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sair de um lugar para chegar a outro, 

melhor. Trata-se de um caminho longo, 

demorado e que demanda esclarecimento 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo apresentar crimes cibernéticos de forma analítica no 
âmbito da segurança da informação. Crimes cibernéticos têm tomado proporções 
alarmantes com o avanço tecnológico e a quantidade de usuários conectados às 
redes de computadores. A segurança da informação enfrenta grandes dificuldades 
para incapacitar as técnicas adotadas pelos cibercriminosos. Comércios de 
informações pessoais, fotos pessoais e informações de dados de cartões de crédito 
ou informações bancárias são feitos livremente na camada mais profunda da rede. O 
comércio de materiais como pornografia infantil, entorpecentes, armas e serviços 
ilícitos dos mais diversos tipos são ofertados livremente na deep web. Há também a 
modernização do bullying tradicional para a era tecnológica com o cyberbullying, e 
perseguições estão tomando níveis não só físicos como também virtual com o 
cyberstalking. Outra questão refere-se aos boatos e mentiras, que ganham níveis 
devastadores sob o nome de Fake News e Hoax na internet. O poder influenciador 
dessas mentiras pode até mudar o curso de corridas presidenciais de grandes 
potências mundiais, tanto economicamente quanto belicamente. Este trabalho 
engloba esses pontos, trazendo preventivas a cada um deles e mostrando a 
necessidade de se investir em educação, intervenções governamentais e recursos 
de segurança da informação. 

Palavras-chaves: cybercrimes, crimes virtuais, crimes cibernéticos, deep web, 

cyberbullying, cyberstalking, fake news e hoax. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

This graduation work aims to present cybercrime analytically in the scope of 
information security. Cybercrimes have taken alarming proportions with the 
technological advancement and the number of users connected to the computer 
networks. Information security field faces great difficulties in disabling the techniques 
adopted by cybercriminals. Stores that sell personal information, personal photos, 
and credit card or bank data information are freely operating at the deepest layer of 
the network. Trade in materials such as child pornography, narcotics, weapons and 
illicit services of all kinds are offered freely on the deep web. There is also the 
modernization of traditional bullying into the technological age with cyberbullying, and 
persecutions are taking not only physical but also virtual levels with the cyberstalking. 
Rumors and lies gain devastating levels under the name of fake news and hoax in 
the internet. Their influencing power can even change the course of presidential 
rallies of great world potentials, both economically and belligerently. This work 
encompasses these points, bringing preventive action to each of them and showing 
the need to invest in education, government intervention and information security 
resources. 

Key words: cybercrime, virtual crimes, cybercrimes, deep web, cyberbullying, 

cyberstalking, fake news and hoax. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento desenfreado tecnológico, junto à utilização de recursos da 

internet, tem tomado lugar no cotidiano de cada ser humano, sejam com fins 

profissionais, relacionamentos pessoais, investimentos em ações, bolsas de valores, 

trades e, por fim, em entretenimento. 

Esses recursos e práticas são essenciais, e serão cada vez mais 

presentes no cotidiano de cada um de nós. Entretanto, criminosos também estão se 

“adequando” à evolução tecnológica, assim como as pessoas comuns. Deste 

problema, surgem os chamados crimes virtuais, ou crimes cibernéticos, que vêm 

assustando a população pela crescente ocorrência. Estes tipos de atos ilícitos são 

alimentados pela grande quantidade de adeptos à tecnologia combinados à falta de 

conhecimento relacionado à segurança da informação pelos seus utilizadores. 

O objetivo deste trabalho é realizar uma revisão bibliográfica na área da 

segurança da informação, focado na prevenção, orientando não só o utilizador final, 

como também servindo de recurso aos profissionais de tecnologia; e ainda servindo 

de guia a demais profissionais que carecem desse tipo de informação. 

A finalidade deste trabalho é justamente cobrir a carência de informações 

que há quando se fala em ataques cibernéticos, e como se proteger desses ataques. 

Ante a isso, esse trabalho será um compilado de como prevenir os ataques, de 

maneira defensiva ou ofensiva, utilizando os ataques já feitos e conhecidos como 

aprendizagem. 

O objetivo aqui é fazer uma revisão bibliográfica levantando assuntos já 

tratados, como casos que se tornaram públicos, e contrastar os casos no decorrer 

dos anos, apresentando o que se tem feito para coibir esses crimes. Por último, será 

analisado um caso bastante conhecido e polêmico mundialmente de roubo de 

informações sigilosas, por parte de um professor universitário e cientista, utilizando 

como meio de capitação de dados uma das maiores redes sociais mundiais. Com 
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isso, pode-se concluir que uma plataforma, mesmo sendo altamente “popular”, não 

garante sigilo e segurança cibernética.  

  

A organização adotada neste trabalho será a seguinte: 

 No capítulo 2, os crimes cibernéticos serão explicados e definidos. 

Além disso, serão mostradas as ferramentas que os criminosos 

usam para fazer um ataque a determinado indivíduo, ou a uma 

massa, apresentando a diferença entre crakers e hackers; 

 No capítulo 3, será apresentado como é feito o comércio de dados 

e fotos que são roubadas de vítimas e vendidas na Deep Web, 

mostrando a motivação, para quem elas se destinam na maioria 

dos casos, e ainda qual o valor desse tipo de informação; 

 O capítulo 4 irá apresentar os problemas criados pelo cyberstalking 

e cyberbullyng, mostrando efeitos psicológicos que podem acarretar 

à vítima, apresentando casos reais e bastante conhecidos; 

 O capítulo 5 irá mostrar a gravidade e o impacto que as Fake News 

e os Hoaxs podem trazer, inclusive em termos de pesquisas 

eleitorais, índices financeiros, e outros diversos aspectos negativos; 

 No capítulo 6, será apresentado o caso de Aleksandr Kogan, 

criador do aplicativo para Facebook - This is Your Digital Life – que 

foi acusado de roubar informações de milhões de perfis do 

Facebook, e, com a apresentação deste caso, mostrar que uma 

plataforma “conhecida” não necessariamente remete à segurança e 

sigilo de informações pessoais; 

 Finalmente, no Capítulo 7, serão apresentadas as conclusões do 

trabalho e ideias para trabalhos futuros. 
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2 CRIMES CIBERNÉTICOS – CIBERCRIMES 

 Esse capítulo introduz crimes cibernéticos e apresenta uma definição 

destes crimes, bem como as principais “armas” utilizadas por estes criminosos, 

definindo também “hackers” e “crakers”. 

2.1 O QUE SÃO CRIMES CIBERNÉTICOS 

Os crimes cibernéticos possuem definição bastante ampla, pois englobam 

quaisquer atividades ilícitas cometidas no ou por meio do âmbito “virtual”, quer seja 

utilizando computadores, ou qualquer outro dispositivo que seja capaz de se 

comunicar com a rede, e, assim, viabilizar o ato ilícito. O ato pode atingir uma 

pessoa, um grupo ou instituição, sendo definido como "delitos praticados contra ou 

por intermédio de computadores (dispositivos informáticos, em geral) ” [1, p. 18]. 

2.1.1 TIPOS DE CRIMES VIRTUAIS 

Os crimes podem ser de diversos tipos, comprometendo somente a parte 

computacional, provocando uma falha em um sistema, ou um bloqueio, uma perda 

de informação, causando lentidão ou algo parecido. Podem também atingir somente 

a parte humana, por exemplo, no caso dos fatos psicológicos, expondo a vida 

pessoal da vítima, ou ainda causando danos a ambas as partes. 

Há diversas modalidades de crimes, porém, os comumente praticados e, 

consequentemente, os que serão tratados nesse trabalho são: roubos de 

informações, roubos de fotos pessoais, difamações, calúnias e injúrias, os quais 
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serão abordados com maior profundidade utilizando-se termos técnicos em capítulos 

adiante.  

