas. Com isso, tem-se um aumento na criminalidade virtual, através de 

intervenções como invasão de sistemas, furtos de informações sigilosas e de 

dinheiro por meio de desvio online através em bancos com acesso online, podendo 

causar danos irreparáveis à pessoa e/ou empresa afetada. 

 

O grande problema da justiça para desvendar esse crime está no fato do mesmo 

poder ser cometido em qualquer lugar do mundo, dificultando a localização de 

suspeitos, já que em comparação aos demais crimes, este tende a ter poucas pistas. 
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Como afirma Corrêa (2000, p. 43): 

Em vez de pistolas automáticas e metralhadoras, os ladrões de banco agora 
usam uma rede de computadores e sofisticados programas para cometer 
crimes. E o pior, fazem isso impessoalmente, de qualquer continente, sem a 
necessidade de presença física, pois atuam num "território" sem fronteiras, 
sem leis, acreditando que , por isso, estão imunes ao poder de policia. 

 

Para verificar outro motivo que dificulta o combate ao crime virtual, faz-se necessário 

esclarecer que aproximadamente 60 milhões4 de brasileiros acessam a internet e, 

dentro de dois anos, esse numero pode chegar a 80 milhões. Pesquisas do Instituto 

de Peritos em Tecnologias Digitais e Telecomunicações (IPDI) revelam que os 

prejuízos causados pelos crimes on-line atingiram um valor superior a 300 milhões 

de reais em 2007. Os benefícios da modernidade e celeridade alcançados com a 

rede mundial trazem, na mesma proporção, a prática de ilícitos penais que vêm 

confundindo não só as vítimas, como também os responsáveis pela persecução 

penal. 

 

 

2.1. Revolução tecnológica  

 

 

O desenfreado desenvolvimento tecnológico que vai desde, os telégrafos, telefones, 

satélites até os computadores mais avançados (existem computadores hoje 

projetados e desenvolvidos com formatos tão pequenos que alguns chegam a caber 

na palma da mão), verifica-se que a facilidade e a agilidade na troca de informações 

vêm aumentando a cada dia, ainda mais com o surgimento da Internet, que 

possibilita a conexão de vários computadores, com finalidades diversas, permitindo 

assim, que a troca de informações venha a anular distâncias, baratear os custos, 

deixar mais fácil a forma de comunicação, bem como diminuir o tempo despendido 

pelas pessoas. 

  

O impacto causado pelo computador trouxe à sociedade uma nova forma de vida, 

bem como uma nova realidade, e para muitos, a mudança foi tão brusca, que até se 

                                                 
4
 IBOPE Nielsen On Line 
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pode dizer que a sociedade está vivendo na chamada “era digital”. Observando a 

evolução da sociedade, verifica-se que ocorreu uma mudança radical em todos os 

setores, e, em específico, no âmbito dos meios tecnológicos para a obtenção de 

informações. Com isso, aquelas formas tradicionais para se obter informações, 

realizar transações negociais etc., estão sendo superadas pela utilização dos meios 

tecnológicos antes não existentes, modificando assim, até mesmo a estrutura da 

economia mundial, levando os economistas a denominarem essa nova era de 

economia digital. 

 

Como a sociedade é extremamente mutável, em virtude dos avanços científicos e 

tecnológicos, fazendo com que os costumes e as atividades sociais de uma forma 

geral sejam modificados pelo uso do computador, principalmente da Internet, 

importante se faz conceituar este termo e, para tanto, são transcritos alguns 

conceitos já formulados pela doutrina (NETO, 2008, s.p.). 

 

 

2.1.1. Breve escorço histórico 

 

 

Assim, a Internet consiste na interligação de redes de computadores de alcance 

mundial, tendo em comum os mesmo padrões de transmissão de dados, os 

chamados protocolos. O mais conhecido é o TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol – Protocolo de Controle de Transmissão). A padronização 

na transmissão é que permite a milhares de redes a comunicação entre si, formando 

o que conhecemos por Internet. Por problemas de segurança, os norte-americanos 

decidiram criar um sistema paralelo e alternativo ao existente, de forma que fosse 

possível administrar informações sob condições extremas e com total segurança, 

como no caso de um bombardeio nuclear. 

 

Como se vê a Internet teve seu início em um projeto militar do Governo norte-

americano que, na época da Guerra Fria (com a Ex-União Soviética), procurou criar 

uma rede em que o armazenamento e o tráfego das informações fossem 

descentralizados e independentes da Capital dos Estados Unidos, com o objetivo de 

que a comunicação entre cientistas engenheiros militares resistisse a um eventual 
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ataque a Washington sem que houvesse qualquer diminuição nas forças militares 

dos Estados Unidos para o prosseguimento na guerra (GRECO, 2000). Essa 

estrutura de redes seria bem mais eficaz do que outros sistemas de comunicação, 

pois, por exemplo, no sistema de telefonia, a conexão entre as informações, que 

ocorre entre dois endereços físicos, se dá por meio de um único caminho que se 

mantém inalterado durante o tempo da ligação telefônica. Assim, se houver qualquer 

obstáculo que venha a interferir nesse caminho, a conexão não se concretiza ou 

mesmo se encerra. Já na Internet, a conexão se faz de outra forma, ou seja, ela 

utiliza o melhor caminho possível dentro da rede, uma vez que os softwares 

automaticamente identificam as rotas de melhor e menor tráfego para o percurso das 

informações e mensagens (GRECO, 2000- pg. 58). Com a Internet, os esquemas de 

informações sigilosas durante a Guerra Fria estavam seguros, pois tais informações 

ocorriam de forma descentralizada, fazendo com que os Estados Unidos não 

perdessem o poder de comunicação entre os seus vários locais estratégicos. Assim, 

o combate ao inimigo tornava-se mais eficaz, pois, para se destruir a distribuição de 

informações militares sigilosas, localizadas em várias partes do mundo, era 

necessário destruir toda a rede de computadores, para que ela parasse de 

funcionar.  

 

Foi então que, em 1968, surgiu a Arpanet, resultado de pesquisa de seis anos, que 

utilizava o NCP – Network Control Protocol como protocolo de comunicação entre os 

computadores, o qual se dava por intermédio de e-mail, que significa eletronic mail. 

Assim, Ray Tomlison modificou o sistema de e-mail da Arpanet, incluindo assim, o 

@ no endereço de correio eletrônico, por ser um caráter pouco usado. Após o 

desenvolvimento da rede de computadores, e a separação do sistema em dois 

blocos (MILNET, rede das organizações militares, e NSFNET, rede para os 

pesquisadores), a Arpanet teve seu fim (MEYER et al., 2000).  

 

O sucesso na área militar despertou interesse no mundo dos negócios, e o fim da 

Guerra Fria permitiu a abertura dessa tecnologia ao mundo civil. Primeiramente, 

exclusivamente as universidades e grandes corporações desfrutaram dessa 

maravilhosa ponte eletrônica, que hoje emprega diferentes meios de conectividade, 

utilizando linhas telefônicas, cabos de TV por assinatura, de fibras óticas, 

transmissão via satélite ou freqüências de ondas de rádio como meio de transporte. 
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O aparelho chamado modem transforma os sinais sonoros em sinais passíveis de 

reconhecimento eletrônico, com a finalidade de permitir que cada computador 

conectado passe a ser um nó da rede. O computador deve possuir também um 

software específico, conhecido como browser – navegador. Esses softwares, entre 

os quais os mais conhecidos são o Internet Explorer, da Microsoft, e o Netscape 

Navigator, da Netscape, é que admitem ao usuário navegar na Internet. Referidos 

programas selecionam o pedido da informação desejada, especificando o protocolo 

que será utilizado e entre outras utilidades, recuperam e gravam no disco rígido do 

usuário as informações escolhidas.  

 

A comunicação eletrônica pode ser feita de três formas: entre pessoas, por meio do 

correio eletrônico; de forma interativa, em ambientes específicos; ou entre sistemas, 

conhecido como Electronic Data Interchange (troca de dados eletrônicos). A 

necessidade de acessar milhares de fontes de informações na Internet alavancou 

um sistema chamado WWW (World Wide Web), ou seja, uma espécie de índice 

formatado por hipertextos, que permite encontrar o assunto desejado sem saber o 

seu endereço eletrônico. 

 

Com isso, iniciou-se a abertura comercial da Internet, que teve maior expansão após 

a criação da World Wide Web, em 1992, por Tim Berners-Lee, conhecida como a 

teia de alcance mundial, que consiste num sistema de hipertexto o qual permite a 

interligação de diversos documentos espalhados na Internet, sendo que a imagem 

de tais textos assemelha-se a uma teia. No ano de 1993, um estudante da NCSA 

(National Center for Supercomputing Applications), Marc Andreessen, apresentou o 

primeiro navegador web, capaz de mostrar imagens e, após tal fato, Marc e Jim 

Clark fundam, no ano seguinte, a Netscape Corporation.  

 

A Internet, com o seu avanço, chegou a se confundir com a própria web (CORREA, 

2000 – pg. 61). Assim, com a integração de outros serviços com o navegador 

(browser), tais como FTP e o e-mail, este navegador fica como a principal 

ferramenta de acesso à Internet, em que pese existam outros, como Gopher, Archei 

e Telnet, que não chegaram a ter aceitação pelos usuários da rede, embora tenham 

utilidade e públicos garantidos (NAKAMURA, 2002).  
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No Brasil, a Internet teve seu início para a exploração comercial e, de forma oficial, 

através da já mencionada Portaria 148, de 31.05.1995, do Ministro de Estado das 

Comunicações, o qual emitiu uma Nota Conjunta em junho do mesmo ano, trazendo 

esclarecimentos à sociedade a respeito da introdução da Internet em nosso país. 

Ressaltava a importância estratégica de o Brasil tornar a Internet disponível a todos 

da sociedade, para então estimular o surgimento de provedores privados de serviços 

Internet, de portes variados, permitindo, com isso, oportunidades de opções e 

facilidades ao atendimento das necessidades dos diversos segmentos da sociedade, 

e assim fomentar o desenvolvimento de serviços Internet no Brasil. 

 

Com isso, pode-se ter uma idéia de como se originou a Internet e até que ponto este 

sistema de comunicação está influenciando a vida cotidiana da sociedade (CONTIN 

JR., 1996), a ponto de se falar até mesmo em alfabetização digital global. De acordo 

com Douglas F. Aldrich:  

 

No State of the World Fórum de 1998, o vice-presidente da Oracle, Marc 
Benioff, discutiu o fenômeno do apartheid digital, sua crença de que o poder 
social é (e continuará a ser), em grande parte, uma função do acesso à 
informação. ‘A verdade é que isto se refere àqueles que podem e àqueles 
que não podem (usar computadores) na nova era’, declarou ele. É uma 
questão de habilitação. A dura realidade deste século é - se você não tem 
acesso a PCs e à Internet, não pode participar do comércio, da educação, 
do lazer e da comunicação (2000, p. 99).  

 

Assim, quem detiver maior facilidade de acessar à Internet, certamente terá maior 

concentração do poder, no sentido de se beneficiar de toda a infra-estrutura da rede, 

o que propiciará um desempenho amplo e intenso do comércio, da educação, do 

lazer, da comunicação e de tudo mais que advier da Internet. 

