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RESUMO

Conceito de Pedofilia. A diferença entre o transtorno e o abuso sexual infantojuvenil.

Formas de abordagem dos criminosos. Números da violência sexual contra crianças

e  adolescentes.  O  termo  pornografia.  A  posse  de  material  com  conteúdo

pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Os métodos de investigação. Os

tipos de perícias forenses computacionais aplicados nesses casos (Live Forensics

vs. Post Mortem). Ferramentas utilizadas. O anonimato da Deep Web.

Palavras-chave:  Perícia.  Forense.  Informática.  Investigação.  Combate.  Crimes.
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INTRODUÇÃO

Este  trabalho  objetiva  demonstrar  uma  visão  geral  das  técnicas  utilizadas  na

investigação dos crimes de abuso sexual infantojuvenil  em ambientes computacionais.

Além  disso,  comentar  sobre  as  formas  de  abordagem  dos  abusadores  sexuais  de

crianças e adolescentes, os números desse tipo de violência sexual, a legislação aplicada

a esses delitos e como as ferramentas forenses podem auxiliar a investigação.

Para conhecer  a forma de atuação do Estado contra os criminosos “pedófilos”,

primeiro será necessário compreender o conceito do termo pedofilia e qual a sua relação

com os crimes de abuso sexual infantojuvenil.

Algumas expressões como: “fotos de pedofilia”, “arquivos de pedofilia” e “crime de

pedofilia” também deverão ser tecnicamente esclarecidas, a fim de permitir ao leitor que

compreenda o real significado desses termos.

Após,  serão  expostas  algumas  das  armas  do  Estado  na  investigação  desses

delitos, suas técnicas e seus desafios.

Para  a  elaboração  desse  trabalho  foram  realizadas  pesquisas  bibliográficas  e

documentais, além da legislação aplicada atualmente a esses crimes digitais, respaldadas

pela abordagem teórico qualitativa.

Por  se  tratar  de  um tema delicado,  e  de  extrema relevância,  que extrapola os

limites territoriais do Brasil, também houve a necessidade de pesquisas em legislações

internacionais que tratam desses crimes.

Não se vislumbrou a utilidade de pesquisa de campo para respaldo da bibliografia

utilizada, uma vez que a apuração desses crimes normalmente ocorre sob sigilo judicial, e

que  o  assunto  está  diretamente  ligado  a  questões  subjetivas  em  detrimento  das

quantitativas.

As  pesquisas  bibliográficas  apresentaram-se  como  as  mais  produtivas  para  a

elaboração  deste  trabalho,  com  a  escolha  seletiva  dos  materiais  analisados,  em

observância ao renome dos autores e à especialidade no tema.
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Com o fito de alcançar os objetivos propostos, serão abordados conteúdos técnicos

e jurídicos, de forma que um procure se correlacionar ao outro para melhor compreensão

dos assuntos. Na sequência, viabilizar-se-á uma conclusão de acordo com os objetivos

traçados, possibilitando uma análise preliminar acerca da gravidade e complexidade da

investigação dos crimes de abuso sexual infantojuvenil em ambientes computacionais.
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REFERENCIAL TEÓRICO

A violência sexual contra crianças talvez sempre tenha permeado a humanidade,

mas ganhou um grande impulso nas últimas décadas com o avanço da tecnologia, princi-

palmente com a internet, com a popularização dos equipamentos de captura de imagens

e também com a modernização dos meios de comunicação. VELHO, Antonio J. et al. Tra-

tado de Computação Forense. Campinas, SP, Millennium Editora, 2016, p.247.

Segundo  a  Organizaçao  Mundial  da  Saude  ou  OMS  (WORLD  HEALTH

ORGANIZATION – WHO, 1999, p.15)1: 

Abuso sexual infantil é todo envolvimento de uma criança em uma atividade sexual
na qual nao compreende completamente, já que nao está preparada em termos de
seu desenvolvimento.  Nao entendendo a situaçao,  a  criança,  por  conseguinte,
torna-se incapaz de informar seu consentimento. Sao também aqueles atos que
violam leis  ou  tabus  sociais  em uma determinada sociedade.  O abuso  sexual
infantil  é evidenciado pela atividade entre uma criança com um adulto ou entre
uma  criança  com  outra  criança  ou  adolescente  que  pela  idade  ou  nivel  de
desenvolvimento está em uma relaçao de responsabilidade, confiança ou poder
com a criança abusada. É qualquer ato que pretende gratificar ou satisfazer as
necessidades  sexuais  de  outra  pessoa,  incluindo  induçao ou  coerçao  de  uma
criança para engajar-se em qualquer atividade sexual ilegal. Pode incluir também
práticas com caráter de exploraçao, como uso de crianças em prostituiçao, o uso
de crianças em atividades e materiais pornográficos, assim como quaisquer outras
práticas sexuais.

“Uma  das  práticas  delituosas  mais  comuns  envolvendo  o  uso  de  dispositivos

computacionais  consiste  nos  crimes  relacionados  à  pornografia  infanto-juvenil  e  a

exploração sexual de crianças e adolescentes. Logo, conhecer as peculiaridades e as

características desse tipo de crime é fundamental para a correta realização dos exames

periciais dessa natureza.” Polastro (Tratado de Computação Forense, 2016, p. 245)

A pedofilia, apesar de afligir a humanidade há muitos anos, só recentemente é que

vem sendo objeto de estudo no seio das ciências jurídicas e da psicologia. A grande aten-

1 WORLD HEALTH ORGANIZATION (Organizaçao Mundial  da Saude).  Report  of  The Consulation on

Child  Abuse  Prevention.  Geneva,  1999.  Disponivel  em  <https://www.google.com.br/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiP7q-M-

9rZAhVGUZAKHZojCZIQFgg4MAE&url=http%3A%2F%2Fwhqlibdoc.who.int%2Fhq

%2F1999%2FWHO_HSC_PVI_99.1.pdf&usg=AOvVaw2gwqFXwHZRxfsc8tzjo0DX>.  Acesso  em:  07

mar. 2018.
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ção dessas pesquisas se dá em decorrência dos assustadores índices de agressões se-

xuais de adultos contra crianças e adolescentes.2

Os números de denúncias relacionadas ao tema pornografia infantojuvenil aumen-

tam a cada ano e, atualmente, lidera o ranking3 das páginas mais denunciadas na Safer-

Net Brasil4. 

Isso posto, o pesquisador, observando a gravidade e o aumento dos casos de abu-

so sexual infantojuvenil em ambientes computacionais, optou por estudar esse tema a fim

de colaborar com a elucidação desses crimes, auxiliando os órgãos incumbidos da inves-

tigação desses abusos a compreenderem como a perícia atua na análise dos vestígios di-

gitais encontrados nos dispositivos eletrônicos, e na identificação do criminoso quando

esse ocorre no ambiente internet.

Buscando abordar parte das questões que envolvem a investigação dos crimes de

abuso sexual infantojuvenil em ambientes computacionais, o autor optou por separar o

presente referencial teórico em três capítulos.

O primeiro busca esclarecer o que vem a ser pedofilia, sua relação com  crimes de

abuso sexual contra crianças e adolescentes, o alarmante número de denúncias de casos

de pornografia infantojuvenil e as formas de abordagem dos criminosos.

Em um segundo momento, procura discorrer sobre os principais instrumentos ju-

rídicos brasileiros aplicados aos crimes dessa natureza, os meios de prevenção de invali-

dação das provas na fase investigatória e a importância do flagrante na busca e apreen-

são.

Por fim, no terceiro e último capítulo, este trabalho busca apresentar algumas das

técnicas empregadas na investigação dos casos de abuso sexual contra crianças e ado-

2 Revista Liberdades – IBCCRIM. O PERFIL DO PEDÓFILO: UMA ABORDAGEM DA REALIDADE 

BRASILEIRA. Disponível em 

<http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=74   >. Acesso 

em 07 mar. 2018.