 

2.2 FERRAMENTAS/TÉCNICAS UTILIZADAS PELOS CIBERCRIMINOSOS 

Diversos tipos de ferramentas e técnicas são utilizadas pelos 

cibercriminosos, porém, na maioria das vezes, seus ataques são metódicos, 

seguindo uma ordenança de passos a serem tomados pelos atacantes. O 

conhecimento sobre a metodologia dos ataques traz uma grande chance de defesa 

ao profissional que estará atuando contra esses atos em caráter preventivo [2].   

Neste trabalho, a seguinte classificação dos ataques, realizada em [2, p. 

26], será utilizada: mecanismos de busca de informação; técnicas de ataques; 

ataques de interferência na comunicação; ataques diretos que exploram as 

vulnerabilidades da tecnologia; e ataques diretos que exploram falhas na 

implementação. Nas próximas subseções, cada classe de ataques será abordada 

com maior profundidade. 

2.2.1 MECANISMOS DE BUSCA DE INFORMAÇÃO 

O cibercriminoso, quando está planejando o ataque, precisa reunir o 

máximo de informações possíveis do alvo, como tipo de provedor de internet, 

sistema operacional utilizável pela vítima, as portas abertas no sistema da vítima, 

senhas padrões de usuários administrativos, serviços padrões entregues pelo 

sistema operacional, e usuários e senhas ativas naquele sistema1 [3, p. 319]. 

                                            

1 Sistema – conjunto de dispositivos eletrônicos (hardware) que juntos são capazes de processar 

determinado tipo de informação para um dado objetivo de acordo com um programa (software). 
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Algumas técnicas utilizadas para busca dessas informações são: 

varreduras de portas e engenharia social, que serão abordadas nas próximas 

subseções. 

 

2.2.1.1 VARREDURA DE PORTAS 

A varredura de portas ou “scanning”, ou ainda “port scanning”, é definida 

por Edgar Meneghetti, como: 

A varredura de portas é um método de avaliação de quais são os possíveis 
serviços TCP e UDP disponíveis em um equipamento alvo. Existe uma série 
de técnicas para realizar esta varredura, sendo a mais simples o envio de 
pacotes para todas as portas de uma estação. No caso do TCP, ao enviar 
um pacote com o bit SYN ligado, a resposta esperada é um pacote com 
SYN e ACK ligados, caso aquela porta possua um serviço associado. Caso 
não haja nenhum serviço nesta porta, a resposta será um pacote TCP com 
o bit RST ligado. [44, p. 4].  

 

Esse processo de varredura de portas é essencial para identificar, por 

exemplo, as portas que estão em estado de escuta ou execução, e identificar o 

sistema operacional que está sendo executado no dispositivo da vítima. Com esta 

técnica, atacantes conseguem ainda buscar falhas ou softwares desatualizados e, 

assim, aumentar as chances de obter êxito no ataque à vítima2 [4, p. 7].  

Outro fator que se busca através da varredura de portas é a obtenção de 

acesso remoto ao sistema [3, p. 61], que se dá através de portas nativas para esta 

finalidade em cada plataforma. No entanto, existem diversos recursos que buscam 

bloquear esse tipo de busca, que são os programas IPS (Intrusion Prevention 

Systems)3 [42].  

O melhor método que se pode utilizar, além de contar com as ferramentas 

básicas do sistema contra esse tipo de ataque quando se tratando de um sistema 

                                            

2 Vítima – Pessoa, máquina, sistema que sofrerá o ataque. 

3 IPS (Intrusion Prevention Systems)  - Sistema de Prevenção de Intrusão, são usados para detectar 

e bloquear vários tipos de comportamentos maliciosos que podem comprometer a segurança e a 

confiabilidade de um sistema. 
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“domiciliar”, é desativar todo tipo de recurso de acesso à internet desnecessário do 

sistema operacional usado no dispositivo, seja qual for o sistema operacional usado 

[3, p. 72]. 

Várias ferramentas são utilizadas pelos criminosos e também pelos 

profissionais em segurança da informação, sendo que a única diferença são os 

propósitos. As ferramentas mais atuais e mais usadas são NMAP (Network Mapper)4 

[3, p. 49], uma ferramenta bastante funcional, e possui muitos recursos. Sua função 

principal é a realização do escaneamento de sistemas, verificando as portas que 

estão disponíveis em tais, além de muitas outras funções. Outra ferramenta utilizada 

é o METASPLOIT5 [44, p. 80], que possui uma versão open-source. Semelhante ao 

NMAP, esta possui diversas funcionalidades, inclusive as de varredura de portas. 

 

2.2.1.2 ENGENHARIA SOCIAL 

Engenharia social é o nome dado às técnicas utilizadas para a obtenção 

de informações cruciais à “penetração” em um dado sistema, geralmente feita 

através de uma sondagem de informações que envolve enganação e abuso de 

confiança dos utilizadores do sistema em que se quer invadir. Os criminosos, muitas 

das vezes, se passam por administradores de provedores de internet, telefonia, e de 

TV por assinatura, por exemplo, somente parra ganhar a confiança da vítima e assim 

obter acessos privilegiados. Desta maneira, conseguem informações, acessos, 

senhas e muitas outras informações que necessitam para dar continuidade ao 

ataque em outros passos. Podemos observar que, aqui, não é necessário nenhum 

tipo de falha no sistema, portas abertas, softwares desatualizados, pois o fator 

primordial aqui, é somente o homem, e não a máquina [44, p. 104]. 

                                            

4 Network Mapper (Nmap) – Ferramenta utilizada para a verificação e descoberta de hosts e serviços. 

5 Metasploit – Ferramenta também utilizada na descoberta de hosts e serviços. 
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Algumas modalidades de prática e captação de informações através da 

engenharia social6 são: [44, p. 320]. 

 

 E-mails – e-mails falsos de administradores de redes, de servidores 

e muitos outros, a depender da criatividade e do contexto que a 

vítima vive; 

 Telefonemas – outro tipo de prática muito utilizada são os 

telefonemas, nos quais os criminosos se passam por alguém. Este 

método é muito utilizado, pois dificilmente se requer uma 

confirmação de identidade pela vítima, e também é bastante difícil 

fazer essa identificação via ligação de voz. Os criminosos então 

podem simular qualquer tipo de situação, até mesmo um serviço de 

atendimento ao cliente; 

 Internet – por este espaço, há várias possibilidades aos criminosos, 

como sites que já possuem identificação e senhas, sites clonados, 

páginas falsas, redes sociais, enfim uma diversidade de 

informações a serem coletadas; 

 Correspondências falsas – este método simula intimações, falsos 

boletos e muitas outras possibilidades; 

 Coletas de informações pessoalmente – os criminosos podem usar 

de vários meios nesse quesito e, com um poder de persuadir, 

podem se passar por qualquer outra pessoa. Por exemplo, com um 

jogo de uniformes, uma dupla pode ser: da concessionária de água, 

de luz, de TV; serem policiais civis ou estaduais; fiscais de meio 

ambiente; administradores dos mais diversos serviços; entre outros. 

 Spywares – esse é o tipo de busca de informações mais comum, 

pois os criminosos não precisam se expor fisicamente. Através de 

um software de computador, manipulam todas as atividades de um 

dispositivo com acesso à internet; 

                                            

6 Engenharia social – técnica baseada em conhecimentos sociais para obtenção de informações úteis 

a determinado ataque. 
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 “Revirando o lixo” – muitas pessoas não se preocupam com o que 

estão jogando no lixo, e se esquecem de que outras pessoas 

podem ver o que está sendo jogado fora. Os criminosos fazem 

proveito deste tipo de informação coletando extratos de bancos, 

comprovantes de compras, e outras informações de grande valia ao 

engenheiro social. 

 

As modalidades de engenharia social podem variar de acordo com o meio 

social em que a potencial vítima vive, pois irá se adaptar às necessidades de cada 

uma delas.  

Um caso de engenharia social acontecido em 2001 e de grande 

repercussão foi o caso de um americano de 32 anos de idade, de nome Abraham 

Abdallah, que trabalhava em um restaurante de Nova Iorque e roubou milhões de 

dólares conseguindo pedir cartões de crédito com informações de famosos ricos, 

utilizando papel timbrado falso. Através desses papeis timbrados, o jovem conseguiu 

a confiança necessária para praticar esses roubos [41]. 