 

 

2.1.2. Conceito 

 

 

Primeiramente, importa trazer a conceituação Corrêa sobre Internet: 

 

O sistema global de rede de computadores permite a comunicação e a 
transferência de arquivos de uma máquina a qualquer outra máquina 
conectada na rede, permitindo, assim, um intercâmbio de informações sem 
precedentes na história, de maneira rápida, eficiente e sem a limitação de 
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fronteiras, culminando na criação de novos mecanismos de relacionamento 
(Corrêa, 2002, p. 122).  

 

Ficando evidente que, a utilização da Internet como instrumento de comunicação, de 

comércio, de economia, de sociabilização e até mesmo de relacionamentos. As 

tecnologias se transformam a cada minuto, a cada hora, a cada dia, e cada vez mais 

se confere à rede maior rapidez e melhor acesso, especialmente, com lançamento 

da transmissão de dados via banda larga, por cabos e até pela utilização de 

freqüências de rádio (ISAGUIRE, 2002). Ao lado da criação e desenvolvimento, a 

Internet comportou a criação de novas formas de negócios, modificando institutos 

jurídicos já existentes e arraigados no ordenamento brasileiro. Outra grande 

mudança que incidiu com a evolução da rede foi a insegurança gerada no sistema, a 

qual levou à criação de novos conceitos e formas de se conferir tranqüilidade, 

confiança e certeza aos negócios realizados. 

 

A estrutura da Internet é extremamente complexa, pois além de abarcar uma base 

física, abarca uma construção lógica para a instauração de um ambiente adequado 

com relação aos computadores conectados. É a Internet um sistema de 

computadores, interligados em forma de rede. Importa, desta forma, enfatizar os 

ensinamentos de Oliveira: “(...) é a Internet uma rede de computadores, por onde 

trafegam dados e conhecimentos, de âmbito mundial, que visa à total liberdade de 

troca de informações, o que torna possível a ocorrência de uma integração 

universal” (Oliveira, 2001, p. 107). 

 

A Internet não é uma rede unitária, mas sim a união de diversas redes menores, por 

isso é qualificada como a rede das redes. 

 

O sistema da Internet compõe uma série de computadores interligados por um meio 

físico, seja telefonia, cabo, rádio ou outro qualquer. Contudo, podem conectar-se a 

estas redes computadores isolados que possuam, de forma autônoma, os requisitos 

físicos e lógicos imprescindíveis ao estabelecimento da ligação (GRECO, 2000 – pg. 

34). 
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Observa-se assim, que a grande revolução tecnológica da Internet redefiniu o 

conceito de distância e aumentou a autonomia do indivíduo isolado. 

Os computadores conectados a Internet para a troca de dados, ou seja, para que se 

relacionem necessitam de referencial, o qual permita identificá-los, e a esse 

referencial chama-se de IP, de (Internet Protocol), que cada um tem para se 

conectar a rede. 

 

Os provedores de acesso à Internet funcionam, segundo os seguintes subsídios: 

emissor, receptor, mensagem e canal ou meio de comunicação. O provedor, assim 

sendo, é o emissor, o qual provê ao seu usuário, por meio de seus equipamentos, o 

endereço IP (Internet Protocol) temporário válido para a sessão de acesso a rede, o 

qual proporcionará a navegação pelos sites ou páginas existentes na Internet e que 

garante que os pacotes de informação particionados pelo TCP (Transmission Control 

Protocol) sejam remetidos aos destinos certos. O internauta, por sua vez, é o 

receptor, ou seja, o responsável pelo site visitado como emissor, o conteúdo da 

página localizada como a mensagem. 

  

Por sua vez, o meio ou canal de comunicação trata-se do endereço lógico 

temporário para disponibilizar a visita às páginas que se deseja acessar, não é 

provido pelas empresas de telecomunicações abrangidas na operação, mas sim, 

pelo provedor de acesso (CASTRO, 2007, s.p.). 

 

Assim sendo, nos provedores de acesso tem início, em regra, com um serviço de 

comunicação de qualquer natureza realizado pela empresa telefônica ao usuário, 

observada também a possibilidade de conectar-se via cabo, sem a prestação da 

empresa de telefonia, ou outros meios avançados como a conexão via satélite. Com 

isso, o usuário da empresa de telefonia começa a acessar comumente outra 

empresa, a provedora de acesso à Internet, a qual lhe oferece um serviço diverso do 

primeiro, em outras palavras, dispõe aos seus usuários um canal que acesse a rede 

mundial de computadores via Internet. 

 

Referido provedor de acesso à Internet exerce atividade que visa fornecer aos seus 

usuários conexão à mesma. 
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Assim, a Internet pode ser conceituada como “(...) uma rede mundial, não 

regulamentada, de sistemas de computadores, conectados por comunicações de 

alta velocidade e compartilhando um protocolo comum que lhes permite comunicar-

se” (CORRÊA, 2000, pg. 50).  

 

Já o conceito Nakamura é o seguinte – Internet “(...) literalmente é ‘interligação de 

redes’. Tal como a conhecemos hoje, é a interligação de várias redes de 

computadores espalhados em vários lugares do mundo. Praticamente todos os 

países estão interligados na Internet” (NAKAMURA, 2002, p. 214).  

 

Na visão de Lago Jr, trata-se de um “(...) conjunto de redes, ou meios de 

transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à 

comunicação entre computadores” (LAGO JR. 2000, p. 19).  

 

A Portaria 148, de 31.05.1995, enunciada pelo Ministro de Estado das 

Comunicações, Sérgio Motta, a qual aprovou o uso dos meios da rede pública de 

telecomunicações para acesso à Internet no Brasil, definiu-a como “(...) nome 

genérico que designa o conjunto de redes, ou meio de transmissão e comutação, 

roteadores, equipamentos e protocolos necessários à comunicação entre 

computadores, bem como ‘ software’ e os dados contidos nestes computadores”.  

 

Hoje, a Internet é um importante meio de distribuição mundial de produtos, serviços, 

sendo capaz de fazer mudar as economias, os mercados e suas estruturas, os 

valores, comportamento dos consumidores e até mesmo obrigando que o 

ordenamento jurídico, não só do Brasil, mas também dos demais países, esteja 

atento para essa radical mudança que o impacto da revolução da informação vem 

provocando na sociedade, pois o efeito que os computadores estão causando é algo 

que ninguém imaginava há cerca de quinze ou vinte anos. Para se ter noção do que 

significa o impacto da era digital, em específico o da Internet, pode-se afirmar que tal 

impacto é comparado ao de uma bomba nuclear silenciosa, pois é como se alguém 

tivesse assistido a um vídeo da explosão com o volume de som desligado e ao se 

dar conta do perigo, já era tarde demais, ou seja, a bola de fogo e fumaça já o tinha 

atingido (PAIVA, 2007, s.p.).  
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A explosão da Internet é tão grande que até mesmo os dados sobre o número de 

internautas que utilizam a rede, ou mesmo a movimentação no comércio eletrônico 

não podem ser confiáveis, tendo em vista a dificuldade de se controlar essas 

informações pela mutabilidade dos dados, que se apresentam conflitantes e 

contraditórios uns em relação aos outros. O que se pode aproveitar das estatísticas 

registradas há alguns anos, mesmo que não confiáveis, é que o “Brasil já conta com 

aproximadamente 15 milhões de internautas” (PAIVA, 2007, s.p.).  

 

Além disso, nessas mesmas estatísticas, constavam os seguintes dados referentes 

ao Brasil:  

  

[...] no ano de 2003, cerca de 13,9 milhões de pessoas tiveram acesso à 
Internet, sendo que 41% destes usuários realizaram comércio eletrônico 
pela rede. Neste ano, o comércio eletrônico movimentou no país valores da 
ordem de U$ 500 milhões.

 
Já conta com aproximadamente 8 milhões de 

internautas e previsões de movimentar U$ 60 bilhões no comércio eletrônico 
em 2004 (BLUM, 2002).  

 

A utilização da Internet é tão grande que pessoas de diferentes perfis, idades, 

classes sociais, entidades religiosas etc., estão aderindo a esse “meio tecnológico” 

ou “mundo virtual”. Isso, conforme já dito, em virtude da enorme facilidade e rapidez 

desse novo canal de comunicação, o qual, por exemplo, em muitos negócios, 

dispensa os documentos físicos, para utilizar o documento eletrônico, obtido pelo 

processo da criptografia, que será mais bem analisado posteriormente. Até mesmo a 

assinatura que era feita de próprio punho, hoje está sendo substituída pela 

assinatura digital. 

 

Há muitas formas de definir a Rede das redes. Poderíamos definí-la, segundo a 

Alarcón Alvarez, como uma: “agrupación de redes informáticas interconectadas de 

todo el mundo que permiten la comunicación entre millones de usuarios de todo el 

planeta” (apud PEREIRA, 2003, pg. 34). Ou então, e em uma definição mais precisa, 

Internet seria:  

 

Qualquer conjunto de redes de computadores ligadas entre si por 
roteadores e gateways, como p. ex., aquela de âmbito mundial, 
descentralizada e de acesso público, cujos principais serviços oferecidos 
são o correio eletrônico, o chat e a web, e que é constituída por um conjunto 
de redes de computadores interconectas por roteadores que utilizam o 
protocolo de transmissão TCP/IP (BUARQUE DE HOLANDA, 1999). 
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Em outras palavras, a Internet seria qualquer conjunto de redes de computadores 

ligadas entre si por roteadores e gateways padece de erro, pois a Internet seria 

justamente o conjunto global de redes conectadas entre si, e não qualquer conjunto 

de redes de computadores conectadas entre si. Não se pode vincular qualquer rede 

de computadores conectados entre si com a definição de Internet. É que existem 

redes de computadores que estão conectados entre si e que não formam parte da 

rede mundial de computadores denominada Internet. 

  

Vejamos, por exemplo, o caso dos BBS (Bulletin Board System). Configuram-se 

como um serviço telefônico ao qual se conectam usuários de computadores 

pessoais (PCs) através de um modem, e que permite enviar mensagens, conversar 

on-line, intercambiar informações, programas etc. Esses BBS não formam, 

necessariamente, parte da rede Internet. Assim, configuram-se como um conjunto de 

computadores conectados entre si, mas que não podem ser definidos como Internet, 

mesmo porque sequer formam parte desta. 

  

Ainda que possa parecer, baseando-se nos conceitos transcritos anteriormente, a 

Internet não é uma simples rede mundial de redes de computadores que possibilita o 

acesso e intercâmbio de informações, bem como a utilização de serviços em nível 

mundial, incluindo a possibilidade de comunicação entre máquinas (leia-se 

computadores). Essa é uma idéia equivocada. A realidade mostra-nos que a Rede 

das redes é extremamente complexa. Está formada por muitas sub-redes, por um 

número incomensurável de sistemas e plataformas. 

  

O que deve estar claro é que a Internet surgiu, é uma realidade e é parte da vida de 

muitas pessoas em todo o mundo. Está presente em lugares onde, em um princípio, 

pareceria impossível que pudesse estar. De fato, a chamada “sociedade da 

informação” se está construindo, em boa parte, com base na Internet e em sua 

tecnologia (NAKAMURA, 2002). 

  

Contudo, deve-se considerar que a Internet é um fato, um acontecimento 

extraordinário e seguramente um dos mais importantes e impactantes fenômenos 

tecnológicos surgidos até o presente momento. Ainda que o surgimento da Rede 
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não seja um fato novo, seus efeitos e conseqüências estão, todavia, por vir. Para 

terminar, mister que esclareçamos algumas confusões conceituai sobre o vocábulo 

“Internet”.  