3    Disponível em <http://new.safernet.org.br/denuncie>. Acesso em: 07 mar. 2018.

4 A SaferNet Brasil é uma associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou

econômicos, sem vinculação político partidária, religiosa ou racial.  Fundada em 20 de dezembro de

2005, com foco na promoção e defesa dos Direitos Humanos na Internet no Brasil.

http://new.safernet.org.br/denuncie
http://www.revistaliberdades.org.br/site/outrasEdicoes/outrasEdicoesExibir.php?rcon_id=74
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lescentes nos ambientes computacionais, ferramentas forenses utilizadas –que aliadas ao

conhecimento do perito, agilizam a atividade investigatória– e formas de se identificar o

responsável pelo delito.
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2 - PEDOFILIA

2.1. Conceito

Estreita é a relação entre o a pedofilia e o abuso sexual infantojuvenil. Aliás, geral-

mente é assim que os meios de comunicação, dentre eles a internet, se pronunciam sobre

o tema. Porém, a pedofilia, ipsis litteris, trata-se de um transtorno mental e de comporta-

mento, que recebeu o código F65.4 na Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

da Organização Mundial da Saúde (OMS), definida como “Preferência sexual por crian-

ças, quer se trate de meninos, meninas ou de crianças de um ou do outro sexo, geralmen-

te pré-púberes ou no início da puberdade.” 5

A pedofilia pertence, então, ao grupo F65 da Classificação Internacional de Doen-

ças, que engloba os “Transtornos da Preferência Sexual” (parafilias). Ou seja, a pedofilia,

per si, é considerada um transtorno e, por isso, não é isoladamente um crime. Ela está na

mesma lista de outras parafilias como: fetichismo, travestismo fetichista, exibicionismo,

voyeurismo, sadomasoquismo, sadismo sexual e necrofilia. 

Conforme Trindade (2010, pg.139):

As Parafilias são caracterizadas por anseios, fantasias ou comportamentos

sexuais recorrentes e intensos que envolvem objetos, atividades ou situa-

ções incomuns e causam sofrimento clinicamente significativos ou prejuízo

no funcionamento social ou ocupacional ou em outras áreas importantes da

vida do indivíduo.

Para o diagnóstico parafílico, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Trans-

tornos Mentais, 5a edição (DSM-5)6, é necessário que a pessoa:

a) sinta angústia pessoal sobre o seu interesse sexual, não apenas sofri-

mento resultante da desaprovação da sociedade, ou

b) tenha desejo ou comportamento sexual que envolva o sofrimento psicoló-

gico, lesões ou morte de outra(s) pessoa(s), ou prática sexual que envolva

5 Disponível  em  <http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm>.  Acesso  em  08  mar.

2018.

6 LUCENA Bárbara Braga;  ABDO,  Carmita  Helena Najjar.  Transtorno parafílico:  o  que mudou com o

Manual  Diagnóstico  e  Estatístico  de  Transtornos  Mentais  5a  edição  (DSM-5).  Disponível  em

<http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2014/v19n2/a4147.pdf>. Acesso em 08 mar. 2018.

http://files.bvs.br/upload/S/1413-9979/2014/v19n2/a4147.pdf
http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/WebHelp/f60_f69.htm
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pessoas que não querem ou que sejam incapazes de dar o seu consenti-

mento legal.

Assim, o portador de um transtorno do grupo das parafilias, por conviver com esse

latente desejo, acomete-se de significativo sofrimento pessoal com desdobramentos em

outras áreas da vida, cujo tratamento geralmente consiste de terapia cognitivo-comporta-

mental (incluindo a administração de substâncias supressoras do desejo sexual, antide-

pressivos e neurolépticos). “Simultaneamente, a psicoterapia é parte indispensável do tra-

tamento, a partir da qual o paciente pode identificar elementos associados ao seu com-

portamento sexual e desenvolver alternativas de relacionamento mais adequadas7”

Isso posto, cumpre falar que o fato de o indivíduo simplesmente ser portador do

transtorno não garante a imputabilidade8. O pedófilo só passa a ser considerado um crimi-

noso quando extrapola os limites da imaginação e coloca seus desejos em prática contra

crianças e adolescentes.

Segundo Eleutério (2016, p.246) “pesquisas apontam que menos de 1% das pes-

soas diagnosticadas com pedofilia chegam a abusar sexualmente de crianças e que es-

ses abusos são praticados principalmente por pessoas desprovidas desse distúrbio. Por

essas razões, é mais adequado usar a expressão agressor sexual de crianças e adoles-

centes para descrever esse tipo de pessoa”.

É comum encontrar os termos: “crime de pedofilia”, “arquivos de pedofilia”, “site de

pedofilia” e outras expressões semelhantes quando se trata de abuso sexual infantojuve-

nil. Além desses, também é possível se deparar com a expressão “pornografia infantil”

para os mesmos casos. Ocorre que, o termo “pornografia” não está rigorosamente vincu-

lado à ilegalidade em vários países e, ainda que mais distante, poderia levar à falsa im-

pressão de que a “pornografia infantil” poderia ser algo legalizado ou consentido. Assim,

para tapar as brechas de eventuais interpretações tendenciosas, o mais sensato seria as-

sociar esse tipo de violência às expressões: “abuso sexual de crianças e adolescentes”,

“agressão sexual infantojuvenil” ou “violência sexual contra crianças e adolescentes”.

7 Balon R. Controversies in the diagnosis and treatment of paraphilias. J Sex Marital Ther. 2013;39(1):7-

20.

8 Possibilidade  de  se  atribuir  a  autoria  ou  responsabilidade  por  fato  criminoso  a  alguém,  ou  por

circunstâncias lógicas ou por ausência de impossibilidades jurídicas.
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Porém, apesar de não ser tecnicamente correto tratar os casos de abuso sexual

contra crianças e adolescentes como casos de pedofilia, essa associação passou a ter

significativo grau de sinônimo na sociedade, principalmente pelos veículos de propagação

de informação, e as campanhas e iniciativas de combate a esse tipo de crime devem ser

conduzidas de forma que possuam maior eficácia, desconsiderando eventuais improprie-

dades na nomenclatura.

No Brasil, a Lei no 11.829 de 25/11/2008, que alterou o Estatuto da Criança e do

Adolescente, cuida dos crimes dessa natureza sob a expressão “pornográfica”, de forma

que no Brasil esse termo guarda sinônimo com reprovabilidade.

Conforme dados do Ministério dos Direitos Humanos (MDH)9, somente no ano de

2017, o número de denúncias relacionadas à violação sexual infantojuvenil correspondeu

a 22,10% do total de casos de afronta aos direitos humanos das crianças e adolescentes.

Diante desses dados, é possível mensurar o tamanho do problema e a importância do

combate constante dos crimes dessa natureza.

Conquanto não seja objeto desse trabalho, importante, também, destacar a rele-

vância de outros tipos de violência sexual contra crianças e adolescentes, como o assédio

e a exploração sexual infantojuvenil, cujas redes objetivam ganho financeiro com a comer-

cializaçao desse tipo de material e com a intermediaçao de encontros de crianças com

adultos.

2.2. Formas de Abordagem

O avanço da tecnologia nas últimas décadas foi primordial para o desenvolvimento

da sociedade. O número de pessoas conectadas à internet aumentou exponencialmente,

alavancado pela popularização dos smartphones10. Tal inclusão digital trouxe consigo al-

guns facilitadores para a violação dos direitos humanos da criança e do adolescente. A

possibilidade de captura de imagens e vídeos de forma descomplicada nos aparelhos ce-

lulares funcionou como adubo para o terreno dos abusadores. A moderna tecnologia ex-

9 Disponível em <http://www.mdh.gov.br/disque100/balanco-2017-1>. Acesso em 08 mar. 2018.

10 Smartphone é um telefone celular, e significa telefone inteligente, em português, e é um termo de origem

inglesa. O smartphone é um celular com tecnologias avançadas, o que inclui programas executados um

sistema operacional, equivalente aos computadores.

http://www.mdh.gov.br/disque100/balanco-2017-1
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trapola os limites territoriais, e dá aos criminosos a possibilidade de agredir sexualmente

uma criança localizada em outro continente, com a transmissão ao vivo de conteúdo por-

nográfico infantil, por exemplo.

Com essas facilidades, o processo de conquista da confiança da vítima – que po-

deria levar anos, demandava exposição e energia dos abusadores –, atualmente permite

o anonimato, a criação de um personagem e um grau de risco menor.

As famílias que antes temiam o abuso de seus infantes nas ruas, hoje podem se

deparar com esse tipo de violência tendo os filhos dentro dos seus próprios quartos, em

frente aos seus computadores. Eis um problema gerado pela tecnologia.