 

2.2.2 MODALIDADES DE ATAQUES 

Aqui, serão abordadas as principais modalidades de ataques que são 

utilizadas na penetração de sistemas, como pishing, sniffing e ataques de negação 

de serviço - DDoS (Distributed Denial of Service, em inglês).  

2.2.2.1 PHISHING OU SPEAR PHISHING 

São ataques aleatórios no qual não é feito um estudo social antes, e e-

mails são enviados à vítima contendo vários tipos de informações, como boletos, 

anúncio de produto, multa de trânsito falsa, processo judicial falso, ou seja, vários 
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métodos que buscam fazer com que a vítima, pela curiosidade, medo ou 

simplesmente confiança, clique em determinado link e, assim, instale algum tipo de 

software malicioso em sem sistema, abrindo portas para outros ataques. Esses links 

podem redirecionar a sites falsos que, na maioria das vezes, são de lojas 

consagradas e consolidadas, para que a vítima se sinta confortável [43]. 

Uma nova modalidade de pishing tem sido aprimorada, e a essa tem-se 

dado o nome de pharming.7 Nesta nova modalidade, a vítima não precisa clicar em 

links, pois os próprios navegadores de internet, já “influenciados” por softwares 

maliciosos, direcionam as vítimas para páginas de internet falsas, diminuindo ainda 

mais a desconfiança da vítima e levantando o mínimo de suspeita possível. Com 

isso, senhas de redes sociais, de banco e de sites de compras são capturadas com 

facilidade [7, p. 10]. 

 

2.2.2.2 SNIFFING 

Ferramenta utilizada por profissionais de TI que são ligados, geralmente, 

à estrutura de redes de computadores, para fazer diversos tipos de análises. A 

ferramenta intercepta o tráfego de pacotes em uma dada rede. Conforme esse fluxo 

de dados vai acontecendo, a ferramenta analisa o conteúdo de cada pacote que 

está sendo enviado e recebido na rede. No entanto, a ferramenta que seria utilizada 

com fins profissionais de monitoramento e gerenciamento de uma dada rede de 

computadores, acaba sendo utilizada com fins ilícitos no intuito de roubar 

informações que chegam e saem dessas redes através desse tráfego de 

informações em pacotes. Geralmente o que se procura é a cópia de arquivos ou 

senhas [2, p. 29]. 

 

                                            

7 Pharming – semelhante ao phishing com diferença de que o tráfego de um site legítimo é 

manipulado para direcionar à sites falsos, os usuários vítimas, assim instalando softwares maliciosos 

a fim de roubar dados pessoais  tais como senhas e outros. 
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2.2.2.3 ATAQUES DE NEGAÇÃO DE SERVIÇO (DDoS) 

Esse tipo de ataque busca saturar os serviços prestados pelo servidor, ou 

computador vítima, tornando assim impossível que demais usuários utilizem daquele 

serviço. A ocorrência deste ataque vem aumentando a cada dia, pois linguagens de 

programação atuais estão possibilitando a alocação de recursos sem o mínimo de 

critério, facilitando assim os “ataques de negação” Distributed Denial of Service - 

DDoS8. 

Os ataques DDoS vem crescendo com o tempo e ficando cada vez mais 

poderosos, segundo Juliana Américo [42]: 

Há algumas semanas, aconteceu o maior ataque DDoS da história. Um 
ataque hacker foi detectado, no dia 28 de fevereiro, pela equipe do site 
GitHub, mais famoso repositório de códigos na internet, e teve picos de 
tráfego de até 135 Terabits por segundo. Agora, segundo informações do 
The Hacks News, o ataque abriu espaço para que outros hackers se 
aproveitassem da situação. Nos últimos 10 dias, já foram registrados mais 
de 15 mil ataques DDoS que atingiram 7.113 sites. [42]. 

 

2.3 DIFERENCIAÇÃO ENTRE “HACKERS” E “CRAKERS” 

Muito embora o nome “craker” seja bastante desconhecido e exista a 

popularização da palavra “hacker”, esta última é na maioria das vezes, empregada 

de forma errada (vide o exemplo de notícia apresentado na subseção 2.2.2.3, no 

qual a palavra “hacker” foi utilizada quando na verdade o correto seria “cracker”). 

Ataques de crackers são noticiados muito comumente em fontes como jornais, 

noticiários e dezenas de outros meios de comunicação, porém como se fossem 

realizados por hackers. 

 

                                            

8 Distributed Denial of Service – DDoS – é um ataque de negação de serviços que tem por objetivos 

tornar os recursos disponibilizados por um site indisponível aos seus utilizadores. 
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Assunção traz uma “definição” pouco técnica destes termos, porém bem 

palpável ao entendimento de pessoas leigas: 

Hackers 
Na verdade, os hackers são os bons mocinhos. Para os fãs de Guerra nas 
Estrelas, pensem no hacker como o cavaleiro jedi bonzinho. Ele possui os 
mesmos poderes que o jedi do lado negro da força (cracker) mas os utiliza 
para proteção. É um curioso por natureza, uma pessoa que têm em 
aprender e se desenvolver um hobby, assim como ajudar os “menos 
prevalecidos”. Um bom exemplo real foi quando o cracker Kevin Mitnick 
invadiu o computador do analista de sistemas Shimomura. Mitnick destruiu 
dados e roubou informações vitais. Shimomura é chamado de hacker, pois 
usa sua inteligência para o bem, e possui muito mais conhecimentos que 
seu inimigo digital. Assim, facilmente montou um honeypot (armadilha que 
consiste em criar uma falsa rede para pegar o invasor) e pegou Kevin. 
Infelizmente, a imprensa confundiu os termos e toda notícia referente a 
baderneiros digitais se refere à hacker.  
Crackers 
Esses sim são os maldosos. Com um alto grau de conhecimento e nenhum 
respeito, invadem sistemas e podem apenas deixar a sua “marca” ou 
destruí-los completamente. Geralmente são hackers que querem se vingar 
de algum operador, adolescentes que querem ser aceitos por grupos de 
crackers (ou script kiddies) e saem apagando tudo que veem ou mestres da 
programação que são pagos por empresas para fazerem espionagem 
industrial. 
Hackers e crackers costumam entrar muito em conflito. Guerras entre 
grupos é comum, e isso pode ser visto em muitos fóruns de discussão e em 
grandes empresas, as quais contratam hackers para proteger seus 
sistemas. [43, p. 9]. 
 
 

Logo, a partir desse ponto os cibercriminosos serão tratados como 

crackers, pois é essa a intitulação que estas pessoas devem receber.  

Os Hackers vêm lutando contra a ação de crakers no mundo inteiro. O 

título de hacker pode ser dado a uma pessoa autodidata como também a um 

profissional na área de segurança da informação e, geralmente, está alinhado a uma 

pessoa que tem grande conhecimento em sistemas de computação voltados a 

segurança. 

Pode-se ainda citar Assunção quando o mesmo personifica personagens 

de cinema para melhor explicar a batalha entre crackers e hackers: 

Os hackers e crackers são eternos inimigos. Um não gosta do outro e 
sempre estão lutando por seus ideais. Usei a analogia do Guerra nas 
Estrelas (Star Wars) pois expressam exatamente bem pessoas de poderes 
iguais, mas de ideologias opostas. Nossos invasores digitais são assim: 
mocinhos e vilões brigando. E brigas feias. [43, p. 10]. 
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3 DEEP WEB 

Esse capítulo definirá Deep Web, falando de seus conceitos, suas 

principais utilizações e a associação a crimes cibernéticos, como a venda e o 

compartilhamento de informações e fotos pessoais, por exemplo. 