Em primeiro lugar, não devemos confundi-la com a web. Não raras vezes, pensa-se 

que a Rede se limita à WWW (AMARAL VIEIRA, 2002). A web é, tão-somente, uma 

aplicação, talvez uma das mais conhecidas, que nos oferece a Internet. Outra 

confusão em nível conceptual diz respeito à identificação da Internet com a 

“information superhighway” (algo assim como, traduzido à língua portuguesa, 

superestrada da informação). Em um sentido estrito, “information superhighway” 

seria uma rede de telecomunicações que compreenderia e entrelaçaria todos os 

computadores, fossem públicos ou privados, pessoais (PCs) ou comerciais, incluindo 

os telefones celulares (tecnologia WAP) com acesso à Internet. 

 

 

2.1.3. Funcionamento 

 

 

Para se conectar a Internet é necessário estar associado a um dos provedores de 

acesso, que funcionam como bases de comunicação e que são alguns dos novos 

intermediários do comércio eletrônico. Cada usuário da Internet tem o seu endereço, 

conhecido como nome de domínio (domain name), que consiste em uma 

determinada série de palavras. Os nomes de domínio são determinados por um 

sistema de níveis múltiplos. Isso foi feito para dar maior possibilidade de variáveis, 

pois seria impossível criar um nome para cada usuário.  

 

Assim, temos também os Top Level Domains (TLDs), que é o primeiro grupo de 

caracteres, após o último ponto do nome de domínio. Temos, por exemplo, “com” 

para designar atividades comerciais; “not” para notários; “gov” para entidades 

governamentais; “adv” para advogados; “jor” para jornalistas; “org” para 

organizações etc. Temos também os que identificam os países, como “br” para 

Brasil, “mx” para México e assim por diante. Essa parte é também conhecida como 

zona. Temos assim, na Internet, em seqüência, o nome da empresa, pessoa ou 

organização, a identificação por atividade e a localização. 
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O Correio Eletrônico – o e-mail – foi inventado em 1971 pelo engenheiro Ray 

Tomlinson. Como era necessário algo que separasse o nome do usuário de onde ele 

estava, resolveu usar o sinal @ (símbolo brasileiro de arroba), por se tratar de um 

símbolo usado há séculos para representar o termo “ad” do latim, que virou “at” em 

inglês (“em” no português). Assim, temos nos endereços eletrônicos para 

correspondência o nome, por exemplo, joao@silva.com.br. 

  

A parte anterior, nesse caso o “joao”, é chamada de “caixa de correio”, que é seu 

nome pessoal, e a parte posterior, “silva”, o nome de domínio que pode ser o nome 

de uma companhia, o provedor ou nome de família, como nesse caso. 

 

De forma simples e bem objetiva, a Internet funciona da seguinte maneira. 

Inicialmente, o computador necessita de um telefone para conectar-se a um outro 

computador. Para isso, é necessária a utilização de um modem (modulador e 

demodulador de ondas) que permite que os computadores efetivem as 

comunicações entre si. Entretanto, para que isso realmente ocorra, o computador 

deve conectar-se a uma empresa que tem a finalidade de localizar o computador 

desejado (essa empresa é chamada de ‘Provedor de Acesso’ e este, por sua vez, 

acessa o provedor de BackBone, um ‘Provedor Gigante’, que conecta os principais 

computadores do mundo, passando, em seguida, as informações para o ‘Provedor 

de Acesso’ que transmite ao computador que faz a conexão), ou seja, essa empresa 

se liga a outros computadores até chegar ao computador desejado, para então 

prover as informações (daí então o nome ‘Provedor de Acesso’), tanto de sons, 

como de imagens e textos. Verifica-se então, que a Internet é uma série de 

computadores ligados através da telecomunicação, e, por isso, a mesma é 

indestrutível, pois para ela acessar a Austrália, vai do Brasil aos EUA, daí para a 

Europa, chegando então ao seu destino (Austrália). Entretanto, se houver alguma 

falha na comunicação e a Europa ficar incomunicável, a Internet procurará um outro 

caminho, por exemplo, pela África, para então chegar ao seu destino (Austrália). Por 

isso, conclui-se que a rede é indestrutível. Então, o necessário é ter um computador 

com placa de modem, para finalmente o provedor fornecer um endereço e a partir 

deste, qualquer pessoa poder enviar mensagens, textos, sons e imagens.  

 

Em outras palavras, pode-se dizer que a conexão se dá da seguinte forma: 
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[...] através de um computador, acessa-se um provedor que, por sua vez, 
entra em contato com o provedor de Backbone, concretizando assim a 
conexão (que se dá quando o navegador se conecta ao servidor), quando 
então é feito o requerimento (no momento em que ocorre a transação de 
informações entre o navegador e o servidor), para, posteriormente, ser 
obtida a resposta (que consiste na transação de informações entre o 
navegador e o servidor), e, finalmente, ser atingido o fechamento (quando 
então a conexão com o servidor é terminada), devendo ser lembrado que as 
conexões entre os computadores da rede passam por um protocolo 
denominado hypertext transfer protocol (http) (BARBAGALO, 2001, pg. 31).  

 

Dentre a Internet e o sistema de telefonia mundial pairam muitas semelhanças, pois 

cada computador na Internet tem um endereço (IP – Internet Protocol), que é 

semelhante a um número de telefone, admitindo assim, trocar dados diretamente 

com qualquer outro computador na Internet “discando” para o outro endereço. A 

Internet funciona com base de comutação de pacotes em vez da comutação de 

circuito do sistema de telefonia. Além do que, a Internet faz pelos computadores o 

que o sistema de telefonia global faz pelos telefones, ou seja, permite que qualquer 

computador se conecte quase que instantaneamente e de forma fácil com qualquer 

outro computador conectado à rede Internet, em qualquer lugar no mundo (MEYER 

et al, 2008).  

 

A Internet conecta milhões de redes locais, mas um princípio de projeto-chave é que 

tais redes não necessitam trabalhar da mesma maneira para se conectar. Assim, os 

protocolos Internet não definem padrões básicos de rede ou mais baixos para 

transmitir dados fisicamente sobre um determinado meio de transmissão. Dessa 

forma, os dados da Internet podem percorrer qualquer tipo de rede. Com isso, 

verifica-se o sucesso da Internet, já que uma organização não precisa alterar sua 

rede de computadores interna para conectar-se. Da mesma forma, os dados na 

Internet podem viajar por qualquer tipo de rede de longa distância (WAN). 

 

A rede de computadores não é apenas um meio físico de transmissão que carrega 

seus sinais, pois, além disso, inclui também, os padrões, chamados protocolos, que 

permitem aos dispositivos conectarem-se à rede para serem feitas as comunicações 

entre si. Os protocolos Internet, também denominados TCP/IP, são uma abreviação 

dos dois protocolos mais importantes da Internet, ou seja, o protocolo de transporte, 

denominado Transmission Control Protocol (TCP) e o protocolo de rede, chamado 



31 

 

Internet Protocol (IP), sendo este o mais importante, pois define o esquema de 

endereçamento da Internet, permitindo assim que qualquer computador conectado à 

Internet seja unicamente identificado. Um endereço Internet, também chamado 

endereço IP, é um número de quatro partes, separado por pontos (como por 

exemplo: 128.254.108.7). E, como os endereços de IP são difíceis de digitar e de 

lembrar, é utilizado um sistema denominado Doman Name System – DNS (sistema 

de nome de domínio), o qual permite que os usuários digitem um endereço que inclui 

letras assim como números. 

  

A título de exemplo, cita-se: digitar www.mhv.net para acessar o computador 

localizado em 199.0.02. A Internet proporciona aos seus usuários uma gama enorme 

de serviços e utilidades, podendo ser citados, como exemplos, o FTP (file transfer 

protocol)5, que permite ao internauta obter arquivos e programas na rede; o e-mail, 

também chamado de correio eletrônico, o qual proporciona a oportunidade de enviar 

mensagens pela rede de um computador para outro ou outros computadores, e até 

mesmo efetuar contratos e praticar a mercancia, bem como outras transações 

eletrônicas, ainda que não esteja no âmbito do comércio, como, por exemplo, as de 

natureza civil e até mesmo no âmbito do direito administrativo. 

  

A comunicação através de e-mail é muito utilizada em virtude de suas excelentes 

características, como, por exemplo, pelo fato de se dar de forma rápida, barata e 

ocorrer a qualquer hora, na comodidade de uma casa, escritório, ou até mesmo, via 

telefone celular.  

 

Nakamura explica como se dá o funcionamento da transmissão de uma mensagem 

via e-mail: Cada usuário da Internet deve possuir uma caixa postal, analogamente 

àquelas que existem nas agências do correio. Assim, como na vida real, você 

precisa ter um endereço para divulgar e receber as correspondências. Na Internet, a 

caixa postal fica no computador de seu provedor. Para retirar as mensagens, você 

tem que identificar essa caixa (nome de usuário) e possuir uma chave (a senha). 

                                                 
5
 Importa destacar que: “O FTP (file transfer protocol) fornece uma maneira de transferir arquivos pela 

Internet. Com um cliente FTP, você pode transferir arquivos do servidor de FTP para a sua máquina em uma 

operação chamada baixar (dowload). Na operação de upload, você transfere arquivos para o servidor e os 

grava em um diretório no computador remoto. O FTP pode transferir dois tipos de arquivos, ASCII (arquivos de 

texto) e binário (arquivos de programa, imagens gráficas ou documentos salvos em formatos de arquivo 

proprietários)”. 



32 

 

Uma vez acessada a caixa postal, você retira as mensagens que são apagadas do 

computador do provedor logo em seguida. Elas passam a ficar apenas no seu 

computador. O serviço Internet mais popular de todos, o correio eletrônico, que é o 

e-mail, na realidade, tornou se um suplemento indispensável aos telefones, cartas e 

faxes, além do que, as pessoas hoje estão cada vez mais preferindo o correio 

eletrônico ao correio convencional como meio de comunicação.  

 

Importante ressaltar que um endereço de correio eletrônico tem três partes: o nome 

da caixa de correio, o símbolo @ (arroba) e o endereço do servidor. Outro serviço de 

grande utilidade é a world wide web – pois possibilita o acesso de um computador a 

textos, sons e imagens que estão à disposição na Internet, proporcionando ao 

internauta condições de assistir a um filme, a um noticiário, a uma partida de futebol 

(até em tempo real) e etc. (NAKAMURA, 2002).  

 

 

2.2. Os Atos Ilícitos na Internet 

 

 

A inovação da informática propiciou o aparecimento de novos tipos de crimes ou 

novas formas de praticar os já conhecidos tipos penais, surgindo os crimes de 

informática. 

 

 Os tipos de ataques são os mais variados como: disseminação de vírus que coletam 

emails para venda de mailings, distribuição de material pornográfico envolvendo 

crianças (pedofilia), fraudes bancárias ou mera invasão de sites para deixar 

pichações virtuais em ambientes, em tese, muito bem guardados. 

 

Assim, crime de informática é aquele praticado contra o sistema de informática ou 

através deste, compreendendo os crimes praticados contra o computador e seus 

acessórios e os perpetrados através do computador. Inclui-se neste conceito os 

delitos praticados através da Internet, pois se pressupõem que para acessar a rede 

é necessário a utilização de um computador. (Castro C., 2008 s.p.). 