Normalmente, a ocorrência do abuso sexual contra a criança demanda a existência

de uma relação de confiança entre a vítima e o abusador como processo de facilitação do

crime. Porém, a criação da supracitada relação, mormente entre pessoas desconhecidas,

costuma ser dispendiosa e demorada. Assim, não é de se estranhar o número de casos

de violência sexual contra crianças e adolescentes que ocorrem entre pessoas conheci-

das (criança e abusador), onde essa confiança já existe, ainda que em menor grau. Nes-

ses casos, a confiança atua como um facilitador para a iniciação dos abusos.

Na abordagem tradicional do abusador, sem a utilização da  internet, o criminoso

observa as crianças em playgrounds11, igrejas, escolas e procura, por meio de linguagem

infantil, cortesias e presentes (dinheiro, doces e brinquedos), conquistar a confiança des-

sas para, assim, dar início aos primeiros abusos como: fotografias, nudez e toques.

Diversas pesquisas demonstram que, em cerca de 80% dos casos de abuso

sexual de crianças, o abusador já conhecia ou, o que é pior, possuía algum

grau de parentesco. No caso de o abusador ser parente da criança, em 85%

dos casos o local onde os abusos ocorrem é a própria residência onde a cri-

ança vive, segundo Polastro (2016, p.248).

O psiquiatra Miguel Chalub12 também afirma que, ao contrário do que muitos acre-

ditam, a ocorrência desse crime é mais comum entre pessoas próximas. “São pais, tios,

irmãos mais velhos, padrastos, padrinhos, e pessoas que por alguma razão qualquer têm

11 Playground  é  um  local  destinado  para  a  recreação  infantil,  composto  de  brinquedos  para  o

entretenimento das crianças.

12 Disponível  em  <https://www.pailegal.net/index.php/veja-mais/sexualidade/analises/714-pedofilia?

showall=1&limitstart=>. Acesso em 12 mar. 2018.

https://www.pailegal.net/index.php/veja-mais/sexualidade/analises/714-pedofilia?showall=1&limitstart
https://www.pailegal.net/index.php/veja-mais/sexualidade/analises/714-pedofilia?showall=1&limitstart
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ascendência sobre crianças, como pediatras, psicólogos infantis, pessoas que trabalham

com menores abandonados, cuidadores de crianças, que às vezes até procuram essas

capas de benemérito, de ação social, para ter mais acesso à criança”.

Atualmente, principalmente nos casos em que o abusador não conhece a vítima, a

internet passou a ser a ferramenta utilizada para a abordagem inicial. Os meios utilizados

são as salas de bate papo, softwares de chat13, redes sociais (notadamente o facebook14),

MSN Messenger15 e aplicativos de smartphones, como o Whatsapp16, por exemplo.

Os abusadores costumam se valer da criação de perfis falsos, de uma linguagem

que cativa o público infantil (pela caracterização de um personagem ou artista), de chan-

tagem emocional, de chantagem financeira e de ameaças a familiares.

A descoberta dos abusos nem sempre é uma tarefa fácil. Bem como a prevenção,

que depende de um bom diálogo dos responsáveis com a criança. 

Embora a crueldade seja uma das principais características nesse tipo de crime,

um fato que assusta, hoje, é a existência de associações ativistas “pró-pedofilia”. Tais or-

ganizações, sob argumentos suspeitos, apregoam que a pedofilia não é uma doença, mas

uma orientação sexual, e que a sociedade deve reconhecer e legitimar isso 17.

A fim de combater essas reprováveis agressões, importante observar alguns sinais

comumente presentes nas crianças que sofrem com esse tipo de violência. Geralmente

elas mudam seus hábitos alimentares, recusam carinho quando são tocadas, demonstram
13 Forma de comunicação a distância, utilizando computadores ligados à internet, na qual o que se digita

no teclado de um deles aparece em tempo real no vídeo de todos os participantes do bate-papo.

14 Facebook é uma rede social lançada em 2004. O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, Eduardo

Saverin,  Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade Harvard.

Este termo é composto por face (que significa cara em português) e book (que significa livro), o que

indica que a tradução literal de facebook pode ser “livro de caras”.

15 MSN Messenger  é  um programa que permite  conversas  instantâneas entre  usuários  conectados à

Internet em qualquer parte do mundo e que deixará de existir em 2013. O serviço é de propriedade da

empresa Microsoft e foi lançado em 1999.

16 Whatsapp  é  um  software  para  smartphones  utilizado  para  troca  de  mensagens  de  texto

instantaneamente, além de vídeos, fotos e áudios através de uma conexão a internet.

17 Disponível  em  <http://www.artigos.com/index.php?

option=com_mtree&task=viewlink&link_id=3881&Itemid=61>. Acesso em 12 mar. 2018.

http://www.artigos.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=3881&Itemid=61
http://www.artigos.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=3881&Itemid=61
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características sexuais em desenhos, textos ou outras atividades, aparentam ser depres-

sivas, sofrem de insônia e/ou pesadelos e, de forma mais evidente, lesões nos órgãos ge-

nitais.

Havendo indícios da ocorrência de algum desses sinais, imprescindível a denúncia

aos órgãos competentes, com o maior número de informações possíveis, para a correta

apuração dos fatos e aplicação da justiça ao suposto agressor denunciado.
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3 - LEGISLAÇÃO APLICADA AOS CRIMES DE ABUSO SEXUAL INFANTOJUVENIL

EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS

3.1. Legislação Específica

Sucintamente, os crimes cibernéticos são aqueles que envolvem o uso de equipa-

mentos eletrônicos para a sua consumação.

Esses crimes costumam ser referenciados por várias expressões: crimes digitais,

cibercrimes, crimes cibernéticos, crimes tecnológicos, crimes de informática, crimes ele-

trônicos, e-crimes, cybercrimes18, entre outros.

A doutrina predominante classifica os crimes cibernéticos em duas categorias: cri-

mes cibernéticos próprios e crimes cibernéticos impróprios.

Crimes cibernéticos próprios seriam aqueles cuja prática depende da utilização de

equipamento computacional. Sem ele, o crime não existiria. Nesses casos, a tecnologia é

o próprio objeto jurídico a ser tutelado. Pichação de sites, disseminação de vírus e ata-

ques de negação de serviço são alguns exemplos de crimes dessa categoria.

Já os crimes cibernéticos impróprios seriam aqueles cuja tecnologia computacional

é utilizada como meio para a sua execução. Nessa situação, o equipamento computacio-

nal atua como um facilitador, ou como uma ferramenta para a prática do delito. Porém,

seu resultado poderia ser obtido de outra forma, sem a sua utilização. Ameaça, esteliona-

to e furto são alguns exemplos de crimes impróprios.

Até o ano de 2008, antes da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) pela Lei no 11.829/08, a posse de arquivos com conteúdo sexual envolvendo crian-

ças e adolescentes não era considerado crime.

Os reflexos dessa alteração tiveram significativo impacto nos mandados de busca e

apreensão, fazendo com que os peritos passassem a procurar material pornográfico in-

fantil nos equipamentos eletrônicos, a fim de constatar a prática flagrante do delito.

A nova redação do ECA diz o seguinte:

18 Crime informático, Crime cibernético, e-crime, Cibercrime (Cybercrime em inglês), crime eletrônico ou

crime digital são termos utilizados para se referir a toda a atividade onde um computador ou uma rede

de computadores é utilizada como uma ferramenta, uma base de ataque ou como meio de crime.
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Art. 241-B Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, ví-

deo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou por-

nográfica  envolvendo  criança  ou  adolescente:

Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.

Segundo a doutrina, aludido crime,  por trazer expresso em seu núcleo o verbo

“possuir”, é classificado como um tipo permanente. Isso significa que, nesses tipos de cri-

mes (permanentes), não existe tentativa. A eventual execução seria mero exaurimento. A

posse de material com pornografia infantojuvenil, de plano, já atinge a execução. É sufici-

entemente capaz de consumar o ato criminoso.

Além desse avanço na legislação, que alterou a redação do ECA em 2008, outra

Lei, a de no 12.015/09, seguindo a mesma tendência de tutelar os direitos humanos da cri-

ança e do adolescente, promoveu a modificação no Código Penal Brasileiro aumentando

a pena do crime de estupro, no caso de a vítima ser menor de 18 (dezoito) anos:

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter

conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato

libidinoso:

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.

Sobre esse tema (violência sexual contra crianças e adolescentes) o ECA é bem

específico em seus artigos 240 a 241-E.