3.1 O QUE É A DEEP WEB 

A Deep Web (DW), conhecida também como Deepnet, Web invisível, ou 

Web oculta, consiste numa camada da internet na qual o foco é o anonimato de toda 

informação e seus utilizadores envolvidos. Com a ajuda desse anonimato, 

informações, serviços e produtos que seriam impossíveis de serem compartilhados, 

oferecidos e servidos na Web tradicional são encontrados na DW mais livremente. A 

expressão “Deep Web” foi dada por Michael K. Bergman. Segundo Pompéo e 

Seefeldt, fundador do programa Bright Planet, um algoritmo especializado em 

mineração de dados na DW, a expressão vem da alusão à profundeza da camada, 

enquanto a Surface Web “é mais superficial” [10, p. 440]. 

 Comércio de drogas, armas, conteúdos pornográficos, conteúdos de 

pedofilias, canibalismos e os mais diversos conteúdos são encontrados na DW, e 

são por esses conteúdos que a DW geralmente é conhecida [8]. No entanto, outros 

tipos de informações também são encontrados como artigos científicos, bibliotecas 

de livros, jogos e filmes, por exemplo, justamente por não precisarem nesse espaço 

se preocuparem com direitos autorais.  

Outro tipo de comunicação que a DW disponibiliza é a comunicação entre 

países que possuem censura em sua internet convencional. Com a DW, 

correspondentes da imprensa conseguem se comunicar com outros paises através 

desse meio, por exemplo [8].  
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Um fator que também é utilizado para aumentar o anonimato das redes 

constintuintes da DW é que seus endereços de sites não são como na internet 

convencional, sugestivos a dado nome de empresa, organização ou o que se refere. 

Os sites da DW são compostos de letras e números aleatórios que mudam de 

tempos e tempos, melhorando assim o ocultismo das informações apresentadas 

naquele site, tornando praticamente impossivel que o endereço seja descoberto por 

um não participante e conhecedor da rede. Portanto, o acesso aos sites da DW fica 

restrito comumente ao compartilhamento de seus usuarios deste endereço de rede 

[9, p. 121]. 

 A Deep Web é, sem dúvida, um grande problema a nível mundial para as 

polícias e orgãos governamentais que tratam da segurança pública de seus países, 

trazendo um imenso desafio a essas esferas, visto que a DW é um sistema de redes 

em anonimato que trabalham no fornecimento e fomento de conteúdos também de 

fontes anônimas, e esse tipo de ferramenta em mãos maliciosas pode trazer grande 

prejuizo, não só a orgãos públicos, como também para o cidadão comum. 

Ao contrário da Surface Web, como é chamada a internet mais acessível, 

essas redes da DW não se comunicam com as outras, nem possuem nenhum tipo 

de ligação com a internet aberta, para dificultar e ocultar seus endereços de IP, que 

é a identificação do computador e, assim, garantir o anonimato.  

Dentre as redes DW, uma das mais simples de se acessar é a TOR9, 

embora existam outras como a Freenet10, a i2p11, e as Gnu12 ou Frost13, que juntas 

agregam maior parte do conteúdo disponível na DW. Outro fator importante a 

ressaltar é que a DW, em geral, simplesmente inexiste à mecanimos de buscas 

como o famoso Google, por exemplo [9, p. 121] . 

 No entanto, o foco do presente trabalho é a utilização da DW na 

facilitação de venda e disseminação de informações roubadas por meios de ciber 

                                            

9 TOR - The Onion Router, tipo de roteamento de redes fora da internet convencional. 

10 Freenet - plataforma do tipo peer-to-peer de comunicação onde não se possui censura. 

11 I2p – outro projeto de redes na Darknet, foi desenvolvida buscando a troca de mensagens de forma 

segura entre os utilizadores através de blogs, sites de vendas, transferência de arquivos e outros. 

12 GNU – Sistema operacional do tipo Unix, seu propósito é ser um sistema operacional de código 

aberto e totalmente composto por softwares livres. 

13 Frost – nome alternativo dado a GNU. 
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ataques pelo mundo inteiro, e na dificuldade que é encontrada para fazer o 

reconhecimento dos criminosos anunciantes. 

3.2 ORIGEM DA DEEP WEB 

A origem da Deep Web é um grande mistério. Estima-se que tenha tido 

origem junto a outras redes como a ARPANET14 e a internet convencional.  

 Durante a Guerra Fria, na qual se teve grandes avanços tecnológicos, o 

governo norte americano percebeu a necessidade da criação de um sistema para a 

comunicação entre seus principais polos operacionais. Essa necessidade veio a 

iminência de um ataque da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a já não 

existente URSS15 [9, p. 121].  

 Com essa necessidade, surge o primeiro tipo de redes de computadores e 

dá-se o nome à tecnologia de ARPANET, que antecede a atual internet e serve de 

precursora à atual tecnologia que se tem nos dias atuais. A ARPANET também nos 

anos de 1970 e 1980 serviu a estudantes e professores universitários, para que 

pudessem compartilhar suas ideias e experimentos com rapidez, o que foi um 

grande avanço para a época [9, p. 121]. 

 Com a utilização da ARPANET, a rede foi ampliada e, a partir do 

protocolo TCP/IP, criou-se uma nova linguaguem computacional única mundial. A 

ARPANET foi dividida em duas partes basicamente: uma para civis, esta pública, 

que é a atual internet; e outra denominda MILNET16, que foi reservada a fins 

militares [9, p. 121] . 

                                            

14 ARPANET – do inglês Advanced Research Projects Agency Network, uma arquitetura de rede 

criado pelo Departamento de defesa dos Estados Unidos da América. Tinha como objetivo em 1969, 

interligar as bases militares e o departamento de pesquisa norte americano. 

15 URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou União Soviética, existente entre o período 

de 1922 e 1991. 

16 MILNET – (Military Network) criada em 1983, exclusiva para informações militares dos EUA, passo 

posterior à ARPANET. 
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 A partir desta divisão, pouco tempo depois foi descoberto outro serviço, o 

principal assunto tratado neste capítulo, a Deep Web, que embora suas origens e 

data sejam desconhecidas, bem como o seu objetivo principal, estima-se que seja 

tão antiga como a internet convencional [9, p. 121]. 

3.3  COMÉRCIO DE BENS ILÍCITOS NA DEEP WEB 

Existem diversos tipos de objetos e serviços oferecidos na Deep Web. 

Alguns dos mais importantes no tocante ao assunto deste trabalho, e capítulo em 

questão são: pornografia infantil e fraudes virtuais. 

 Se tratando de venda e comércio de objetos e informações de ilícitos na 

Deep Web, pode-se citar como exemplo um dos mais marcantes sites da camada 

obscura da Darknet, o Silk Road17. Embora hoje extinto, o site, do tipo marketplace, 

funcionava como um Mercado Livre18 dos ilícitos, vendendo de drogas a kits de e-

mails, fotos, informações bancárias e pessoais [13, p. 4].  A Figura 1 apresenta a 

página principal deste site. 

 

                                            

17 Silk Road – Foi um tipo de plataforma de e-commerce localizado na Darknet. 

18 Mercado Livre – Empresa de e-commerce argentina que atua em diversos países da América 

Latina. Site brasileiro : https://www.mercadolivre.com.br/ 
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Figura 1: Página principal, Silk Road.  

Fonte: [13, p. 10]. 

 

 Assim como um e-commerce convencional, o site recebia o pagamento  

do comprador e o retia, só liberando ao vendedor, mediante à confirmação do 

recebimento pelo comprador. O pacote era despachado pelos correios. Após o 

recebimento do produto e a confirmação de recebimento pelo comprador, o 

vendedor recebia seu pagamento e os registros de endereços eram apagados do 

site por motivo de segurança [14]. 

 O Silk Road teve fim em outubro de 2013 quando o suspeito de ser o 

dono e principal administrador do site, Ross William Ulbricht, foi preso pelo FBI. 