 

A seguir verificar-se-á alguns crimes de informática mais conhecidos e combatidos. 
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2.2.1. Extorsões e Fraudes 

 

 

A internet se tornou parte do comércio mundial, uma vez que propiciou a efetivação 

de varias relações comerciais como: compras on-line, pagamentos via internet 

banking, pagamentos com cartões de créditos e vários outros, que também são os 

principais casos de fraudes e extorsões no universo digital. 

 

Na atualidade, as fraudes que acontecem na internet representam um número 

assustador, em virtude do leque de opções em que podem ser praticadas, já que 

vão desde golpes através de propaganda de anúncios de produtos inexistentes em 

que o suposto vendedor, após receber o valor do produto, não envia o mesmo; até o 

roubo de dinheiro por meio de transferências de grandes valores entre contas 

correntes. 

 

As queixas mais freqüentes, no entanto, são casos de planos de pirâmides e 

marketing de multilevel, ofertas de cartões de créditos, oportunidades de negócios 

mirabolantes entre outros. Assim, vale o bom senso e a cautela antes de realizar 

qualquer negociação via Internet (Brito, 2008, s.p.). 

 

Isso tudo ocorre em virtude de grandes gênios, que criam esses fantásticos 

programas de computador, muito sofisticados, e que inibem qualquer tipo de pista 

dessas ações fraudulentas. 

 

A partir daí começam os abusos de lavagem eletrônica de dinheiro e o crime 

organizado, chegando a ocorrer até trafico de drogas na rede. 

 

 

2.2.2. Pirataria de Softwares 

 

 

Os softwares, ou programas de computador foram uma das maiores criações 

humanas dos últimos tempos, propulsando o desenvolvimento tecnológico mundial. 
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As grandes empresas existentes trabalham com softwares de última geração, que 

armazenam um número cada vez maior de dados e informações, estes que muitas 

vezes são confidenciais. Esses softwares são programas caríssimos roubados e 

revendidos, gerando cada vez mais a pirataria. 

 

A lei do software prevê punições cíveis e criminais para os crimes de violação dos 

direitos autorais de programas de computador. Do ponto de vista civil, quem violar 

direitos autorais responde por perdas e danos, podendo ainda ser aplicada uma 

pena pecuniária pela transgressão do preceito. 

 

Na esfera criminal, a pena sobre crimes de violação de direitos autorais de 

softwares, ou programas de computador, varia de seis meses a dois anos de 

detenção, ou até mesmo quatro anos de reclusão juntamente com o pagamento de 

uma indenização alta. 

 

Grandes empresas trabalham com softwares de ultima geração que armazena 

enormes informações, muitas vezes confidenciais. Esses softwares são programas 

caríssimos roubados e revendidos, gerando uma enorme pirataria. 

 

Em relação à pirataria ocorrida no Brasil, Corrêa (2000, p. 47) comenta: 

 

No Brasil e demais países latino-americanos, para termos um parâmetro 
dessa realidade, a pirataria é responsável por um rombo de mais de 1,1 
bilhões de dólares. A taxa de pirataria é superior a 80% dos programas, 
vendidos, perdendo apenas para os países asiáticos. 

 

 

2.2.3. Pedofilia e Pornografia 

 

 

Dos crimes praticados através da Internet a pedofilia é, sem sombra de dúvidas, o 

que causa maior repúdio e revolta na sociedade. É inaceitável o constrangimento 

aos quais as crianças e adolescentes são submetidos para saciar o prazer doentio e 

repugnante de pessoas imorais. A pedofilia tira da criança o que ela tem de mais 

valioso: sua inocência, sua infância. Uma conduta tão grave como esta merece uma 
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severa reprimenda por parte da sociedade, seja pelo Poder Público, ao processar e 

julgar os criminosos, seja pela participação individual de todo cidadão, ao denunciar 

os envolvidos nesta prática e apontar os sites de divulgação. 

 

A pedofilia consiste num distúrbio de conduta sexual, no qual o indivíduo adulto 

sente desejo compulsivo por crianças ou pré-adolescente, podendo ter caráter 

homossexual ou heterossexual. Na maior parte dos casos trata-se de homens, 

muitos deles casados, que se sentem incapazes de obter satisfação sexual com uma 

pessoa adulta.(CASTRO, 2009ª, s.p.) 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, cuida dos direitos das 

crianças e dos adolescentes. Criança, para o estatuto, é aquela que tem doze anos 

de idade incompletos e adolescente, aquela entre doze e dezoito anos (art. 2º da Lei 

8.069/90). 

 

A Lei 8.069/90 possui vários tipos penais, inclusive o referente à pedofilia.  

 

Art. 241. Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou pornográfica 
envolvendo criança ou adolescente (...) 
 
 
Pena – reclusão de um a quatro anos. (Lei 8.690/90)

6
 

 
 

Faz-se então salientar que publicar é tornar público, divulgar. Quem insere fotos de 

criança ou adolescentes em cena de sexo na Internet está publicando e, assim, 

cometendo a infração. O crime pode ser praticado através de sites, home pages, 

muitas delas destinadas à pornografia. É importante salientar que não importa o 

número de internautas que acessem a página, ainda que ninguém conheça o seu 

conteúdo, as imagens estarão à disposição de todos, configurando a infração. 

(CARLA C, 2009) 

 

Como a lei protege o menor, há quem sustente que só existirá crime quando a vítima 

for conhecida e identificada. Ousa-se aqui discordar. Isso porque, ainda que 

desconhecida, a criança ou adolescente que tevê sua foto divulgada está protegida 

                                                 
6
 Ministério da Justiça 2009 – ww.mj.gov.br 
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pelo ECA. Desta forma, a identificação pode facilitar a persecução penal, mas sua 

ausência não tem o condão de impedir o processo. 

 

Na pedofilia, como nos outros crimes praticados através da Internet, não é difícil 

identificar a máquina utilizada, posto que todo computador possui um número. O 

problema é saber quem utilizou o computador para divulgar as fotos de crianças e 

adolescentes. Em se tratando de empresas, estabelecimentos de ensino, cafés e 

outros locais em que o uso é feito por diversas pessoas, a investigação pode ser 

infrutífera.(CASTRO, 2009ª, s.p.). 

 

Embora a pena abstratamente cominada admita a suspensão condicional do 

processo, entendemos ser impossível a concessão do benefício (art. 89 da Lei 

9.099/95), pelas seguintes razões: A conduta social de quem divulga fotos de 

crianças e adolescentes em cena de sexo é extremamente reprovável, causando 

repúdio e revolta na sociedade. Os motivos que levam o agente à prática do crime 

são, grife-se mais uma vez, imorais e repugnantes. Acrescente-se que as 

conseqüências deste tipo de infração podem ser gravíssimas. O agente que divulga 

as fotos de um menor, além de expor sua privacidade, provoca traumas irreparáveis. 

Observe-se, que muitas vezes tais fotos são divulgadas a outros menores, o que 

gera um distúrbio em seu amadurecimento sexual. As circunstancias do fato são 

desprezíveis, o agente utiliza as crianças para satisfazer sua lascívia. Assim, que 

comete tal conduta é indigno, depravado e pervertido. 

 

 

 

2.3. Sobre as Leis para Crimes Praticados na Internet 

 

 

Como a idéia de crimes na internet é nova, não existem leis específicas para esse 

ato. Entretanto, há alguns artigos do código civil que podem condenar o individuo 

que pratica o crime utilizando-se da internet, como os art. 927, 186, 187. Esses 

artigos falam em possíveis atos criminosos, como segue: 
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Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou 

social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo 

 

Afirma Bacelar (apud CARVALHO, 2001, p. 59) que a "internet não cria um espaço 

livre, alheio ao direito. A legislação vigente se aplica, aonde e quando for cabível as 

relações jurídicas decorrentes de fatos jurídicos ocorridos na internet e pela 

internet". 

 

Pelo exposto, julgou-se necessário apresentar, a seguir, os crimes mais 

comuns realizados na internet e puníveis com a atual legislação. 

 

 

2.3.1. Os Vírus 

 

 

Para crimes de vírus, o art. 163 do Código Penal diz o seguinte: 

 

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
Dano qualificado Parágrafo único - Se o crime é cometido: 
 
I - com violência à pessoa ou grave ameaça; 
 
II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não 
constitui crime mais grave; 
 
III - contra o patrimônio da União, de Estado ou de Município; 
 
III - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa 
concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista 
(Redação dada pela Lei nº 5.346, de 3.11.1967); 
 
IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima: 
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Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
 

 
O crime por implantação de vírus não está bem descrito no código penal, mas como 

se trata de dano ao outrem, a justiça compreende como sendo para destruir algo. 

 

 

2.3.2. Calúnia 

 

 

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 
crime: 
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
 
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala 
ou divulga. 
 
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos. 
 
 

Como vemos hoje constantemente e principalmente em sites de internet, blogs entre 

outros meios a facilidade em se caluniar, divulgar material indevido, agredir 

moralmente ou com falsas verdades pessoas físicas ou jurídicas o código abrange 

este tipo de situação, porém como mencionamos a grande dificuldade é justamente 

comprovar quem é o autor responsável por tal ação. 

 

 

 

2.3.3. Exceção da verdade 

 

 

(...) 
 
§ 3º - Admite-se a prova da verdade, salvo: 
 
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não foi 
condenado por sentença irrecorrível; 
II - se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no nº I do art. 
141; 
 
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido 
por sentença irrecorrível. 
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O código faz menção as situações e/ou pessoas na qual não se pode recorrer da 

pena.. 

 

 

 

2.3.4. Difamação 

 

 

Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. 

Pena: detenção, de três meses a um ano, e multa. 

 

Difamação também é algo que faz parte do dia-a-dia nos meios de 

comunicação, principalmente materiais como fotos, palavras ofensivas, de uma 

forma rápida e sem precedentes.  

 

 

 

2.3.5. Exceção da verdade 

 

 

Parágrafo único: A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é 

funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 

 

2.3.6. Injúria 

 

 

Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
 
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
 
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
 
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
 
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua 
natureza ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 
 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência. 
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§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião ou origem: (Incluído pela Lei nº 9.459, de 1997). 
 
§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 
deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003). 
 
Pena - reclusão de um a três anos e multa. (Incluído pela Lei nº 9.459, de 
1997). 
 
 

A lei também prevê crime por motivo de racismo, religião, origem, deficiência. 

 

 

 

2.3.7. Disposições Comuns 

 

 

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, se 
qualquer dos crimes é cometido: 
 
I - contra o Presidente da República, ou contra chefe de governo 
estrangeiro; 
 
II - contra funcionário público, em razão de suas funções; 
 
III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da 
calúnia, da difamação ou da injúria. 
 
IV – contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos ou portadora de deficiência, 
exceto no caso de injúria. (Incluído pela Lei nº 10.741, de 2003) 
 
Parágrafo único - Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de 
recompensa, aplica-se a pena em dobro. 
 
 

A lei possui alguns agravantes que podem aumentar a pena do incriminado, 

conforme artigos expostos. 

 
 

 

2.3.8. Exclusão do Crime 

 

 

Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação punível: 
 
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu 
procurador; 
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II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo 
quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar; 
 
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em apreciação 
ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. 
Parágrafo único - Nos casos dos ns. I e III, responde pela injúria ou pela 
difamação quem lhe dá publicidade. 