O artigo 240, por exemplo, inicia vedando a prática de qualquer tipo de produção

de material pornográfico infantil, independentemente da finalidade (uso próprio ou para

terceiros).

Art.  240.  Produzir,  reproduzir,  dirigir,  fotografar,  filmar  ou  registrar,  por

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança

ou adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Antes da promulgação da Lei  no 11.829/08, além da ausência de tipificação do

crime  de  posse  de  material  pornográfico  infantil,  o  ECA também  não  contemplava

algumas atividades, como a comercialização desses materiais. A nova redação, dada pela
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referida lei, ampliou consideravelmente os núcleos do tipo penal, e passou a abranger

outras condutas.

Art. 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que

contenha cena de  sexo  explícito  ou  pornográfica  envolvendo criança  ou

adolescente:

Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

Importante destacar que,  mesmo quando esse tipo de material  é compartilhado
sem fins lucrativos, via  Whatsapp, por exemplo, também há a caracterização do crime.
Ademais, não há necessidade de comprovação real de dano à vítima. Se a ação possui
potencial para eventual dano já é o suficiente para a consumação do crime.

Art.  241-A. Oferecer, trocar,  disponibilizar,  transmitir,  distribuir,  publicar ou
divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou
telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo
explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

No artigo 241-C, que trata do “simulacro de pedofilia”, fica claro que a intenção do
legislador é a de desestimular a produção de material pornográfico infantil. Do mesmo
modo, não há necessidade da constatação do abuso físico, ou que a simulação tenha
ocorrido na vida real. Nem sequer exige a presença da vítima no local da “simulação”. A
montagem de uma fotografia em um editor de imagens, por exemplo, já é o suficiente
para caracterização da ocorrência do crime.

Art. 241-C. Simular a participação de criança ou adolescente em cena de
sexo  explícito  ou  pornográfica  por  meio  de  adulteração,  montagem  ou
modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação
visual:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

O artigo 241-D cuidou da questão do aliciamento, assédio e constrangimento de
crianças, independente do meio de comunicação utilizado, com a finalidade de praticar de
ato libidinoso. Observa-se que a lei, nesse artigo, restringiu o alcance do dispositivo às
crianças, prevendo a existência de namoro entre adolescentes.

Art. 241-D. Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Buscando não generalizar e criminalizar a posse lícita de material contendo nudez
de crianças, como o registro dos pais de fotos e vídeos dos seus filhos, muitas vezes
despidos, bem como de órgão genitais impressos em livros e artigos da área de medicina,
o  legislador,  no  artigo  241-E,  expressamente,  valeu-se  da  expressão  “para  fins
primordialmente sexuais”. 
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Art. 241-E. Para efeito dos crimes previstos nesta Lei, a expressão “cena de
sexo explícito ou pornográfica” compreende qualquer situação que envolva
criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas,
ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins
primordialmente sexuais.

Importante frisar que a nudez não é pré-requisito para a consumação do crime
previsto  nesse  artigo.  O  termo  “atividades  sexuais”,  nesse  caso  (para  assegurar  os
direitos humanos da criança ou adolescente), deve ser interpretado em seu sentido mais
amplo. Assim, além da conjunção carnal, ou contato físico libidinoso, a mera exibição do
corpo, ainda que sob as vestes, é o suficiente para a tipificação, se detectada a finalidade
erótica.

Ainda sobre o artigo 241-E do ECA:

A definição legal de pornografia infantil  apresentada pelo artigo 241-E do
Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  não  é  completa  e  deve  ser
interpretada  com  vistas  à  proteção  da  criança  e  do  adolescente  em
condição  peculiar  de  pessoas  em  desenvolvimento  (art.  6º  do  ECA),
tratando-se de norma penal explicativa que contribui para a interpretação
dos  tipos  penais  abertos  criados  pela  Lei  nº  11.829/2008,  sem contudo
restringir-lhes o alcance. É típica a conduta de fotografar cena pornográfica
(art. 241-B do ECA) e de armazenar fotografias de conteúdo pornográfico
envolvendo criança ou adolescente (art. 240 o ECA) na hipótese em que
restar  incontroversa a  finalidade sexual  e  libidinosa das fotografias,  com
enfoque nos órgãos genitais das vítimas - ainda que cobertos por peças de
roupas  -,  e  de  poses  nitidamente  sensuais,  em  que  explorada  sua
sexualidade  com  conotação  obscena  e  pornográfica.  (STJ.  REsp
1543267/SC, Rel.  Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 16/02/2016)

Além  da  legislação  mencionada  nesse  capítulo,  existem  outras  aplicadas  aos
crimes  cibernéticos,  que  fogem  ao  objeto  desse  trabalho,  mas  que  podem  ser
interpretadas  paralelamente  conforme  o  caso  investigado.  Abaixo,  algumas  delas,  a
saber:

 Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)

 Decreto  nº  8135/2013  (Segurança  Nacional  das  Informações  e
Comunicações de Dados)

 Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção)

 Lei nº 12.850/2013 (Lei das Provas Eletrônicas)

 Decreto nº 7.962/2013 (Lei do Comércio Eletrônico)

 Leis de nº 12.735 e 12.737/2012* (Lei Crimes Eletrônicos)

 Decreto nº 7.845/2012 (Lei de Tratamento da Informação)

 Lei nº 12.551/2011 (Lei Home Office e Teletrabalho)

 Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação)
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 Lei nº 10.764/2003 (Lei de Pornografia Infantil na Internet)

 Lei nº 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais)

 Lei nº 9.609/1998 (Lei de Software)

 Lei nº 9.296/1996 (Lei de Interceptação)

 Lei nº 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial)

 Lei nº 11.829/2008 (Atualização do ECA)
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3.2. Cadeia de Custódia

Com o objetivo de garantir  a integridade do material  apreendido, bem como de

assegurar que não haja invalidação das provas no curso da ação penal, é de fundamental

importância que o perito adote um procedimento de cadeia de custódia.

Segundo  Espíndula  (2013):  “trata-se  de  uma  sequência  de  proteção  e  guarda

(custódia) dos elementos materiais encontrados durante uma investigação e que devem

manter suas características originais e informações íntegras, sem deixar dúvidas sobre a

sua origem e manuseios realizados.”

Assim, para evitar a contaminação dos vestígios, faz-se necessário seguir alguns

formalismos  que  comprovem  a  aplicação  do  tratamento  adequado  aos  materiais

recolhidos.

Além de formulários e outros documentos capazes de registrar a ordem cronológica

dos  acontecimentos,  algumas  ferramentas  ajudam  a  garantir  a  segurança  dos

equipamentos.  O  uso  de  fotografias  e  lacres,  por  exemplo,  permitem  verificar  se  o

material foi violado durante o transporte para o laboratório.

No caso da necessidade de cópia dos arquivos para outro dispositivo, ainda no

local da apreensão, recomenda-se a utilização de algoritmos de  hash19,  para eventual

comparação com o arquivo original durante o curso da ação penal.

Entre as informações relevantes que merecem anotação estão a data e a hora da

ação, a quem pertencia o material ou quem o forneceu, local da apreensão, descrição

completa do material,  de quem as provas foram recebidas (com data),  a quem foram

entregues (com data) e outras informações peculiares ao caso20.

19 Um hash (ou escrutínio) é uma sequência de bits geradas por um algoritmo de dispersão, em geral

representada em base hexadecimal, que permite a visualização em letras e números (0 a 9 e A a F),

representando um nibble cada. O conceito teórico diz que “hash é a transformação de uma grande

quantidade de dados em uma pequena quantidade de informações”. Essa sequência busca identificar

um  arquivo  ou  informação  unicamente.  Disponível  em  <https://pt.wikipedia.org/wiki/Função_hash>.

Acesso em 13 mar. 2018.

20 Espíndula (2016, p. 315).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fun%C3%A7%C3%A3o_hash
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Seguindo  esses  passos,  fica  garantida  a  cadeia  de  custódia,  essencial  para  a

validação das provas perante o juízo.

3.3. A Importância do Flagrante

A perícia em dispositivos computacionais trabalha, basicamente, sobre dois tipos

de informação. Nas informações voláteis e nas não-voláteis.

O procedimento pericial sobre as informações não-voláteis (aquelas que não se

perdem com o desligamento do dispositivo computacional) ocorre, geralmente, em labora-

tório e sobre uma cópia forense21 da mídia de armazenamento apreendida. Essa cópia,

em obediência à cadeia de custódia, deve possuir um código hash idêntico ao dispositivo

original, a fim de não comprometer a integridade da prova.