Ulbricht enfrentou acusações de lavagem de dinheiro, serviços de hacking e vendas 

de narcóticos. Ainda segundo Christin, o site em seu período de funcionamento 

movimentou aproximadamente 10 milhões de bitcoins19, e Ulbricht teria levado cerca 

                                            

19 Bitcoin(s) - subtipo de Moeda Digital. 
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de 600 mil bitcoins. Essas quantias são equivalentes a aproximadamente 12 bilhões 

e 80 milhões de dólares americanos, respectivamente. Esta última quantia é 

proveniente das comissões à Ulbricht [14, p.11]. 

 Novas tentativas de “levantar” o site foram implicadas na versão do silk 

road 2.0 e até o silk road 3.0. 

 O silk road teve, como base principal, a venda de narcóticos. Porém, 

outras atividades de vendas e crimes na Deep Web também geram grande risco à 

sociade, pois geralmente se confortam ao anonimato que a camada da rede oferece, 

aliado à “comodidade” de negociação com as criptomoedas20. Isto pode ser 

confirmado pela afirmação dos autores: 

O contrabando de mercadorias e de materiais radioativos, órgãos humanos, 
lixos orgânicos e inorgânicos, prostituição adulta e infantil, organização de 
jogos de azar, sequestros, compra e venda de assassinatos, extorsão, 
falsificações das mais diversas espécies, inclusa a de moedas em curso ou 
cartões de crédito, de identidades civis ou seu tráfico de informações, de 
tecnologias, objetos de arte, estão entre as principais ações dessa rede 
criminosa que envolveu, de maneira global, o crime. [10, p. 444]. 

 
 
 

3.3.1 PORNOGRAFIA INFANTIL 

A pornografia infantil no mundo gera milhões de reais todo o ano, 

segundo levantamentos feitos pela ONG SaferNet21, que busca contabilizar e reunir 

denúncias deste tipo de crime. Em 12 anos, a SaferNet recebeu e processou 

1.353.351 denúncias anônimas de Pornografia Infantil envolvendo 271.705 páginas 

(URLs) distintas (das quais 31.346 foram removidas) escritas em 9 idiomas e 

hospedadas em 41.386 hosts diferentes, conectados à Internet através de 22.820 

                                            

20 Criptomoedas – nome dado a variações de tipos de Moeda Digital. 

21 SaferNet – organização não comportamental que reúne profissionais de computação, professores e 

pesquisadores, especialistas em direito, com a missão de defender e promover os direitos humanos 

na internet. Site: https://new.safernet.org.br/ 
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números IPs22 distintos, atribuídos para 94 países em 5 continentes [11]. Essas 

denúncias foram feitas por centrais de atendimento nacionais brasileiras. Essas 

centrais informam denúncias à Central Nacional de Denúncias de Crimes 

Cibernéticos. Entretanto, estatísticas são feitas levando-se em conta apenas as 

informações contidas na internet convencional. Quando se inclui a Deep Web, os 

números são realmente assustadores. 

 Uma pesquisa da revista americana Wired23 estima que a cada dez 

acessos, oito ou mais acessos à camada obscura da internet, na rede anônima 

Tor24, é relacionado à pornografia infantil. Segundo Greenberg, o levantamento 

desta informação foi feito por recursos computacionais aliados a algoritmos de forças 

policiais que faziam monitoramentos na Deep Web [12]. Quando se equipara a 

quantidade de informações que existem na Deep Web com a da internet comum, 

tem-se uma dimensão do grande desafio a ser enfrentado. Bergman afirma que:  

 

[...] informações públicas na Deep Web são comumente de 400 a 500 vezes 
maior do que as definidas da World Wide Web. A Deep Web contém 7.500 
terabytes de informações comparadas a 19 terabytes de informação da 
Surface Web. A Deep Web contém aproximadamente 550 bilhões de 
documentos individuais comparados com 1 bilhão da Surface Web. Existem 
mais de duzentos mil sites atualmente na Deep Web. Seis das maiores 
enciclopédias da Deep Web contém cerca de 750 terabytes de informação, 
suficiente para exceder o tamanho da Surface Web quatro vezes. Em 
média, os sites da Deep Web recebem 50% mais tráfego mensal, ainda que 
não sejam conhecidos pelo público em geral. A Deep Web é a categoria que 
mais cresce no número de novas informações sobre a Internet. Deep Web 
tende a ser mais estrita, com conteúdo mais profundo, do que sites 
convencionais. A profundidade de conteúdo de qualidade total da Deep 
Web é de 1.000 a 2.000 mil vezes maior que a da superfície. O conteúdo da 
Deep Web é altamente relevante para todas as necessidades de 
informação, mercado e domínio. Mais da metade do conteúdo da Deep Web 
reside em tópicos específicos em bancos de dados. Um total 95% da Deep 
Web é informação acessível ao público não sujeita a taxas ou assinaturas 
[...] [10, p. 441, apud 45, p. 1]. 
 
 

                                            

22 IPs (no singular “IP”) – é a sigla que significa no inglês Internet Protocol, ou traduzido no português 

como Protocolo de Internet.  

23 Wired – Revista norte americana, com sede em São Francisco, na Califórnia, aborda questões 

sobre tecnologia, ciência e outros. Site: https://www.wired.com/ 

24 Tor – Navegador de software livre que proporciona o usuário a navegar pela Darknet através de 

roteamento do tipo Onion, seu nome é derivado pelas iniciais do projeto The Onion Router. Site: 

https://www.torproject.org/ 
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 É relativamente fácil um pedófilo ter acesso a conteúdo pornográfico na 

camada da Deep Web, pois, embora mecanismos de pesquisar padrões não 

funcionem nessa camada, existem sites que são uma espécie de biblioteca de links, 

que colecionam links relacionados a diversos tipos de assuntos, como é o caso do 

The Hiden Wiki25, que pode ser acessado através do navegador Tor facilmente. 

 Muitos destes sites cobram em moeda digital26 valores para a exibição ou 

venda dos conteúdos neles hospedados. A facilidade aliada à “segurança” do 

anonimato são o que induzem à prática destes crimes, pois o criminoso sente-se 

intocável e acredita que nunca será rastreado ou descoberto por qualquer tipo de 

força policial ou governamental. 

  

3.3.2 OUTRAS OFERTAS DO SUBMUNDO 

No submundo da internet, todo tipo de informação tem o seu valor. Basta 

que o vendedor apenas ache quem dê o valor. Informações pessoais, por exemplo, 

são vendidas livremente. A origem de captação dessas informações muitas das 

vezes não é informada, mas podem ser provenientes de hackers diretos aos 

computadores da vítima, através das práticas já abordadas nesse trabalho. Outra 

forma de captação é o acesso à base de dados de serviços como órgãos estaduais 

de trânsito, sistemas de saúde de cadastro ou algo desta modalidade. Em alguns 

casos, a captação é decorrente de uma invasão hacker, ou até mesmo mediante a 

compra de um acesso ilícito à funcionários destas esferas [15, p. 11].  

Vendas de credenciais de cartões de créditos roubados são realizadas 

livremente. Através da coleta dessas informações, muito provavelmente através de 

phishing, ou sites comprometidos de pagamentos ou bancos, essas informações são 

                                            

25 The Hiden Wiki – Site localizado na Darknet e possui uma lista de links para outros sites também 

nesta camada, é, portanto, do tipo de biblioteca de diretórios. Seu endereço é do tipo (.onion). 

26 Moeda Digital – tipo de moeda que não possui meio físico, onde só se pode fazer transações no 

meio digital. Existem subgrupos de Moeda Digital, por exemplo as Criptomoedas e os BitCoins. 
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vendidas como produtos, em atacado ou a varejo, para outros criminosos praticarem 

o que quiserem. As informações podem ser obtidas também através de skimmers27 

em PDVs28 modificados em estabelecimentos empresariais legítimos [15, p. 19]. 

 

 

Figura 2: Oferta de venda de credencias de cartões de créditos.  

Fonte: [15, p.19]. 