 

Este artigo menciona os tipos de exclusão de crime por motivo de injúria ou 

difamação. 

 

 

 

 

2.3.9. Retratação 

 

 

Art. 143. O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da 
calúnia ou da difamação, fica isento de pena. 
 
Art. 144. Se, de referências, alusões ou frases, se infere calúnia, difamação 
ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. 
Aquele que se recusa a dá-las ou, a critério do juiz, não as dá satisfatórias, 
responde pela ofensa. 
 
Art. 145. Nos crimes previstos neste Capítulo somente se procede mediante 
queixa, salvo quando, no caso do art. 140, § 2º, da violência resulta lesão 
corporal. 
 
Parágrafo único - Procede-se mediante requisição do Ministro da Justiça, no 
caso do n.º I do art. 141, e mediante representação do ofendido, no caso do 
n.º II do mesmo artigo. 
 
 

A lei também promove um relaxamento do crime ou retratação desde que estejam 

dentro dos artigos aqui mencionados. 

 

 

2.3.10. Os crimes mais comuns tendo como uso os meios computacionais e a 

Lei 

 

 

O art. 153 do CP reza que a violação de segredo: "Divulgar alguém, sem justa 

causa, conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de 

que o destinatário ou detentor, e cuja divulgação possa produzir danos a outrem". 
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Já o art. 154 do CP trata da violação de segredo profissional “Revelar alguém, sem 

justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de função, ministério, oficio ou 

profissão, e cuja revelação possa produzir dano a outrem". 

 

O art. 155 do CP: "Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel". 

 

O art. 158 do CP trata do crime de extorsão: "Constranger alguém, mediante 

violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida 

vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa". 

 

O art. 171 do CP dispõe sobre o crime de estelionato: "Obter para si ou para outrem, 

vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, 

mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento". 

 

Nota-se que, no art. 154, a ação deve ser praticada por quem possua vínculo 

profissional com a empresa. 

 

No art. 155, podemos enquadrar o furto de informações, ou dados, o desvio de 

dinheiro entre contas e etc. 

 

No art. 163, o dolo é imprescindível para a tipificação, uma vez que não existe o 

dano culposo. Como exemplos podem-se citar a destruição de sites, propagação de 

vírus e etc. 

 

O art. 171 é um tipo de crime comumente visto na Internet. E-mails falsos que 

exigem conta e senha de um banco, e-mails que levam o usuário a um site falso ou 

vírus/trojan que é instalado automaticamente após um clique na máquina do usuário. 

 

Pelo exposto, não existem leis específicas para os crimes na internet, o que existe 

são leis que punem em relação da conseqüência. Por isso, já estão em fase de 

elaboração e votação, projetos de lei que buscam punir casos de crimes na internet, 

com objetivos de diminuir o número desses crimes. 
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Paulo José Tupinambá apresentou um projeto de lei no senado e afirma: 

 

Acredito que a partir da aprovação da lei, a tendência é de que o número de 
crimes de informática diminua, já que a punição aos crimes será muito mais 
contundente que a atual. A lei deverá prever situações como a reincidência 
no crime eletrônico, que atualmente não existe. (Apresentação de Projetos 
de Lei no Senado, 2004). 
 
 

O Projeto de Lei nº 84/99 e o Projeto de Lei nº 1713/96, são os dois projetos mais 

importantes que estão em tramite no Congresso Nacional e tem como objetivo a 

regulamentação dos crimes digitais. 

 

O Projeto de Lei nº 84/99 dispõe sobre crimes cometidos na área da informática e 

suas penalidades. Esse projeto prevê sete modalidades de delitos com relação à 

informática, que são chamados de crimes digitais, podendo chegar até 6 anos de 

reclusão e multa. O principal objetivo do projeto é o preenchimento das lacunas na 

legislação brasileira, isto é, retratar atos que não existem na legislação penal em 

vigor. 

 

O capítulo I do Projeto de Lei nº 84/99 preceitua os princípios que regulam a 

prestação de serviço por redes de computadores. Os serviços de rede devem 

fornecer segurança, garantia de acesso as informações e devem respeitar os direitos 

individuais e coletivos. 

O capítulo II regulamenta o uso de informações disponíveis em computadores ou 

redes de computadores. A informática é alvo de muitas atividades, desde sociais até 

criminais. 

 

É muito importante que se realize um trabalho de base nas faculdades de direito, 

para que se tenha um implemento da capacidade técnica do judiciário, sobre um 

assunto que cedo ou tarde vai estar nos tribunais. Por isso é importante que haja um 

destaque na realização de eventos que proporcionam debates sobre o Direito e a 

Internet. 

 

Para que não haja crime é preciso investir na prevenção. Deve haver discussões 

tanto no âmbito estatal quanto no privado, para encontrar maneiras de aumentar a 
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confiança nas novas tecnologias. Como é algo recente, a Grande Rede se torna um 

desafio, para o Direito, que visa pacificar e acabar com conflitos sociais. 

 

 

2.4. O Futuro da Internet 

 

 

Em breve os negócios realizados on line serão regra e não exceções. Antes a 

informática era importante e não popular. Na atualidade, a internet conseguiu se 

expandir em todos os setores e camadas da sociedade. A utilização do computador 

e da internet é uma realidade inquestionável devido às vantagens que ambos 

proporcionam a sociedade. 

 

Como o número de pessoas que passam a usar a internet cada dia é maior, a 

mesma acaba se tornando uma sociedade, esta que por regra de boa convivência 

deve ser regida por leis. Por esse motivo há perspectivas de que num futuro próximo 

leis especificas on-line regrada por leis específicas. 

 

A inclusão digital é um dos principais objetivos para o futuro da internet, na qual as 

escolas de 1º e 2º grau serão responsáveis por essa inclusão com suas possíveis 

relações sociais. 

É preciso a criação de formas novas de proteção à propriedade intelectual, para 

resolver os problemas trazidos pela internet.  

 

A facilidade de como as informações são armazenadas, distribuídas e transmitidas 

na internet trouxe a obsolescência das leis de proteção a propriedade intelectual. 

 

Segundo Paesani (aput ERIKA LOURENÇO, p. 67) "se o jurista se recusar a aceitar 

o computador, que formula um novo modo de pensar, o mundo, que certamente não 

dispensara a maquina, dispensara o jurista. Será o fim do Estado do Direito e a 

democracia se transformara facilmente em tecnocracia". 

 

Após discussões em saber qual a proteção jurídica a conferir nessa obra intelectual, 

a maioria dos paises decidiram por atribuir aos criadores de programas de 
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computador direitos autorais. Mas no Brasil, são protegidos os programas através 

dos direitos autorais. 

 

Com os direitos autorais, o criador tem direito exclusivo de dispor, usar e fruir de sua 

obra, por determinado período. A internet, por sua vez, amplia as possibilidades de 

violação desses direitos. 

 

O direito autoral possui dupla finalidade, proteger o individuo e a coletividade, ou 

ainda, da utilização do mesmo para proveito de outros. Ele possui uma natureza 

pessoal-patrimonial. O vinculo pessoal é o decorrente da personalidade do autor. Já 

o outro decorre do tratamento que a lei dispensa, ao mesmo tempo, a obra: o de um 

bem econômico. 

 

Espera-se que o futuro da internet seja promissor. Segundo a tendência atual é 

provável que isso aconteça nos próximos anos, situação real em que se poderá 

dominar finalmente tal aparato e desfrutar de todos e seus recursos e benefícios. 

Entretanto, para que isso ocorre, faz-se necessário a aprovação de lei especificas 

para aqueles que cometem atos ilícitos através da internet. 

 
 
 
 

3. A COMPUTAÇÃO FORENSE E OS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

A computação forense tem como objetivo estudar e avaliar situações que envolvam 

a computação como meio para combater o crime. Para Costa (2004- pg.66): 

 

A computação forense pode ser definida como uma coleção e análise de 
dados de um computador, sistema, rede ou dispositivos de armazenamento 
de forma que sejam admitidas em juízo. As evidências que um criminalista 
encontra geralmente não podem ser vistas a olho nu e são dependentes de 
ferramentas e meios para obtê-las. Cabe ao profissional de informática 
coletar as evidências de modo que sejam admitidas em juízo, para isso 
produzindo um laudo pericial. 
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Vale ressaltar que a computação forense é uma ciência e, portanto, deve ser um 

sistema de conhecimento que usurpa verdades, em especial obtidas e testadas 

através de métodos científicos, com o intuito de descobrir a verdade. 

 

No Brasil, de uma maneira geral, os trabalhos periciais ainda estão sendo realizados 

de forma incipiente, mas alguns Institutos de Criminalística têm-se preocupado em 

criar uma estrutura mínima para realizar o trabalho com qualidade, deixando de lado 

o hábito de passar perícias dessa natureza para aquele perito que “entende de 

informática”, mas que, sem nenhuma estrutura e cheio de boa vontade, ainda tenta 

resolver o problema, trazendo para si todos os riscos de manipular provas 

extremamente voláteis sem estar equipado e sem conhecimentos necessários. 

 

De maneira errônea, muitos acreditam que a atividade pericial na computação é 

recente, em decorrência do pouco tempo que a informática adentrou em nosso 

cotidiano. Entretanto, essa ciência é um pouco mais antiga do que muitos possam 

imaginar. Na década de 60 as empresas já empregavam a computação em seus 

meios e, desde então, os crimes digitais já aconteciam.  

 

Parker (1977) cita o primeiro caso de perícia na computação, que ocorreu em 1966 

nos Estados Unidos da América e fora publicado no Minneapolis Tribune sob o título 

“Perito de Computador Acusado de Falsificar seu Saldo Bancário”. Pode-se concluir 

que, naquela época, o computador já era utilizado para o crime, entretanto, a 

freqüência e a quantidade com que isso ocorria era pequena. Isso porque o uso do 

computador, devido ao alto custo do mesmo, era restrito a grandes corporações, 

como bancos e governos.  

 

Com a evolução dos computadores houve a redução de seus custos, o que permitiu 

que seu uso disseminasse, sendo considerado atualmente como um equipamento 

essencial nos lares. Assim, surgiram os crimes por computador, estes que vieram 

para ficar e tendem a aumentar.  
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3.1. O Perito em Informática e sua Função 

 

 

Considerando que a prática forense consiste na aplicação de técnicas cientificas 

dentro de um processo legal, envolvendo pesquisadores altamente especializados, 

que tem como função localizar vestígios, surge a figura do perito em informática. 

Pereira (2007, s.p.) ressalta que “este profissional depende de conhecimentos 

altamente especializados com uma sólida formação acadêmica e vasta experiência 

profissional”. 

 

Com o uso maciço do computador nos diversos ambientes, sejam eles: 

empresariais, residenciais ou acadêmicos, a computação forense surge no intuito de 

esclarecer fatos no caso de crimes e demais questões da computação. Ademais, 

cabe expor que, com o aumento do uso do computador, haverá ascendência da 

computação forense. Por conseqüência, a demanda por peritos em informática está 

aumentando cada vez mais.  

 

Nos casos de processos judiciais, o perito em informática é chamado para fornecer 

laudos técnicos, que passam a compor as peças do processo. 

 

 

 

3.2. Os Procedimentos para a Investigação e Pericia de Informática 

 

Em uma perícia os peritos certamente vão se deparar com os mais diversos 

problemas, podendo comprometer todo o resultado final. A própria conduta policial 

que antecede a análise, é fundamental para o êxito dos trabalhos. 