Grosso modo, o perito submete a cópia forense (que consiste em um arquivo de

imagem) às ferramentas de análise e, aliada a sua experiência, constroem um relatório

com as evidências questionadas.

Ocorre que, conforme visto, os crimes de abuso sexual infantojuvenil não consis-

tem somente na posse desse tipo de material. O compartilhamento e o aliciamento muitas

vezes só poderão ser verificados se a investigação tiver sido direcionada para a constata-

ção do flagrante.

O criminoso, por exemplo, pode estar compartilhando material pornográfico infantil

de forma criptografada22, inviabilizando a descriptografia no caso de uma interceptação te-

lemática. Com isso, a comprovação da materialidade desse delito só poderá ser constata-

da com a captura das informações presentes na memória principal (RAM)23 do computa-

21 Um clone bit a bit (na verdade setor a setor) do dispositivo que contém as informações.

22 Criptografia (em grego: kryptós, “escondido”, e gráphein, “escrita”) é o estudo dos princípios e técnicas

pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original para outra ilegível, de forma que

possa ser conhecida apenas por seu destinatário (detentor da “chave secreta”), o que a torna difícil de

ser lida por alguém não autorizado. Assim sendo, só o receptor da mensagem pode ler a informação

com facilidade.

23 Memória  principal:  “também  chamadas  de  memória  real,  são  memórias  que  o  processador  pode

endereçar diretamente, sem as quais o computador não pode funcionar. Estas fornecem geralmente

uma ponte para as secundárias, mas a sua função principal é a de conter a informação necessária para
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dor, ou com a identificação dos arquivos transmitidos in loco. Vale lembrar, que por se tra-

tar de um tipo de memória volátil, os dados presentes na RAM só ficam acessíveis en -

quanto o computador está ligado. Após o desligamento, essas informações são perdidas

em aproximadamente 10 nanossegundos.

No caso dos crimes praticados com o auxílio do smartphones, há uma corrente que

defende a privacidade do investigado, considerando ilegal a obtenção de dados que, em-

bora  passíveis  de  visualização,  não  estariam  diretamente  armazenados  no  aparelho

(como arquivos na nuvem e e-mails, por exemplo) e, por isso, com o fito de garantir a inte-

gridade da prova, recomenda-se que na ordem judicial de busca e apreensão conste ex-

pressamente a possibilidade de utilização desses dados.

Nesse sentido:

a investigação deve ser precisa no sentido de dar cumprimento a medidas

cautelares que visem a apreensão desse conteúdo em terminais e dispositi-

vos de armazenamento móvel, sendo imprescindível a solicitação de exame

pericial […] (BARRETO, Manual de Investigação Cibernética à Luz do Mar-

co Civil da Internet, 2016, p. 193)

Uma outra situação que merece atenção especial é a utilização de unidades de ar-

mazenamento criptografadas pelo criminoso. Nesse tipo de tecnologia, para que haja o

acesso à unidade, geralmente há a necessidade de o usuário informar uma senha. Caso

a unidade esteja acessível no momento da busca e apreensão, o perito terá acesso ao

conteúdo do dispositivo e poderá, até mesmo, realizar procedimentos de revelação da se-

nha presente na memória RAM. O desligamento da máquina que se vale de um disco

criptografado pode inviabilizar a investigação de forma definitiva, não sendo possível com-

provar nem mesmo a posse de material com conteúdo de pornografia infantil.

Um caso emblemático envolvendo a criptografia está relacionado à Operação Sati-

agraha da Polícia Federal, que não conseguiu ter acesso aos dados presentes em um dos

equipamentos apreendidos, nem mesmo com a cooperação do FBI.

o processador num determinado momento; esta informação pode ser, por exemplo, os programas em

execução.  Nesta  categoria  insere-se  a  RAM,  que  é uma memória  de  semicondutores,  volátil,  com

acesso aleatório, isto é, palavras individuais de memória são acessadas diretamente, utilizando uma

lógica de endereçamento implementada em hardware. Também pode-se compreender a memória ROM

(não volátil), registradores e memórias cache.”
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Nem  FBI  consegue  decifrar  arquivos  de  Daniel  Dantas,  diz  jornal

HDs foram apreendidos pela PF durante a Operação Satiagraha, em 2008. 

Informações estão protegidas por sofisticado sistema de criptografia.

O FBI não conseguiu quebrar o sistema de criptografia dos discos rígidos

apreendidos pela Polícia Federal no apartamento do banqueiro Daniel Dan-

tas, no Rio, durante a Operação Satiagraha, deflagrada em julho de 2008.

Segundo reportagem publicada nesta sexta-feira (25) pelo jornal “Folha de

S.Paulo”, após um ano de tentativas frustradas, em abril a polícia federal

norte-americana devolveu os equipamentos ao Brasil.24

Isso posto, verifica-se a importância da condução da investigação na tentativa de

realizar o flagrante, principalmente para a constatação do eventual compartilhamento de

material de abuso sexual infantojuvenil pelo criminoso mas, também, para evitar a impos-

sibilidade de acesso aos dados gravados na mídia de armazenamento, no caso de utiliza-

ção de robusto sistema de criptografia.

24 Disponível  em  <http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/06/nem-fbi-consegue-decifrar-arquivos-de-

daniel-dantas-diz-jornal.html>. Acesso em 13 mar. 2018.

http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/06/nem-fbi-consegue-decifrar-arquivos-de-daniel-dantas-diz-jornal.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/06/nem-fbi-consegue-decifrar-arquivos-de-daniel-dantas-diz-jornal.html
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4 - TÉCNICAS EMPREGADAS NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE ABUSO SEXUAL

INFANTOJUVENIL EM AMBIENTES COMPUTACIONAIS

4.1. Post Mortem vs. Live Forensics

Há, basicamente, três frentes de atuação da Perícia Forense Computacional. Uma

na análise do equipamento desligado, também chamada de post mortem forensics, outra

na análise do equipamento ligado, denominada live forensics, e uma terceira, relacionada

aos dados que trafegam em uma rede de computadores, chamada de network forensics.

Na prática, não é interessante que o perito faça a análise no equipamento ligado.

Como não há como montar o laboratório no local de busca e apreensão, o recomendado

é que o perito procure capturar os dados voláteis (como os dados contidos na memória

RAM e nas conexões de rede) e, no caso da utilização de mídia criptografada, que realize

a cópia lógica (somente das informações alocadas nas tabelas de endereçamentos dos

sistemas de arquivos) das unidades de armazenamento. De posse desses materiais, e

com o devido respeito à cadeia de custódia, o perito terá condições de aplicar as técnicas

necessárias para elaboração do laudo com todas as ferramentas apropriadas.

No caso de a perícia ser realizada post mortem, cabe ao perito, primordialmente,

buscar evidências de que no equipamento houve o compartilhamento de arquivos com

conteúdo sexual  infantojuvenil,  ou  de que  a  mídia  possuía  materiais  dessa natureza.

Somada  a  essas  atividades,  há  a  necessidade  de  análises  complementares  com  o

objetivo de identificar a troca de mensagens de conteúdo pornográfico com crianças e

adolescentes, a existência de vestígios de comercialização desse tipo de material, sinais

de aliciamento e, no caso da existência de fotos e/ou vídeos de abusos sexuais, se foram

produzidos com os equipamentos apreendidos.

A perícia deve direcionar suas análises sempre buscando verificar se a conduta do

investigado amolda-se a um dos dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente,

que tratam da violência sexual contra crianças e adolescentes.
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4.2. Análise

A  capacidade  de  armazenamento  dos  dispositivos  computacionais  vem

aumentando a cada dia, de forma que podem existir milhões de arquivos em um único

equipamento. Tamanha evolução transforma-se em verdadeiro desafio para os peritos e

para o processamento das informações pelos softwares forenses.

A análise  individual  dos  arquivos  presentes  na  mídia,  além  de  dispendiosa,  é

humanamente impossível. Desse modo, o perito se vale de técnicas, ferramentas e de

informações  disponibilizadas  por  instituições  reconhecidas,  buscando  a  eficiência  da

apuração.