 

 A Figura 2 apresenta os valores para ofertas de venda de credenciais de 

cartões de crédito comumente encontrados na Deep Web. As informações 

compradas por outros criminosos, junto a credenciais de cartões de crédito quase 

em sua totalidade são destinadas a outros crimes, a depender da “criatividade” do 

criminoso. Geralmente usa-se as informações bancarias para fazer compra de 

bitcoins, ou compras online; essas são as maneiras mais seguras e menos 

rastreáveis para lavar o dinheiro das vítimas. No entanto, vários outros meios podem 

ser utilizados. Com as informações, por exemplo, pode-se organizar um assalto, um 

sequestro, ou até memso um falso sequestro. 

                                            

27 Skimmers – espécie de dispositivos que são acoplados a caixas eletrônicos ou máquinas de 

cartões de créditos utilizados por criminosos a fim de roubarem dados de cartões de crédito, ou clona-

los. 

28 PDVs – Sigla para Ponto De Vendas. 
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4 CYBERBULLYNG E O CYBERSTALKING  

Neste capítulo, serão definidos os termos cyberbullyng e cyberstalking e a 

diferenciação entre os dois termos. Ainda, serão apresentadas as atitudes contra 

preventivas governamentais e educacionais contra os ditos atos, bem como os 

danos causados à sociedade decorrente destes crimes. 

4.1 CYBERBULLYING 

Cyberbullying, termo originário do inglês, é a fusão de dois termos, o 

“bullying” que, segundo o dicionário online Dicio29, significa forma de violência, 

verbal ou física, que acontece com frequência, ou seja, se repete, contra uma 

pessoa ou a um grupo, buscando atingir os pontos mais fracos do atacado, visando 

assim intimidar, humilhar ou maltratar; e o prefixo de “cyber”, em português “ciber” 

que traz a ideia de “algo que acontece” no espaço cibernético, através dele ou por 

meio dele. Logo o termo Cyberbullying é a violência verbal ou física que visa uma 

pessoa ou grupo com o intuito de intimidar, humilhar ou maltratar, tudo isso através 

da internet. 

 O Cyberbullying geralmente inicia-se com o bullying tradicional, e após, 

parte para o âmbito cibernético. Essa migração e o grande aumento, não só do 

cyberbullying, como também de todos os crimes praticados na cibernética, pelo fato 

da geração deste presente século estar cada vez mais “conectada” à rede mundial 

de computadores. As portas de entrada para esses crimes são as salas de bate 

papos online, escolas, e redes sociais em geral. Os delitos são cometidos, 

geralmente, por adolescentes e jovens, e podem fluir através de uma simples 

                                            

29 Dicionário online Dicio - https://www.dicio.com.br/bullying/ 
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perseguição na escola por exemplo. As motivações são particulares de cada caso, e 

têm seu ponto de ignição alicerçados nas diferenças, seja ela social, racial, 

econômica, ou qualquer outro fator que faça a vítima se destacar no ambiente que 

convive. [1, p. 77].  

Segundo Wendt e Lisboa, as formas mais comuns de cyberbullying 

ocorrem através do envio de e-mails, mensagens de texto, divulgação de fotos e/ou 

vídeos ofensivos ou que tragam uma exposição da vítima, manipulação de imagens, 

e insultos em redes sociais.  

O Cyberbullying é mais devastador em relação a sua modalidade não 

cibernética, uma vez que os discursos de ódio, vídeos e imagens podem ser salvos 

e compartilhados a qualquer momento, e chegar a nível nacional, talvez mundial em 

poucas horas. Isso deixa a vítima desse tipo de crime desestabilizada 

emocionalmente e agrega danos muitas das vezes irreparáveis [16, p. 78].  

Outro fato relevante deste tipo de crime, quanto a sua modalidade 

cibernética, é a também associada “segurança”, ou falsa segurança do anonimato. 

Diferente do bullying tradicional e usual, onde o agressor fica com sua identidade 

exposta, seja na escola, no trabalho, na rua, ou onde acontecer o ataque à vítima, o 

agressor praticante de cyberbullying comete seus atos muitas das vezes protegido 

atrás de seu aparelho conectado à internet, e, em muitos dos casos, sua identidade 

não é revelada, deixando-o assim, predisposto a praticar a ação com mais 

severidade, com mais violência. Há situações onde o perseguidor, após ganhar a 

confiança da vítima, seja por falsa amizade, ou falso “relacionamento”, pede à 

vítima, coisas esdruxulas como imagens da vítima nua, por exemplo, ou outras 

exposições deste tipo, para que em determinado momento seja utilizado este 

material sob teor de ameaça, exposição ao ridículo ou barganha [16, p. 78].  

4.2 CYBERSTALKING 

O termo cyberstalking refere-se a algo que está ligado à intrusão, assédio 

persistente, que seja orquestrado ou veiculado por meios tecnológicos, daí o prefixo 

“cyber”, analogamente ao termo visto anteriormente. Definindo mais claramente, 
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cyberstalking define o uso da internet ou outro meio de comunicação para perseguir 

outra pessoa, “stalking” – do inglês literal “perseguição” [23]. 

 Decorrente aos avanços tecnológicos, de forma semelhante, os 

fenômenos sociais foram lançados a níveis que acompanhassem a tecnologia. Logo, 

a perseguição de um indivíduo por outrem, uma modalidade de violência, ganhou 

novas ferramentas para sua prática, e então tomou os mesmos padrões do “avanço” 

e assumiu meios tecnológicos devastadores, criando assim o cyberstalking [24, p. 

87];  

O stalker30 pode ligar para a vítima, enviar mensagens de texto, publicar 

em posts de redes sociais da vítima, tudo isso motivado por diversos fatores 

psicológicos, seja por psicose simplesmente, brincadeira ou vingança; desse último, 

uma das modalidades que mais se disseminou nos últimos anos, principalmente no 

Brasil foi o chamado “pornô vingança”, ou suas derivações, no qual pessoas, por 

vingança, como o nome sugere, compartilham conteúdos íntimos com fins de 

promoverem vingança. Na maioria dos casos, os envolvidos são ex-companheiros 

conjugais, que, ao terminarem seus relacionamentos de forma não amigável, 

compartilham os conteúdos de gravações em atos íntimos em redes sociais, visando 

a possível vingança. 

O stalker pode oferecer risco à vida da vítima do cyberstalking 

dependendo do nível de perseguição empregado, e da audácia do criminoso [24, p. 

88]. 

Os stalkers operam de diferentes formas, no entanto, pode-se verificar 

algumas formas de operação, que serviriam de alerta à possíveis vítimas. Segundo 

Pinheiro: 

O alvo pode não ser a única vítima da obsessão do cyberstalker, sendo que 
tanto familiares quanto amigos poderão ver-se envolvidos na empreitada 
(mais ou menos exaustiva e agressiva) do perseguidor, de modo a que este 
consiga satisfazer os seus objetivos; 
Podendo utilizar todos os meios que dispuser ao seu alcance, o perpetrador 
poderá executar ações que podem ir desde a chantagem por mensagem 
privada ao roubo de passwords, criação de perfis falsos, ataques 
informáticos (vírus, spywares e hacking) até mesmo a tentativas de acesso 
às contas bancárias online tanto da vítima quando das pessoas que lhe são 
próximas, como meio de chantagem; 
A perseguição pode ainda passar com relativa facilidade para fora da 
Internet uma vez que o stalker pode identificar locais habitualmente 

                                            

30 Stalker – perseguidor; nome dado ao perseguidor praticante de cyberstalking. 
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frequentados pela vítima tais como os cafés, o ginásio, o trabalho e até a 
residência pelo que poderá equacionar uma espera a fim de surpreender 
pessoalmente o seu alvo ou, quem sabe, contratar alguém para tal efeito. 
Porém, além da possibilidade de um confronto face-a-face existe tal qual 
mente a hipótese de o perseguidor encomendar coisas e fornecer a morada 
da vítima para entrega tentando assim que esta (a vítima) ceda aos seus 
caprichos (para não ver chegar mais encomendas para pagar, por exemplo). 
[24, p. 90 apud 46, 47, 48, 49]. 