  

Sendo assim, far-se-á necessário, a seguir, discutir os procedimentos básicos na 

condução de um caso, bem como os cuidados a serem tomados e as diretrizes que 

determinarão o sucesso do ponto de vista da preservação das provas. 
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3.2.1. A Evidência 

 

De acordo com Eckert, (1997) o valor de uma evidência, em Ciência Forense, é 

medida por quatro parâmetros, como segue: 

- A relevância - que descreve a importância da evidência no contexto ou 

escopo dos fatos ocorridos; 

- A materialidade - que descreve capacidade da evidência em ajudar a 

reproduzir os fatos ocorridos; 

- A credibilidade - que descreve o meio pelo qual a evidência foi obtida;  

- A Competência -  que descreve o nível de validade dos procedimentos 

científicos empregados na análise e teste da mesma. 

De acordo com o FBI (2003) é possível encontrar dois tipos de evidência em um 

cenário de crime digital, quais sejam as evidências físicas e as demonstrativas. O 

relatório do FBI (2003) explica a diferença entre elas, da seguinte maneira: 

 As físicas são obtidas na cena do crime e devem receber os 
mesmos cuidados dedicados a outras classes de evidência, tais 
como impressões digitais, DNA. Esses cuidados decorrem da 
facilidade de contaminação ou da destruição da mesma. Em 
Computação Forense, a contaminação usualmente ocorrer quando 
existe o acesso e a manipulação da evidência por pessoas não 
autorizadas, na cena do crime ou fora dela. A destruição ocorre 
quando existe a manipulação incorreta das mesmas usualmente na 
cena do crime, desconectando cabos de rede com o equipamento 
ligado, desligando o equipamento sem a prévia análise, entre outros. 
As evidências demonstrativas são usualmente produzidas a partir da 
evidência física e por essa razão, o cuidado com a integridade física 
da mesma é de fundamental importância. Entre as várias evidências 
físicas encontradas em cenários de crimes digitais, destacam-se: os 
computadores e seus periféricos, equipamentos de conectividade, 
documentos e suprimentos.  

 

Comumente, a busca por evidências demonstrativas, a partir das físicas, ocorre no 

Laboratório Forense, onde estão disponíveis equipamentos e software adequados 

para garantir a materialidade, integridade e credibilidade das mesmas (SREMACK, 
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2004). Entretanto, há casos em que o equipamento encontra-se em operação, ou 

não puder ser removido para o Laboratório. Nestes, a coleta de evidências 

demonstrativas pode ocorrer na cena do crime. 

 

 

3.2.2. Cenário de Crime 

 

O cenário de um crime é um local onde um crime ocorreu, ou o lugar onde um 

incidente criminoso iniciou-se, ou concluiu-se. De acordo com Horswell (2004) 

cenário pode ser dividido em duas categorias, a saber: 

- Cenário primário ou cena preliminar do crime 

É uma área ou local onde o incidente ocorreu, ou onde a maioria ou uma 

concentração elevada da evidência física serão encontradas. Como exemplo, pode-

se citar: CDROM, computadores, modem, entre outros; 

- Cenário secundário do crime 

 É um ou mais lugares ou objetos onde existem evidências físicas ou demonstrativas 

que se relacionam ao incidente. Por exemplo, equipamento atingido pelo evento de 

invasão. 

Sremack (2004) alerta para a importância das evidências, que podem ser 

encontradas em cenários distintos, e se completam a fim de proporcionar a 

reconstrução do evento criminoso ou, ainda, permitem associar o suspeito ao ato 

criminoso. 

O FBI (2003) atenta para a necessidade de uma diligência bem sucedida, em um 

cenário de crime digital, que deve privar pela qualidade dos resultados obtidos. Para 

eles “ um investigador de cenário de crimes digitais deve identificar, coletar e utilizar 

cada parte das evidências físicas ou demonstrativas que puder encontrar. 

Evidências valiosas podem estar escondidas entre inúmeros materiais sem valor 

aparente”.  
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Ainda de acordo com o (FBI, 2003) existem algumas questões  que devem ser 

respondidas para que uma diligência seja bem sucedida, como segue: 

- Qual é o tipo da evidência, física ou demonstrativa? 

- Como gravar, coletar e preservar? 

- Como obter dele a informação que carrega? 

- Como interpretar a informação obtida? 

- Como garantir sua integridade e autenticidade?  

As respostas a essas questões podem dar-se em parte diante da cena do crime, 

observando um protocolo rígido de coleta. A outra parte pode ser respondida pelo 

Cientista Forense, em Laboratório, através de procedimentos padronizados de 

análise. 

 

 

3.2.3. Mandato de Busca e Apreensão 

 

Uma das ferramentas mais importante para o combate ao crime digital é o mandato 

de busca e apreensão, já que este propicia a legitimidade necessária na busca de 

evidências que provem o ato criminoso, bem como a associação com seus autores.  

  

De acordo com Vasconcellos (2006- s.p.) o  mandato de busca e apreensão é “o 

meio de prova que consiste na apreensão de pessoas ou objetos, cuja natureza 

contribua para elucidação do crime” e sua  busca poderá ocorrer em certo domicilio 

ou, ainda, na própria pessoa.  

O Código de Processo Penal Brasileiro (CPP, 1996), artigo 240 a 250, determina 

que a busca e apreensão deva ser realizada por autoridade policial e judiciária. Essa 

busca poderá ser determinada a requerimento de qualquer das partes ou de ofício. 
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Ao fim das diligências, os responsáveis deverão lavrar auto circunstanciado, que 

deve ser também assinado por duas testemunhas. 

Apesar dos esforços dos órgãos competentes, não existe, no Brasil, uma 

padronização do protocolo a ser utilizado na execução de um mandato de busca e 

apreensão em crimes digitais. Para Vasconcelos (2006) a falta de padronização ou 

de um protocolo adequado pode invalidar meses ou até anos de investigação. 

 

 

3.2.3.1. Os Cuidados Na Busca e Apreensão 

 

A busca e apreensão é uma das etapas mais importantes do processo de análise 

pericial criminal de material suspeito. É o resultado de longos períodos de 

investigação, onde se mobilizam recursos humanos e logísticos, a fim de coibir e 

punir as atividades criminosas. (PEREIRA, 2007 – s.p.). 

 

Durante o processo de busca e apreensão, a perícia de crimes de informática exige 

muitos cuidados durante sua realização, já que pode, em muitos casos, determinar a 

possibilidade ou não de analisar o material apreendido.  

 

Sendo assim, apesar dos equipamentos de informática estarem mais resistentes ao 

manuseio que antigamente, algumas precauções devem ser tomadas durante uma 

apreensão para salvaguardar os equipamentos.  

Por isso, seria importante que, em cada operação de busca e apreensão de material 

de informática contendo dados a serem periciados houvesse o acompanhamento de 

um perito em computação forense ou de um policial com vasto conhecimento no 

assunto, que conduzisse o desligamento dos equipamentos e sua apreensão assim 

como efetivasse a busca por mídias de dados. Isso porque, como explica Peck 

(2002 – pg.41): 

 

O desligamento de uma estação ou servidor por simples interrupção do 
fornecimento de energia, apertando o botão power (on/off) ou simplesmente 
retirando o cabo de força do gabinete, pode acarretar danos graves ao 
sistema e até inviabilizar sua inicialização futura.Cada sistema operacional 
possui uma característica para o seu desligamento. No caso do Windows, a 
operação pode ser efetivada por meio do botão iniciar, situado no lado 
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esquerdo da barra de tarefas. Clica-se em iniciar >desligar e seleciona-se a 
opção desligar na caixa de diálogo que aparece, ou ainda hibernar, opção 
que faz o Windows efetuar a gravação do conteúdo da memória no disco 
rígido de forma que, ao se religar o sistema, volta-se à condição anterior ao 
desligamento, o que pode dar pistas importantes aos peritos do laboratório 
de computação forense, se porventura não puderam acompanhar os 
trabalhos que resultam na apreensão dos equipamentos. Já no caso do 
Linux, existem algumas condições a serem observadas. Caso o sistema 
esteja em ambiente gráfico. Será necessário fazer uma operação 
semelhante à do Windows ou então sair do modo gráfico e dar o comando 
de desligamento (shutdown –h). O desligamento de um sistema operacional 
ainda pode ser mais complexo a depender do sistema ou do equipamento 
em que está instalado.  

 
De acordo com a autora o procedimento seguinte ao desligamento de um servidor 

ou estação deve ser o de retirar todos os cabos e acessórios do computador e 

transporta-o para o veículo que conduzirá o equipamento para a unidade policial 

responsável pela operação, onde serão emitidas as guias para exames periciais e a 

remessa do equipamento ao laboratório pericial. Entretanto, alerta que antes de sair 

do local os peritos devem buscar pelas mídias removíveis, já que em muitos casos, 

os arquivos que constituirão prova serão encontrados em mídias removíveis como 

disquetes, ZIP disks, CDs, mini CDs, fitas DAT, outros discos rígidos, etc. (PECK, 

2002, pg. 70)  

 

 

 

3.2.4. O Transporte 

 

 

Pereira (2007) esclarece que o equipamento apreendido precisa ser transportado 

com cuidado, já que tombos e pancadas podem danificar componentes, como disco 

rígido, e inutilizá-los, comprometendo definitivamente seu uso. Ademais, mesmo 

havendo empresas especializadas em recuperar discos rígidos danificados, o custo 

e a garantia não compensam. O autor recomenda que o transporte seja feito com 

cuidado:  

 

O equipamento deverá ser colocado no veículo de transporte e fixado para 
que não deslize ou tombe; também deve ficar ligeiramente afastado de 
partes rígidas do veículo, como a caixa de pneus, etc. A condução sedará 
de forma ideal se o equipamento for colocado em uma caixa de papelão e 
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cercado de material que absorva impacto, como papelões, isopor, plástico 
de bolhas, papel picado, etc. (Pereira, 2007 – s.p.) 
 
 

 
3.2.5. Encaminhado o equipamento para a perícia 

 

Ao receber o equipamento e as mídias apreendidas na unidade policial responsável 

pela ação, deve-se providenciar a emissão das guias para perícia e transportá-lo 

com a maior brevidade possível. Isso porque, quanto mais rápido for o envio e o 

começo dos exames, maiores serão as chances de sucesso. 

 

Antes da perícia, deve-se evitar ligar o equipamento apreendido. Uma inicialização 

não controlada pode comprometer os dados, o ordenamento seqüencial das 

evidências e uma efetiva caracterização das provas. 

 

 

3.2.6. Iniciando a perícia 

 

 

A perícia é o passo mais importante nessa cadeia de procedimentos, que é a 

duplicação da mídia para o exame de dados. Ademais, todo o processo deve ser 

documentar desde o início, indicando o órgão solicitante da perícia, data de 

recebimento e descrição do material, perito encarregado do caso, data e hora de 

cada exame realizado e do fim dos trabalhos. 

 

Todo o material apreendido para análise deve ser detalhadamente relacionado em 

um documento (Cadeia de Custódia). 