Uma dessas técnicas é a utilização das bases de hashes de arquivos conhecidos

do sistema operacional, e de arquivos com conteúdo de pornografia infantil previamente

catalogados.  Essas bases de  hashes conseguem filtrar  os  dados que prescindem de

análise (com a eliminação dos arquivos nativos do sistema operacional)  e agilizam o

processo de investigação das informações realmente relevantes.

Na  prática,  os  procedimentos  adotados  na  perícia  post  mortem  de  crimes  de

pornografia  infantojuvenil  não  diferem  dos  utilizados  na  apuração  de  outros  crimes

digitais.  Basicamente,  a  diferença  reside  nos  tipos  de  arquivos  que  serão  alvo  da

investigação.

4.3. A Importância do Flagrante

Conforme  exposto,  os  dados  voláteis  (que  se  perdem com o  desligamento  do

equipamento) possuem relevante papel para a perícia computacional. Em grande parte

dos  casos  a  captura  desses  dados  só  está  disponível  em  uma  única  oportunidade.

Geralmente, essa oportunidade se dá no momento da busca e apreensão, quando há

uma chance maior de o equipamento estar ligado.

Não é recomendada a demasiada permanência no local de busca e apreensão,

uma vez que o nível de tensão costuma ser bastante alto nesses lugares. Porém, ainda

que haja necessidade de um tempo extra  na apreensão,  caso um dos equipamentos
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suspeitos esteja em funcionamento, é de fundamental importância que o perito colete os

dados voláteis antes do seu desligamento.

Com a alteração trazida pela Lei no 11.829/08, que passou a criminalizar a posse

de material pornográfico infantil, a verificação do equipamento suspeito com o objetivo de

encontrar esse tipo de arquivo pode determinar, ou não, a prisão imediata do investigado.

Ademais, utilizando de técnicas da  network forensics, o perito terá condições de

detectar se ocorreu, ou se está ocorrendo, o compartilhamento de material com conteúdo

de abuso sexual infantil naquele exato momento, situação que se amoldaria a outro tipo

previsto no ECA.

Outro elemento que justifica a análise do equipamento ainda no local do crime, é o

fato de os abusadores, por vezes, se utilizarem da Deep Web/Darknet25 para a troca de

materiais com esse conteúdo.

Na Deep Web, o usuário pode navegar de forma praticamente anônima, por meio

de uma rede denominada TOR (The Onion Router)26. Essa rede se vale de vários nós

intermediários  entre  o  solicitante  e  o  serviço  requisitado,  criptografando  e

descriptografando os dados em cada passagem por um desses nós, e altera o endereço

IP (Internet Protocol)27 de origem, dificultando, em muito, a investigação.

Nesse tipo de acesso, os softwares utilizados não costumam armazenar os dados

em disco (cache) e mantém o histórico de navegação somente na memória principal (que

25 Deep Web (também chamada de Deepnet, Web Invisível, Undernet, Web Obscura ou Web Oculta) se

refere ao conteúdo da World Wide Web que não é indexado pelos mecanismos de busca padrão, ou

seja, não faz parte da Surface Web. Não deve ser confundida com a Dark Internet, que está relacionada

à porção da Internet que não pode ser acessada ou que se tornou inacessível por meios convencionais.

Também não  se  confunde  com a  Darknet,  que  não  é  uma  simples  rede  de  compartilhamento  de

arquivos, mas uma rede subjacente ou em camadas, onde existem grandes esforços no sentido de se

manterem anônimos os dados de seus utilizadores.

26 Tor (anteriormente um acrônimo para The Onion Router) [2] é um software livre e de código aberto que

proporciona o anonimato pessoal ao navegar na Internet e em atividades online, protegendo contra a

censura e principalmente a privacidade pessoal. 

27 Endereço IP, de forma genérica, é uma identificação de um dispositivo (computador, impressora, etc.)

em uma rede  local  ou  pública.  Cada  conexão  com  a  internet  possui  um IP (Internet  Protocol  ou

Protocolo de internet) único, que é o meio em que as máquinas usam para se comunicarem na Internet.
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é volátil), fazendo com que rastros importantes sejam apagados assim que o equipamento

é desligado.

Desse modo, se o perito tiver acesso ao equipamento ainda em funcionamento,

será capaz de coletar os dados desse tipo de navegação, e de obter resultados que não

seriam alcançados somente com a análise post mortem no laboratório.

Vale lembrar que, embora os abusadores acreditem estar totalmente seguros na

rede  TOR  e  na  Deep  Web/Darknet,  algumas  organizações  criminosas  já  foram

desmanteladas nesse ambiente, como ocorreu nas Operações DarkNet e DarkNet II, da

Polícia Federal, nos anos de 2014 e 2016, respectivamente.

Desde  a  primeira  fase  da  Operação  Darknet  (2014)  a  Polícia  Federal

desenvolve  metodologia  de  investigação  e  ferramentas  para  identificar

usuários da “Dark Web” – considerado um meio seguro de divulgação de

conteúdos variados de forma anônima.

“A arquitetura  desse  ambiente  impossibilita  a  identificação  do  ponto  de

acesso (IP), ocultando o real usuário que acessa a rede. Poucas polícias no

mundo  obtiveram  êxito  em investigações  na  Dark  Web,  como  o  FBI,  a

Scotland Yard e a Polícia Federal Australiana”, diz a nota da PF. Disponível

em <https://istoe.com.br/pf-deflagra-darknet-ii-contra-pornografia-infantil-em-

16-estados/>. Acesso em 19 mar. 2018.

A fim  de  agilizar  o  processo  de  análise  no  local  do  crime,  a  Polícia  Federal

desenvolveu um software próprio, batizado de nuDetective, que reúne as funcionalidades

de  análise  de  imagem,  análise  de  vídeos,  análises  de  nomes e  análise  de  hash.  O

algoritmo do  nuDetective é capaz de identificar material  com conteúdo de pornografia

infantojuvenil pela cor da pele, padrões de movimentos e padrões de sons dos arquivos

encontrados no dispositivo analisado.

Assim, de posse de um pendrive28 com essa ferramenta, o perito pode, ainda no

local do crime, analisar se o equipamento possui material inapropriado, de forma rápida e

eficiente.

28 Pen Drive ou Memória USB Flash Drive é um dispositivo de memória constituído por memória flash

(EEPROM),  com aspecto  semelhante  a  um isqueiro  e  uma  ligação  USB tipo  A,  permitindo  a  sua

conexão a uma porta USB de um computador ou outro equipamento com uma entrada USB.

https://istoe.com.br/pf-deflagra-darknet-ii-contra-pornografia-infantil-em-16-estados/
https://istoe.com.br/pf-deflagra-darknet-ii-contra-pornografia-infantil-em-16-estados/
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Daí, a importância de se direcionar a investigação para a tentativa de flagrante. No

mínimo,  aumenta a probabilidade de na busca e apreensão constatar a prática de outros

tipos penais naquele exato momento.

Existem algumas ferramentas  comerciais  que  possuem propósito  semelhante  à

nuDetective.  Dentre elas,  merece destaque a solução  PornStick,  que consiste  em um

pendrive com um software voltado para a localização de arquivos contendo pornografia

adulta.  Essa  ferramenta  auxilia  o  perito  na  investigação,  mas  não  foi  desenvolvida

especificamente para detecção de pornografia infantojuvenil como a nuDetective.

Para  os  casos  de  compartilhamento  em  redes  Peer-to-Peer -  P2P  (ponto-a-

ponto)29,  a  entidade  norte-americana  CPS  (Child  Protective  Services)  realiza  o

monitoramento das transmissões em diversas dessas redes e compartilha os relatórios

com outras polícias do mundo. Além disso, por meio de um cliente do software e-Mule30

modificado,  desenvolvido  e  batizado  pela  Polícia  Federal  de  EspiaMule,  é  possível

detectar o endereço IP dos envolvidos na troca de arquivos com conteúdo pornográfico

infantojuvenil nas redes eDonkey (rede de P2P, criada pela empresa alemã MetaMachine

em 2000 para a transferência de grandes arquivos).

4.4. Identificação dos Responsáveis (Whois)

A fim de identificar os responsáveis pela publicação de um conteúdo impróprio na

internet, ou de coletar informações sobre o usuário vinculado a um determinado endereço

IP, uma das ferramentas mais utilizadas é o Whois31.
29 P2P, ou peer-to-peer (ponto a ponto, em livre tradução) é uma rede de computadores que compartilham

arquivos pela internet. Não há um servidor geral que os armazene e sim usuários que ao mesmo tempo

que fazem download, os disponibilizam para que outros busquem arquivos em sua máquina.