 

 

 São observados diversos tipos de reações sofridas pelas vítimas de 

cyberstalking, podendo apresentar: perca e perturbação de sono; distúrbios 

alimentares, crises de stress e ansiedade; síndromes de pânico e sensação de 

perseguição constante; depressão e esgotamento; a vítima pode querer se privar, 

tornando-se antissocial e buscar isolamento; comportamentos de risco como 

consumo elevado de bebidas alcoólicas, remédios antidepressivos, drogas e por fim 

suicídio [24, p. 91]. 

 

4.3 CASOS DE CYBERBULLYING E CYBERSTALKING  

Diversos casos de cyberbullying e cyberstalking ocorreram por todo o 

mundo, inclusive os não contabilizados; serão tratados aqui três casos mais 

conhecidos e repercutidos de jovens que sofreram com esses ataques: Amanda 

Todd, Júlia Rebeca e Megan Meier. 
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4.3.1 CASO AMANDA TODD 

 

Figura 3: Foto: Amanda Todd.  

Fonte: [18]. 

 

Amanda Michelle Todd, cuja foto é apresentada na Figura 3, natural de 

Vancouver, Canadá, foi uma das vítimas mais conhecidas internacionalmente do 

cyberbullying . A jovem se suicidou após uma série de ataques que começou 

quando tinha apenas 12 anos de idade. Os ataques de cyberbullying geraram 

chantagens, intimidações, violência física e sexual. O caso ficou conhecido, pois 

Todd publicou, na data de 7 de outubro de 2012, em seu canal31 de vídeo em uma 

plataforma conhecida mundialmente, os detalhes das agressões e assédios que 

sofria, em forma de vídeo, exibindo cartazes detalhando os acontecimentos; o 

vídeo32 com o título original “My story: Struggling, bullying, suicide, self harm”, com 

tradução para o português (Minha História: Lutando, bullying, suicídio e 

                                            

31 Canal de Amanda Todd: https://www.youtube.com/channel/UCwRRxTHDIYFGQ-7lpPcza-g 

32 Link do vídeo de Amanda Todd em seu canal do Youtube, publicado em 7 de setembro de 2012, 

dias antes à sua morte: https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E 
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automutilação) se tornou viral. Após três dias da publicação do vídeo, em 10 de 

outubro de 2012, a jovem se suicidou não suportando os fatores psicológicos 

sofridos [17]. A Figura 4 e a Figura 5 mostram imagens de um dos vídeos de Todd 

dias antes de sua morte, no qual ela demonstra algumas das mensagens recebidas. 

 

 

Figura 4: Todd dias antes à sua morte, onde ela demonstra tipos de mensagens que recebia – “They 

said: I hope she sees this and kills herself” traduzido (Eles diziam: Eu espero que ela veja isso e se 

mate).  

Fonte: Print de vídeo de Todd: https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E. 

 

Aydin C, de 38 anos foi condenado a 11 anos de prisão em 2017, em 

Amsterdã, Holanda, acusado de estar envolvido no caso de Amanda Todd. Fraudes 

na internet e chantagens, inclusive de assediar outras 34 mulheres jovens e cinco 

homens gays, essas foram as acusações. Aydin se declarou inocente de outras 72 

acusações, que incluíam produzir e armazenar conteúdo pornográfico infantil, 

extorsão, fraude e outras acusações mais. A corte que o condenou disse que Aydin 

ganhava confiança das garotas e assim conseguia abusar delas [18]. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E


40 

 

 Um memorial à Amanda Todd foi criado no Facebook33 a fim de combater 

esse tipo de crime e ajudar vítimas e familiares a lidar com este crime que tanto 

afeta jovens e adolescentes em todo o mundo. A mãe de Todd inclusive tomou a 

causa, e, atualmente luta contra o cyberbullying e todo tipo de bullying, como uma 

forma de honrar a morte de sua filha e trazer justiça contra criminosos. 

 

 

 

Figura 5: Foto: “I have nobody. I need someone” – Traduzido, “Eu não tenho ninguém. Eu preciso de 

alguém”- Amanda Todd.  

Fonte: Print de vídeo de Todd: https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E 

 

                                            

33 Facebook – rede social lançada em 2004. Site: https://www.facebook.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=vOHXGNx-E7E
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4.3.2 CASO JÚLIA REBECA 

 

Figura 6: Foto: Júlia Rebeca.  

Fonte: Revista IstoÉ:  https://istoe.com.br/336016_VINGANCA+MORTAL/ 

 

 

 Júlia Rebeca, piauiense de 17 anos cuja foto está apresentada na Figura 

6, foi mais uma, das vítimas de cyberbullying. A menina teve vídeos íntimos 

contendo cenas de relações sexuais com um menino e outra menina, com idades 

próximas, compartilhados por meio de redes sociais. A menina foi encontrada morta, 

e os indícios apontavam suicídio; provavelmente não aguentou a humilhação que 

passou ao ter sua vida sexual sendo compartilhada com várias pessoas. Além disso, 

a menina publicou em seu Twitter34 frases que apontariam o desejo de suicídio, 

conforme mostra a Figura 7 [20]. 

 

                                            

34 Twitter – rede social que permite que usuários troquem mensagens, enviando e recebendo 

notificações pessoais de outros contatos. Página principal: https://twitter.com/?lang=pt-br 

https://istoe.com.br/336016_VINGANCA+MORTAL/
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Figura 7: Foto: Twitter de Júlia Rebeca.  

Fonte: [20]. 

4.3.3 CASO MEGAN MEIER 

 

Figura 8: Foto: Megan Meier.  

Fonte: https://cyberbullying.org/indictments-filed-in-megan-meier-case. 

 

  

Megan Meier, estadunidense de 13 anos, cuja foto está apresentada na 

Figura 8, era uma jovem que possuía déficit de atenção e alguns problemas 
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relacionados à depressão. A menina enfrentava problemas naturais da adolescência 

como obesidade. Até que um dia pôs fim a uma amizade, pois, para Megan, a 

amizade já não mais seria saudável [22].  

Certo dia, em seu MySpace35, a menina recebe uma solicitação de 

amizade de um menino bonito de nome Josh; para Megan era uma grande  injeção 

de autoestima, pois tinha dificuldade em se comunicar ante a problemas depressivos 

que passara. Josh e Megan conversaram, trocaram elogios durante algum tempo até 

que Josh começou a insultar Megan, dizendo coisas que jamais a menina esperaria 

ouvir dele [22].  

Pouco tempo depois da troca de temperamento de Josh, Megan se 

suicidou, sendo encontrada morta em seu quarto. Seus pais procuraram no 

MySpace pelo perfil de Josh, e descobriram que, na verdade, Josh Evans era um 

perfil falso criado por uma mulher, Lori Drew, mãe de Sarah, ex-amiga de Megan e 

vizinha da família. A mulher teve apoio de Ashley Grills, empregada da família [21]. 

Sobre a dificuldade para acusação de Lori e a repercussão que o caso 

teve segundo o site BBC Brasil:  

No Estado do Missouri, os promotores não conseguiram encontrar leis que 
justificassem um processo judicial contra Drew. 
Mas autoridades em Los Angeles, na Califórnia, onde o MySpace está 
baseado, decidiram processá-la por crimes normalmente cometidos por 
hackers. 
O júri a inocentou das acusações mais graves, como a de ter a intenção de 
causar stress emocional. 
Mas ela foi considerada culpada de três acusações sobre uso indevido de 
computadores, inclusive de ter acessado um aparelho sem autorização. 
Drew agora pode ser sentenciada a até três anos de prisão. 
O caso chamou a atenção por ser o primeiro relacionado ao "cyberbullying", 
termo usado para definir a perseguição e a humilhação de uma pessoa 
através de e-mails e sites de relacionamento. 
Segundo o correspondente da BBC em Los Angeles, Rajesh Mirchandani, 
houve pedidos para que esses sites comecem a controlar com mais atenção 
as atividades de seus usuários e tomem providências contra os que 
abusarem das regras de conduta [21]. 