 

Como menciona Kléber (2009)  

O uso de assinaturas hash ( MD5/SHA1/SHA256) é fundamental para 
garantir que os dados coletados e armazenados como prova não serão 
modificados futramente (Kléber, 2009 pg. 33) 
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4. A INTERCEPTAÇÃO, A TRANSMISSÃO DE DADOS E A DUPLICAÇÃO 

PERICIAL 

 

 

 

4.1. Interceptação de dados 

 

 

As interpretações telefônicas, comumente conhecidas como grampos telefônicos, 

são famosas há muito tempo e, por ser uma prática considerada comum, precisou 

ser regulamentada. Sendo assim, promulgou-se a Lei nº 9.296/96 de 24 de julho de 

1996 disciplina seu uso e condiciona sua execução a uma “ordem do juiz 

competente da ação principal, sob segredo de justiça”.  

 

Nos grampos telefônicos os dados são capturados e, para sua execução, faz-se 

necessário a utilização de um hardware e software apropriado e uma estação com 

boa capacidade de disco para gravar o trafego resultante. A quantidade de 

informação a ser gravada dependerá do local em que se estará aplicando a 

interceptação. 

 

 

4.2. O hardware, o software e a Transmissão de Dados  

 

 

Inicialmente, faz-se necessário realizar uma breve descrição do processo de 

transmissão dos dados. 

 

Utiliza-se, para a captura e tráfego de dados a partir de um mesmo segmento de 

rede, o sniffer. A localização física/lógica do sniffer é de fundamental importância, 

pois existem hardwares e mesmo softwares que detectam e dificultam o uso de 

sniffers. 

 

A transmissão de pacotes em uma rede composta de HUB se dá através de 

broadcasting, ou seja, um pacote que chega nesse segmento de rede é distribuído 
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para todas as máquinas até que encontre o endereço de destino correto, onde 

finalmente será aceito. 

 

As placas ethernet possuem um chip que verifica se o endereço físico (MAC– Media 

Access Control) é o mesmo que consta nos pacotes que chegam à interface de rede 

(placa de rede). Essa verificação é efetuada através do protocolo GSMA/CD (Carrier 

Sense Multiple Access with Colision Detection). O endereço MAC ou endereço físico 

é único para cada placa de rede, e é constituído de 6 bytes, divididos em dois lotes 

de 3 bytes, sendo que o primeiro lote identifica o fabricante e o segundo, um número 

único que individualiza a interface, evitando assim que duas placas de rede tenham 

o mesmo MAC. 

 

Em um mesmo segmento de rede, todo tráfego de pacotes chega a todas as 

interfaces de rede através de broadcasting. Na entrega, o MAC do pacote é 

comparado com o MAC da interface, e aqueles que não coincidirem serão 

descartados. Quando o pacote chega a seu destino correto, é entregue ao driver da 

interface de rede que se encarregará de dar o destino apropriado. 

 

A captura dos pacotes implica o recebimento de todos os pacotes, que trafegam 

naquele mesmo segmento de rede, e, para que isso seja possível, é necessário que 

um programa possa acessar as funções do driver de rede ou diretamente a placa e 

desative a seleção de pacotes. Essa operação é comumente conhecida por “colocar 

a placa de rede em modo promíscuo”. A outra condição necessária é que a placa de 

rede ofereça suporte a esse tipo de operação. O sniffer possui um software que 

coloca a interface de rede no modo promíscuo e, dessa forma, efetua a captura de 

todo e qualquer pacote, inclusive aqueles destinados a outras estações. 

 

Se a rede está conectada a um switch devidamente configurado, o comportamento é 

outro. Pode-se associar a porta de um switch a uma determinada interface de rede e 

o tráfego de dados a ela destinado, somente a ela será entregue. Isso implica que 

um sniffer colocado em uma determinada posição da rede pode não receber 

nenhum pacote, impossibilitando a realização do trabalho de escuta de dados. 
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Pelo exposto, faz-se mister conhecer a estrutura do ambiente e a topologia da rede 

que será investigada, pois a correta instalação do equipamento implicará a 

capacidade de captura do tráfego de dados desejado. 

 

Ainda que as etapas mencionadas anteriormente sejam seguidas, o investigador 

pode enfrentar mais algumas dificuldades, com por exemplo a limitação, através de 

ordem judicial, que limite a interceptação a um único computador dentro de uma 

rede. Neste caso, a única maneira de realizar a interceptação de dados seria através 

do circuito de comunicação da concessionária local. Entretanto, como nesse circulo 

passam todas as comunicações de dados da empresa, é necessária a construção de 

filtros que capturem somente os dados do(s) usuário(s) investigado(s) ou ainda do(s) 

computador(es) alvos da investigação autorizada. 

 

Guimarães (et al, 2001) verificam que esses filtros podem impor condições para a 

captura de pacotes, restringindo os ao endereço IP, nome Netbios, portas 

específicas TCP e/ou UDP, protocolos, etc. Dessa maneira, somente o material 

autorizado será capturado, sem violação de privacidade, sem desrespeitar a ordem 

judicial, tudo dentro da maior legalidade possível. 

 

 

 

 

4.3. Extraindo dados de um sniffer 

 

 

Uma interceptação de dados tem como finalidade de confirmar as suspeitas e 

levantar provas contra um indivíduo, além de determinar de que forma o material 

está sendo enviado e recebido. 

 

Como exemplo tem-se um caso de ameaça por e-mail, aonde o perito chega a 

identificar o endereço IP suspeito de ter originado as mensagens de correio, 

localizado no gateway de uma empresa. Assim, é expedida uma ordem judicial 

autorizando a interceptação dessas mensagens, que deverá ser cumprida junto à 

concessionária local do serviço de telecomunicações responsável por aquele circuito 
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de dados, colocando o sniffer no local mais adequado. Configuram-se em seguida 

filtros do sniffer para capturar os dados solicitados e o equipamento é deixado em 

operação. 

 

 

 

4.4. Duplicação Pericial 

 

 

As provas periciadas na área penal devem ser preservadas, já que podem ser 

consultadas em casos de dúvidas. Sendo assim, devem ser mantidas até a 

finalização do processo penal.  

 

No tocante as pericias de Computação Forense, sejam aquelas que envolvam 

apreensão de equipamentos ou que exista a incoerência de remoção para os 

laboratórios da criminalística, faz-se necessário que seja realizada a duplicação da 

mídia de prova, para que haja a preservação 

.  

A duplicação pericial se trata da resposta dita “ao vivo”, a qual consiste em criar uma 

imagem ou uma “cópia perfeita”, de um sistema (FREITAS, 2006 pg.10). Através da 

imagem o perito poderá realizar suas análises com a preservação das provas 

originais. Contudo, para a realização da duplicação pericial é necessário o uso de 

softwares e hardwares específicos. 

O software ou hardware devem ter as seguintes características para se tornar 

ferramenta confiável de duplicação pericial: 

 

- Capacidade de criar a imagem da mídia de armazenamento (HD, Disquete, CD, 

DVD, etc.); 

- Capacidade de não modificar os arquivos originais; 

- Capacidade de tratar os erros de leitura com segurança. 

 

Segundo Andrey Rodrigues de Freitas (2006, p. 139) os softwares que podem ser 

utilizados são: 
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- EnCase – Poderosa ferramenta gráfica que respeita os incidentes em pericias 

forenses em busca de provas no formato eletrônico. 

- SafeBack – Ferramenta que preserva os dados inclusive inativos e deletados 

não alterando a integridade dos originais. 

-  ILook – Ferramenta projetada para análise forense, a qual permite que o 

perito examine uma imagem feita de um sistema. 

- Pro Discover- Trata-se de uma família de ferramentas de segurança (for 

Windows, Forensics, Investigator e Incident Response), a qual permite que os 

peritos encontrem os dados que necessitam. 

- Forensic Replicator – Ferramenta projetada para criar imagens bit-stream de 

mídias eletrônicas para investigação digital. E pode ser utilizada como poderosa 

ferramenta de back up.      

- Forensic ToolKit (FTK) – Ferramenta que oferece aos peritos a habilidade em 

executar perícias completas em computadores. É reconhecido como principal 

ferramenta forense para análise de email, pois seus filtros customizáveis 

permitem pesquisar nos arquivos disponíveis no sistema e encontrar evidencias 

rapidamente. 

- Get Data Back – Ferramenta a qual permite encontrar provas onde através de 

métodos normais não é possível. Em cinco passos é possível descobrir se um 

disquete ou HD escondem informações sigilosas, além de recuperar dados no 

sistema FAT e NTFS. 

- dd for Windows – Trata-se de uma versão modificada do popular utilitário 

GNUdd. 

 

Ainda segundo Andrey Rodrigues de Freitas os hardwares utilizados são: 

 

- Forensic SF-500. 

- Forensic MDS. 

- DIBS Advanced Forensic WorkStation. 

- DIBS Mobile Forensic WorkStation 

- Estacoes F.R.E.D. 

- Duplicadores CSC.  
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5. ETAPAS QUE UM PERITO DEVE CUMPRIR E OS ESFORÇOS CONTRA OS 
CRIMES DIGITAIS 
 

Considerando que não existe, no Brasil, uma padronização do protocolo a ser 

utilizado na execução de um mandato de busca e apreensão em crimes digitais, 

julgou-se necessário apresentar uma proposta de protocolo a ser seguido em casos 

de crimes digitais, conforme ver-se-á seguir.  

 

   . 

5.1  Proposta de Protocolo a ser seguido 

 

O protocolo criado visa favorecer a análise de cenários de crimes digitais, tendo 

como meta resguardar a integridade, credibilidade, materialidade, relevância e 

competências das evidências encontradas nestes. Para tanto, verificar-se-á sete 

etapas, como segue. 

 

5.1.1  Preparativos 

 

Antes mesmos de proceder a diligência, o pessoa envolvido deve discutir  

fatores, a fim de definir os papeis a serem assumidos, de acordo com suas 

aptidões. Como passo seguinte, deve-se definir uma hierarquia para responder aos 

contingenciamentos que venham a surgir no cenário principal e secundário. 

Ademais, todas as atividades devem ser realizadas por dois ou mais responsáveis, a 

fim de garantir a qualidade do processo de busca (HORSWELL, 2004, pg. 424).  

Imperioso evidenciar que, quando a busca envolver informações de terceiros é 

comum que o mandato seja restrito para algum tipo específico de evidência. Neste 

caso, cuidados redobrados devem ser tomados a fim de evitar a impugnação. 
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5.1.2  Abordagem Inicial do Cenário 

 

A verificação das possibilidades físicas de uma evidência  inicia-se ao adentrar no 

cenário do crime, devendo ser detalhada nas etapas seguintes. Carrier (2005) 

aponta a importância das evidências  demonstrativas, tais como “(...) configurações, 

arquivos de swap, dumps de memória, entre outros, devem ter prioridade sobre as 

demais evidências. Essa classe de evidência pode desaparecer, ou ser de difícil 

recuperação, se não for tratada no momento oportuno”.  

Entretanto, faz-se mister esclarecer que este procedimento apenas deve ser 

realizado se os equipamentos estiverem ligados. Sendo assim, em hipótese alguma 

deve-se ligar qualquer máquina no local. 

Durante o processo de busca, deve-se proibir a entrada de pessoas não autorizadas 

no cenário, esse procedimento evita a contaminação e a destruição de evidências, 

corroborando, inclusive, para a desqualificação da integridade da busca. 