30 Em computação,  eMule  é  um aplicativo  de compartilhamento  de arquivos (ou  ficheiros)  através  de

cliente/servidor que trabalha com as redes eDonkey2000 e Kad oferecendo mais funções do que o

cliente eDonkey padrão. O eMule é um software livre lançado sob a GNU General Public License. 

31 WHOIS  (pronuncia-se  “ruís”  no  Brasil)  é  um  protocolo  TCP  (porta  43)  específico  para  consultar

informações de contato e DNS sobre entidades na internet. Uma entidade na internet pode ser um nome

de domínio, um endereço IP ou um AS (Sistema Autônomo).O protocolo WHOIS apresenta três tipos de

contatos  para  uma  entidade:  Contato  Administrativo  (Admin  Contact),  Contato  Técnico  (Technical

Contact)  e  Contato  de  Cobrança  (Registrant  Contact).  Estes  contatos  são  informações  de

responsabilidade do provedor de internet, que as nomeia de acordo com as políticas internas de sua
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Essa ferramenta, realiza consultas em bases de dados WHOIS e retorna informa-

ções cadastrais acerca de um endereço de domínio32 ou IP.

Algumas empresas internacionais, sob o argumento de garantir a privacidade do

proprietário de um domínio, oferece um servido chamado de Whois Privado. Tal serviço

substitui os dados cadastrais do responsável pelo domínio por dados da empresa contra-

tada para esse serviço, criando uma camada a mais no processo de investigação na bus-

ca da identificação do responsável.

Assim, quando o investigador se depara com uma situação como essa, será neces-

sário solicitar os dados do alvo diretamente para a empresa de Whois Privado para, após

isso, se possível, identificar o provedor de conexão e/ou de aplicação possuidor dos regis-

tros de acesso.

rede.Vale lembrar  que outras empresas internacionais ainda podem ter um recurso de travar essas

informações  para  as  pessoas,  chamado  de  Whois  privado.  Disponível  em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/WHOIS>. Acesso em 19 mar. 2018.

32 Um domínio é um nome de fácil memorização e que serve para localizar e identificar computadores na

Internet.
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4.5. CG-NAT44 (Carrier Grade NAT)

IP significa “Internet Protocol” e é um número que identifica um dispositivo em uma

rede (um computador, impressora, roteador, etc.).  Estes dispositivos são parte de uma

rede e são identificados por um número de IP único na rede. O endereço IP é composto

por 4 números (até 3 dígitos) e separados por "." (ponto). Os valores que podem assumir

estes  números  variam  entre  0  e  255,  por  exemplo,  um  endereço  de  IP  pode  ser

192.168.66.254 (quatro números entre 0 e 255 separados por pontos).33

Com  essa  estrutura,  o  número  máximo  de  endereços  IP  possível  é  de

4.294.967.296 dispositivos. Atualmente há duas versões desse protocolo, IPv4 e IPv6,

sendo que a versão 4 é a utilizada na maioria das situações. No Brasil, segundo o Núcleo

de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o estoque de IPv4 chegou ao seu

limite no ano de 2014:

Depois do término dos endereços na Ásia e Europa, chega ao fim o estoque

de endereços IPv4 na região da America Latina e Caribe

Hoje, dia 10 de junho de 2014, três anos após a Ásia e quase dois anos

após  a  Europa,  o  Núcleo  de  Informação  e  Coordenação  do  Ponto  BR

(NIC.br), responsável pelo registro nacional de endereços IP para o Brasil,

em conjunto com o Registro de Endereçamento da Internet para a América

Latina e o Caribe (LACNIC), declaram que o estoque de endereços IPv4

atinge o limite previsto, considerando o determinado pela política regional

para a fase de esgotamento deste recurso. Isso representa o início da fase

de  “terminação  gradual”,  após  mais  de  duas  décadas  de  alocações  de

endereços IPv4 no país.34

Diante do previsível esgotamento dos endereços de IPv4, uma das soluções de-

senvolvidas, na década de 1990, foi o Network Address Translation (NAT)35. Essa solução

33 Disponível em <http://meuip.eu>. Acesso em 30 mar. 2018.

34 Disponível  em  <http://nic.br/noticia/releases/termina-o-estoque-de-enderecos-ipv4-na-america-latina/>.

Acesso em 30 mar. 2018.

35 O Network Address Translation (NAT) é projetado para a conservação de endereço IP. Permite as redes

do IP privado que usam endereços IP não registrados para conectar ao Internet. O NAT opera sobre um

roteador, geralmente conectando duas redes junto, e traduz (não globalmente -) os endereços originais

privados na rede interna em endereços legais, antes que os pacotes estejam enviados a uma outra

http://nic.br/noticia/releases/termina-o-estoque-de-enderecos-ipv4-na-america-latina/
http://meuip.eu/
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consiste, basicamente, em compartilhar um endereço de IP válido (visível na Internet) en-

tre vários usuários com endereços de IP privados (que fazem parte de classes reservadas

não acessíveis diretamente pela Internet)36. Desse modo, o NAT fica responsável por tra-

duzir uma requisição originada de um IP privado para um IP válido e por entregar a res-

posta originada da Internet somente à estação que a requisitou.

Embora possa existir vários equipamentos “conectados” à Internet em um ambiente

residencial cada um deles, na verdade, recebe um endereço IP privado do roteador. Para

a internet, todos estão saindo com um único endereço IP válido (que é o IP visível do pró-

prio roteador). 

Na busca de informações de registro no Whois, o endereço capaz de fornecer qual

o provedor de conexão do investigado é aquele visível na Internet, no caso, o endereço IP

público (válido) do roteador doméstico, e não de um dos dispositivos conectados.

Para a identificação do dispositivo de origem de um conteúdo, nessa situação (que

é a mais comum), é necessária uma a análise dos registros ( logs) do roteador para identi-

ficar o endereço físico do adaptador de rede do dispositivo (MAC Address)37 que recebeu

determinado IP privado na data e hora da ocorrência do delito.

Também a fim de prolongar a vida do IPv4, alguns provedores de conexão passa-

ram a utilizar a tecnologia CG-NAT44 (Carrier Grade NAT), causando enorme dificuldade

na elucidação dos crimes digitais.

O Carrier Grade NAT (CGN) ou Large Scale NAT (LSN), definido na RFC

6264, é uma técnica de tradução de grande porte que vem sendo praticada

por algumas operadoras de telecomunicações que não possuem mais ende-

reços IPv4 disponíveis e, portanto, se encontram em situação crítica. Essa

prática consiste em aplicar o NAT na própria rede da operadora, antes mes-

mo de chegar ao usuário, entregando para seu cliente um endereço privado.

rede.

36 Na arquitetura para endereçamentos da Internet, uma rede privada (private network) é uma rede que

usa o espaço privado de endereços IP, seguindo os padrões estabelecidos pela RFC 1918 para redes

IPv4  e  RFC  4193  para  IPv6.  Estes  endereços  são  associados  aos  dispositivos  que  precisam  se

comunicar com outros dispositivos em uma rede privada (que não faz parte da Internet).

37 O Endereço MAC (Media Access Control) é um endereço físico associado à interface de comunicação,

que conecta um dispositivo à rede. O MAC é um endereço “único”, não havendo duas portas com a

mesma numeração, é usado para controle de acesso em redes de computadores.
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Ou seja, os usuários conviverão, nesse caso, com duas camadas de NAT. A

utilização desta técnica resolve, de forma provisória, o problema da falta de

endereços IPv4, já que eles seriam largamente reutilizados, mas o custo se-

ria comprometer as conexões fim a fim e possivelmente a “quebra” de diver-

sas aplicações hoje existentes. 38

Para identificar um usuário conectado a um provedor de conexão que utiliza essa

tecnologia (CG-NAT44) é fundamental que a porta lógica de origem (Socket)39 seja identi-

ficada.

O problema decorre do fato de alguns provedores de conexão não disporem des-

ses registros. Alegam que somente os provedores de aplicação (aqueles que hospedam o

serviço acessado) são capazes de fornecer essa informação.