 

5.1.3 Busca de Evidência no Cenário 

 

O registro físico das evidências encontradas pode ser obtido utilizando-se os 

padrões do FBI (2003) , com segue : 

-  Grade ou gride consiste na segmentação da área da cena em setores ou 

retângulos, onde se procederá ao processo de busca, confira na fig. 1b; 

- Varredura consiste na busca linear das provas em toda a extensão da cena, 

confira na fig. 1c; 

- Espiral consiste numa busca partindo-se do extremo do ambiente, dirigindo-

se ao centro da cena, confira na fig. 1d. 
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Fig. 1 – Padrões de busca em cenários de crimes. (a) Cenário do crime digital; (b) 
Busca em grade; (c) Busca em varredura; (d) Busca em Espiral. 

FONTE: FBI (2003, pg 130) 

 

O exemplo acima sugere um padrão de busca no cenário do crime de várias formas 

para que não exista o risco de que se perca alguma evidência.  

 

De acordo com dados do FBI (2003) e Carrier (2005 – pg. 600) o material colhido 

deve ser fotografado antes de ser removido do seu local de origem. O material 

colhido deve ser incluído no registro de evidências juntamente com a numeração das 

fotos, confira na tabela 1. O registro fotográfico facilita o trabalho de construção do 

laudo pericial. 
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Tabela 1 - Registro de evidências 

 

Registro de Evidências 

  

Data: __/__/____ 

  

Processo: 

  

Horário de Entrada: 

  

  

Data :__/__/____ 

Horário da Liberação: 

Evidência Descrição Fotos V 

EF_1 Caixa de CDROM 

  

  

1, 2, 3, 4 ۲ 

EF_2 Disco SCASI No. 
234578945678 

5,6,7,8 ۲ 

... ... ... .. 

EF_10 Lixeira 

  

  

34,35,36 ۲ 

Padrão de Busca: Espiral 

  

  

Nome do Fotógrafo: 

  

  

Responsável: 

  

Testemunha 1: 

Testemunha 2: 

A tabela acima nos demonstra um modelo de relatório padrão utilizado pelo FBI no 

registro da cena de crime. 
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A descrição física do cenário do crime é uma das ferramentas mais importantes (FBI, 

2003) e devendo ser feita manualmente para, a posteriori, ser transcrita para local e 

por ferramenta apropriada. 

O esboço estabelece um registro permanente das evidências físicas e em 
que circunstâncias as mesmas foram encontradas. O esboço suplementa as 
fotografias e o registro de evidências. O importante nessa etapa é observar 
todos os detalhes do ambiente e registrar, através de desenho e fotografias, 

todo o cenário e seus componentes. (CARRIER, 2005 – pg. 600) 

 

 5.1.4 Fotografias 

 

Como já verificado o cenário do crime deve ser fotografado preferencialmente após 

rotulação das evidências. O importante é fotografar as condições da evidência antes 

da retirada do local.  

 

5.1.5  Manipulação de Evidências 

 

Deve-se manusear as evidências o menor tempo possível, para que as provas não 

sejam prejudicadas. Aparelhos que possuem recursos de armazenamento móvel 

devem ter sofrer cuidados adicionais: 

Esses equipamentos devem ter suas vias de acesso aos dispositivos de 
armazenamento lacrados, a fim de evitar a contaminação, isto é, que os 
mesmo sejam retirados ou manuseados sem autorização. No caso 
específico dos computadores, deve-se colocar um lacre nas vias de acesso 
interno e também nas entradas de energia. O uso do lacre garante a 
integridade da prova até a chegada ao Laboratório. O lacre pode ser feito 
com uma etiqueta de identificação, contendo o ID da evidência, o número 
do caso e a rubrica do responsável pelo lacre.(CARRIER, 2005 – pg. 601) 

 

Quando as evidências a serem recolhidas forem pequenas, tais como disquetes, 

cds, discos rígidos, entre outros, o material deve ser acondicionado em pacotes e os 
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mesmos devem ser lacrados e etiquetados sendo que, obrigatoriamente, deve-se 

proceder os selos na cena do crime (HORSWELL, 2004 – pg. 425).  

O autor não aconselha que o armazenamento dos equipamentos sejam realizados 

com sacos plásticos, já que “ o material quando mantido lacrado por longo tempo, 

pode adquirir fungos e deteriorar rapidamente”. (HORSWELL, 2004, pg 425). 

 

5.1.6 Exame Final da Cena 

 

O exame final consiste em uma revise todos os aspectos da busca, para que seja 

verificado se  todas as evidências foram catalogadas. Vê-se, ainda, verificar se todos 

os locais de difícil acesso foram examinados. 

 

5.1.7 Liberação da Cena 

 

Por fim, tem-se a  liberação da cena, após o exame final, que é composta pelo 

registro de evidências, contendo a data e hora da liberação (ECKERT, 1997, pg. 

385)  

Como rege o Código de Processo Penal Brasileiro, artigo 245, inciso sete, finda a 

diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas 

testemunhas presenciais. As mesmas testemunhas irão assinar o registro de 

evidências no campo apropriado. 

 

5.2 Os esforços atuais contra os crimes digitais 

 

O Estado, cada vez mais, se preocupa e promove mecanismos preventivos e 

repressivos de práticas ilícitas, na esfera civil e pena e, também, promovendo o 



65 

 

incentivo a organização de setores especializados no combate à criminalidade 

digital.  

Dada a natureza do delito e do alto grau de lesividade, certas condutas que atentam 

contra bens informáticos ou informatizados ou em que o agente se utilize do 

computador para alcançar outros fins ilícitos, devem ser penalizados criminalmente 

(Aras, 2006 –s.p.).  

Atualmente também vemos diversas ações descentralizadas no combate a estes 

tipos de crimes, um grande exemplo mundial é justamente a “Convenção de 

Budapeste”, rege o seguinte: 

Criada em 2001, na Hungria, pelo Conselho da Europa, e em vigor desde 2004, 

após a ratificação de cinco países, a Convenção de Budapeste, ou Convenção sobre 

o Cibercrime, engloba mais de 20 países (EDERLY, 2008 – s.p.) e tipifica os 

principais crimes cometidos na Internet. 

Segundo a Convenção prioriza “uma política criminal comum, com o objetivo de 

proteger a sociedade contra a criminalidade no ciberespaço, designadamente, 

através da adoção de legislação adequada e da melhoria da cooperação 

internacional” e reconhece “a necessidade de uma cooperação entre os Estados e a 

indústria privada”. Ademais, ainda em seu escopo inicial, ressalta o obrigatório 

respeito: (i) à Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades 

Fundamentais do Conselho da Europa (1950); (ii) ao Pacto Internacional sobre os 

Direitos Civis e Políticos da ONU (1966); à (iii) Convenção das Nações Unidas sobre 

os Direitos da Criança (1989); e (iv) à Convenção da Organização Internacional do 

Trabalho sobre as Piores Formas do Trabalho Infantil (1999). 

Infelizmente segundo (LEMOS, 2008): “O Brasil não tem obrigação de adotá-la. Mais 

importante ainda é o fato de o texto da convenção ser um dos mais controversos no 

cenário internacional. Apenas 43 países a assinaram, e destes, somente 21 se 

comprometeram com a ratificação. Trata-se de número expressivamente baixo para 

um tratado internacional lançado há mais de sete anos. Dentre os países que 

adotaram a Convenção de Budapeste, a maioria consiste em países desenvolvidos, 

cujas regras sobre a internet já se encontram amadurecidas". 
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7. CONCLUSÃO 

 

O desenfreado desenvolvimento tecnológico, que vai desde os telégrafos, telefone, 

satélites até os computadores mais avançados (existem computadores hoje 

projetados e desenvolvidos com formatos tão pequenos que alguns chegam a caber 

na palma da mão), verifica-se que a facilidade e a agilidade na troca de informações 

vêm aumentando a cada dia, ainda mais com o surgimento da Internet, que 

possibilita a conexão de vários computadores, com finalidades diversas, permitindo 

assim, que a troca de informações venha a anular distâncias, baratear os custos, 

deixar mais fácil a forma de comunicação, bem como diminuir o tempo despendido 

pelas pessoas.  

 

O impacto ocasionado pelo computador trouxe à sociedade nova forma de vida, bem 

como nova realidade, e para muitos, a mudança foi tão arrebatadora, que se pode 

dizer que a sociedade vive hoje a chamada “era digital”. Analisando a evolução da 

sociedade, percebe-se que adveio uma mudança radical em todos os setores, e, 

especialmente, no âmbito dos meios tecnológicos para a obtenção de informações. 

Com isso, aquelas formas tradicionais de se obter informações, realizar transações 

etc., estão sendo superadas pela utilização dos meios tecnológicos antes não 

existentes. 

 

Como a sociedade é extremamente mutável, em virtude dos avanços científicos e 

tecnológicos, fazendo com que os costumes e as atividades sociais de uma forma 

geral sejam modificados pelo uso do computador. 

 

Atualmente a computação é responsável pela automação de praticamente todas as 

nossas atividades, desde o processamento de nossos sistemas governamentais ao 

simples controle de batimentos cardíacos em um relógio de pulso. Hoje quase tudo 

que nos rodeia, que abarque componentes eletrônicos está intimamente relacionado 

com a atividade computacional. 
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Ou seja, a computação é o arranjo e execução de rotinas e processos de caráter 

repetitivo e sua relação com a informação. Verifica-se então a importância da 

computação nos dias atuais, o que dirá a importância para a perícia forense. 

O que se estudou aqui foi a computação forense, a qual trata do exame, análise e 

investigação de um incidente computacional, ou seja, incidentes que envolvam a 

computação como meio, sob a ótica forense, sendo ela cível ou penal. Por sua vez, 

na criminalística a computação forense discute o incidente computacional no âmbito 

penal, determinando causas, meios, autoria e conseqüências. 

 

Com esse avanço tecnológico vimos um vertiginoso crescimento de transações 

eletrônicas entre pessoas e empresas constatando-se um aumento diametralmente 

proporcional dos golpes, fraudes e crimes praticados no ciberespaço, com alta 

tecnologia, o que fez com que o mercado demandasse profissionais e hackers 

éticos, os quais fossem capaz de identificar, coletar e preservar evidências digitais, 

com o objetivo de reconstruir a cena do crime, apurando a materialidade do delito, e 

especialmente, rastrear a autoria de incidentes eletrônicos.  

 

A área da forense computacional trata-se de área de pesquisa relativamente recente 

e poucos são os trabalhos sobre este assunto no Brasil, contudo crescente é a 

necessidade de desenvolvimento nessa área, vez que o emprego de computadores 

em atividades criminosas é cada vez mais comum.  

 

A aplicação minuciosa de técnicas investigativas na computação forense é, sem 

dúvida, muito semelhante às técnicas de perícias investigativas utilizadas em crimes 

convencionais.  

 

O alcance da atividade forense computacional nas diversas áreas que compreendem 

segurança computacional traz complexidade aos trabalhos a serem realizados na 

investigação de cada caso. Uma vez que, a validade técnica e jurídica das 

metodologias para recuperar dados de computadores incluídos em incidentes de 

segurança tem se tornado fundamental, pois os procedimentos devem ser 

tecnologicamente vigorosos para garantir que toda a informação útil como prova seja 

obtida e legalmente aceita de forma a garantir que nada na evidência original seja 

modificado ou excluído. 
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Como sequência de estudo, a proposta é trazer para os leitores o que foi criado e/ou 

atualizado nas Leis e Artigos para estes tipos de crimes praticados, estudos de caso 

bem sucedidos pela polícia e área jurídica brasileira. E também os novos 

profissionais destes ramos de atuação. 
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