De acordo com a Anatel40: 

[…] é importante reforçar que durante o periodo de utilizaçao da soluçao pa-

liativa do CG-NAT44, para que o processo de apuraçao de ilicitos na Inter-

net nao fique prejudicado, é necessário que, nao só provedores de acesso,

como também provedores de conteudo e serviços de internet (bancos e si-

tes de comércio eletronico, por exemplo) adaptem seus sistemas para pos-

sibilitar  a  armazenagem dos  registros  de  aplicaçao  (provedores  de  apli-

caçao) ou registros de conexao (provedores de acesso) com a informaçao

da “porta lógica de origem” utilizada.

Caso contrário, será inviável a identificaçao univoca de um usuário que está

fazendo uso de um determinado IP compartilhado. Este é um risco que ne-

cessita ser compartilhado com todos os elos da cadeia de investigaçao para

garantir o correto funcionamento do processo de investigaçao.

38 Disponível  em <http://labcisco.blogspot.com.br/2014/09/cgnat-na-transicao-ipv6-solucao-ou-vilao.html>.

Acesso em 19 mar. 2018.

39 Um endereço de soquete (socket address) é a combinação de um endereço de IP e um número da

porta, muito parecido com o final de uma conexão telefônica que é a combinação de um número de

telefone  e  uma determinada extensão.  Com base  nesse  endereço,  soquetes  de  internet  entregam

pacotes  de  dados  de  entrada  para  o  processo  ou  thread  de  aplicação  apropriado.  Disponível  em

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Soquete_de_rede>. Acesso em 19 mar. 2018.

40 Disponível  em  <http://anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?

numeroPublicacao=325769&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=32576

9.pdf> Acesso em 19 mar. 2018.

http://anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=325769&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=325769.pdf
http://anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=325769&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=325769.pdf
http://anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=325769&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=325769.pdf
http://labcisco.blogspot.com.br/2014/09/cgnat-na-transicao-ipv6-solucao-ou-vilao.html
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Além disso, a utilização dessa tecnologia (CG-NAT44) pelos provedores de cone-

xão sem o devido registro da porta lógica de origem pode incorrer na violação da intimida-

de e da privacidade de terceiro, que nada tem a ver com a investigação, pelo simples fato

de terem compartilhado o mesmo endereço IPv4 válido de forma inconsciente.

4.6. Responsáveis pela Produção do Material

Os arquivos digitais guardam informações que podem ser cruciais para a identifica-

ção dos responsáveis pelo seu conteúdo. Tais informações estão em seus cabeçalhos ou

nos metadados41. 

Um exemplo de metadados são as informações EXIF (Exchangeable Image File

Format)42, que podem revelar qual o modelo da câmera fotográfica utilizada para geração

da imagem, a versão do software da câmera, a data e hora da fotografia, os dados de

abertura e velocidade da lente, o formato do arquivo, entre outros.

Caso o equipamento utilizado possua a funcionalidade de geolocalização, as coor-

denadas GPS (Global Positioning System) da imagem também ficam registradas nos da-

dos EXIF possibilitando, ainda, a identificação exata do local da fotografia.

Desse modo, no caso de uma investigação de crimes relacionados à pornografia

infantojuvenil, a busca e apreensão deve contemplar a possibilidade da existência desses

equipamentos, com o objetivo de verificar se eles foram utilizados para a produção de ma-

terial com conteúdo sexual infantil, conforme tipificado no ECA.

41 Metadados ou Metainformação, são dados sobre outros dados. Um item de um metadado pode dizer do

que se trata aquele dado, geralmente uma informação inteligível por um computador. Os metadados

facilitam o entendimento dos relacionamentos e a utilidade das informações dos dados.

42 Exif, ou Exchangeable image file format, são dados gerados automaticamente pela maioria das câmeras

fotográficas Estas gravam informações junto à imagem com os dados técnicos utilizados no momento

em que a foto foi tirada.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  psiquiatra  Guido  Palomba43,  um  dos  maiores  conhecedores  no  Brasil  de

psicopatas que possuem desejos sexuais por crianças, ao comentar sobre um indivíduo

preso por cometer abusos sexuais contra as crianças vítimas, disse ser:

Impossível curar um psicopata. O melhor é mantê-lo afastado da sociedade.

O erro mais comum é condenar um criminoso com esse diagnóstico a penas

corporais, como a detenção. O mais sensato é a medida de segurança, que

permite tratamento e estabilização do quadro diagnosticado (...) a diferença

é que a pena de reclusão permite a progressão da pena e o sentenciado vai

para a rua, volta para a casa e ao convívio social. A medida de segurança

pode ser para a vida toda do criminoso. Por não haver cura para a psicopa-

tia, ele não deixará a Casa de Custódia e Tratamento.

Segundo Eleutério (2016, p. 248):

Outro fator importante é que, em média, 85% dos abusadores não são alie-

nados mentalmente, logo, são imputáveis por lei, e, na grande maioria, con-

denados após o julgamento.

Conforme dados da Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos Safer-

net Brasil, somente em 2017, do total de denúncias relacionadas a crimes digitais 52,5%

foram classificadas como pornografia infantil44.

Diante desses dados, percebemos a importância de uma legislação atualizada, ca-

paz de abranger as novas formas utilizadas pelos abusadores para a prática desse nefas-

to delito, bem como o relevante papel do flagrante na busca e apreensão.

É recomendável, portanto, sempre que possível, e que não haja risco iminente às

potenciais vítimas, direcionar a investigação para um possível flagrante no momento da

busca e apreensão, a fim de identificar a prática de outros tipos penais que seriam des-

cartados com a perda dos dados voláteis.

Além disso, destaca-se a importância da manutenção da cadeia de custódia na ma-

nipulação dos vestígios, uma vez que a investigação de crimes computacionais de violên-

43 Wendt, Emerson; Jorge, Higor Vinicius Nogueira. Crimes cibernéticos: Ameaças e procedimentos de in-

vestigação - 2ª Edição (Locais do Kindle 2044-2050). BRASPORT. Edição do Kindle. 

44 Disponível em <http://indicadores.safernet.org.br/index.html>. Acesso em 20 mar. 2018.

http://indicadores.safernet.org.br/index.html
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cia sexual contra crianças e adolescentes lida com dados sensíveis (sem mencionar a

preservação da intimidade da vítima) e que qualquer descuido na obtenção das informa-

ções poderá acarretar a anulação de provas perante o juízo.

Para o caso de investigação em smartphones, imperiosa a necessidade de autori-

zação expressa para utilização dos dados acessíveis no aparelho, ainda que armazena-

dos em servidores externos, a fim de garantir a validade da prova durante todo o curso da

ação penal.

Conquanto este trabalho não tenha o condão de esgotar todas as técnicas utiliza-

das na apuração dos crimes de abuso sexual infantojuvenil em ambientes computacionais

-limitando-se a apresentar um conceito preliminar do assunto- observa-se o crescente de-

safio da perícia forense computacional na apuração desses delitos.

A utilização de tecnologias projetadas para eliminar rastros, a ausência de ferra-

mentas disponíveis em compasso com a vanguarda digital e a crescente capacidade de

armazenamento das mídias são verdadeiros obstáculos para o perito, e a escolha do mé-

todo pericial mais eficaz deverá ser realizada em respeito à singularidade de cada caso.

A inclusão dos crimes digitais no ordenamento jurídico brasileiro já demonstrou um

avanço e uma preocupação do legislador com esse tema, fato que  conta positivamente

na luta da proteção dos direitos humanos das crianças e dos adolescentes.

Embora os abusadores se escondam em perfis fake45, no pseudo-anonimato, e na

incorporação de personagens para o aliciamento de crianças, o Brasil já demonstrou um

avanço na investigação desses crimes pela Polícia Federal, que desenvolveu ferramentas

próprias de reconhecimento internacional.

Finalizando, destaca-se a importância de conhecer as formas de atuação dos abu-

sadores sexuais de crianças e adolescentes, os métodos de abordagem e os meios utili -

zados na prática desses crimes, a fim de aplicar as técnicas de investigação para a corre-

ta elucidação dos fatos, dentro do previsto na legislação brasileira e em respeito aos direi-

tos e garantias fundamentais.

Proteger as crianças é dever de todos nós.

45 Fake em inglês significa “Falso”, ou seja, um perfil fake é um perfil falso. Existem diversos tipos desses

perfis. Os perfis que se passam por pessoas famosas em sua maioria são feitos para denegrir a imagem

do famoso ou para que o usuário por trás da conta se passe pela pessoa conhecida.
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