 

 
 

                                            

35 MySpace – rede social criada no ano de 2003, com intuito de compartilhamento de fotos e 

mensagens entre os seus utilizadores. 
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5 FAKE NEWS, HOAXS 

O termo Fake News, do inglês, traduzido literalmente como notícias 

falsas, tem sido presente na vida de diversas pessoas nos dias atuais. A 

disseminação de notícias falsas é um habito antigo da humanidade. 

Semelhantemente a assuntos tratados em capítulos anteriores, Fake News, é 

apenas a vinculação dessa prática aos meios tecnológicos atuais, o que de fato 

potencializam e aumentam o poder e ainda a atenção das autoridades para coibir tal 

prática. Tratam muitas vezes de notícias que são veiculadas à internet com o sentido 

de denegrir outrem, uma entidade, um grupo, ou simplesmente pelo famoso trote, 

buscando se obter algum tipo de vantagem, seja da esfera política, religiosa, 

financeira ou social; fato é, que essas notícias estão sendo compartilhadas por 

utilizadores de redes sociais sem o devido zelo quanto a sua veracidade, tomando 

para estes como única verdade, e assim ocasionando vários problemas a níveis 

catastrófico.  

Nem sempre notícias falsas são impulsionadas afim de expressar desejo 

exclusivo ao usuário. Na maioria das vezes, é feito pela falta de conhecimento, 

curiosidade, espanto, preguiça (de averiguar tal informação) ou até cautela [31, p. 

59]. 

Segundo Branco, o “problema” pode estar na quantidade de informações 

que estamos expostos no dia a dia: 

O excesso de informação a que estamos sujeitos permanentemente nos 
impede de ler com atenção todas as notícias, refletir sobre seu conteúdo, 
buscar fontes alternativas, verificar os dados, emitir opiniões equilibradas. 
Assim, estima-se que mais da metade das pessoas que compartilham 
notícias na internet o façam sem sequer ler seu conteúdo. Informações 
demais, tempo de menos, torcida pela sua versão da história (quando 
alguma ideologia está em jogo) e, é claro, um pouco de preguiça: está aí o 
fértil campo minado da pós-verdade. [31, p. 59].  

 
Uma das razões que levam pessoas a praticarem Fake News é o retorno 

financeiro que elas podem trazer, isso é relativamente simples de ser explicado, 

como as falsas notícias geralmente tratam de assuntos polêmicos envolvendo 
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pessoas famosas, ou assuntos repercutidos, são notícias que têm alta capacidade 

de se tornarem virais36 e atingir uma massa de pessoas gigantesca. Com isso, o 

criador destas lucram com os cliques que são dados fatalmente nestes anúncios, 

monetizando assim as Fake News.  

Segundo Branco, sobre uma breve mensuração a respeito do 

arrecadamento com Fake News:  

[...] A Folha de S. Paulo publicou interessante matéria acerca do assunto em 
fevereiro de 2017. Segundo a reportagem, “profissionais do mercado 
publicitário [...] estimaram que os anúncios do site rendam de R$ 100 mil a 
R$ 150 mil por mês, dos quais até 50% ficariam com o intermediário e o 
restante com o dono do site”. Trata-se, portanto, de um negócio lucrativo – o 
que ajuda a explicar, em parte, o fenômeno. [31, p. 60]. 

 

 
No desenvolvimento do capítulo serão apresentados alguns problemas, e 

setores reais atingidos por este tipo de crime. 

5.1  FAKE NEWS, A ARMA QUE MATA 

Um dos casos que mais chamou a atenção, quanto as falsas notícias, foi 

o de uma mulher, Fabiane de 33 anos, vítima de uma Fake News. A jovem teria sido 

associada a uma suposta mulher que praticava atos de magia negra com crianças 

raptadas em um estado próximo ao de Fabiane; moradores locais pegaram Fabiane, 

amarraram e à violentaram. Fabiane foi resgatada, levada ao hospital, porém não 

resistiu aos ferimentos. O seu marido disse que a suposta mulher da Fake News 

nem se parecia com sua esposa, e argumentou que não sabia que uma mentira 

poderia matar [25]. 

                                            

36 Virais (s. viral) – termo dado a mensagens, vídeos e fotos que são compartilhadas em massa e 

atingem, em um curto período de tempo, uma grande quantidade visualizações. Podendo ser a nível 

estadual, nacional ou ainda mundial. 
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 A notícia falsa foi criada e colocada numa página de Facebook37 intitulada 

“Guarujá Alerta”, do tipo de páginas típicas de bairros e localidades para veicular 

notícias pertinentes ao mesmo [25]. 

 Outro fato foi o que colocou a vida de um menino morador de uma 

localidade em torno de comunidades, em áreas de risco. O menino que teria estado 

anos antes com o ex-governador do Rio de janeiro, Sergio Cabral, que se encontra 

preso por crimes de corrupção e outros, teria sido anunciado em sites e redes 

sociais como carcereiro do ex-governador. O menino, morador de área perigosa e 

dominada pelo tráfico de drogas ficou desesperado, pois estava com sua vida em 

risco, e prontamente fez um vídeo explicando o equívoco ocorrido que poderia ter 

levado o mesmo à morte [26]. 

 O mais assustador deste caso de Leandro Santos de Paula, o menino 

morador de Manguinhos, Rio de Janeiro, é que a notícia teria partido de um site de 

humor, onde seus criadores fizeram uma sátira com o ex-governador do estado do 

Rio de Janeiro, pela sua trajetória política até o presídio. O criador do site, Emanuel 

Grilo, advogado de 36 anos, afirmou em entrevista que a notícia “não tinha como ser 

tomada como verdade”, pois se tratava de algo cômico e irônico, porém, foi 

justamente o sentido que tomou [26]. A Figura 9 mostra a notícia falsa anunciada na 

internet.  

 

 

                                            

37 Facebook – rede social criada em 4 de fevereiro de 2004, propriedade da empresa Facebook Inc. 
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Figura 9: Falsas notícias veiculadas na época do acontecido. 

 Fonte: [26]. 

5.2 FAKE NEWS NA POLÍTICA 

Em tempos de eleições, as temidas falsas notícias causam ainda mais 

danos. São diversas articulações que são feitas em períodos eleitorais a fim de 

desestabilizar o candidato concorrente.  

Segundo Branco, as Fake News atingiram centro de debate público, pois 

atingiram níveis alarmantes, inclusive na última eleição presidencial dos Estados 

Unidos: “Uma das principais razões foi a alegação de que teriam ajudado a eleger 

Donald Trump, ao contrário de boa parte dos prognósticos, mesmo às vésperas da 

eleição” [26, p. 60].  

A vítoria do presidencialvel, então atual presidente dos Estados Unidos da 

América, Donald Trump, provocou grande polêmica sobre o impacto da notícias 

falsas principalemte na esfera eleitoral, isso nada mais nada menos, do que da 

principal potência mundial. Na época, as informações compartilhadas por internautas 

chegaram a ter conceituação mais alta que jornais televisivos, impressos e outros 
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meios de impressa tradicionais. O principal meio de propagação dos hoax38 foi o 

Facebook. Segundo a análise feita pela BuzzFeed News39, sites de hoax geraram 

apróximadamente 8,7 milhões de comentários; desta estimativa se pode analisar o 

quanto as falsas notícias, boatos, ou suas derivações nominais podem ser 

devastadores e expremirem mudança de curso principalmente em opinião política de 

voto [27]. 

Mark Zuckerberg, dono e criador do Facebook, foi acusado de facilitar o 

fornecimento de dados utilizados mais tarde para influenciar as eleições americanas 

e ter impulsionado o por hora candidato Donald Trump, contribuindo assim para sua 

vitória inesperada. Zuckerberg desmentiu as acusações, e afirmou serem sem 

sentido. Fato é que as falsas notícias podem sim ter contribuído para sua derradeira 

vitória [27].  

Com um alerta emitido na União Europeia, que afirmava que as ondas 

das falsas notícias poderiam comprometer o andamento natural das corridas 

eleitorais, fizeram com que países como França e Alemanha preparassem defesas 

para conter a proliferação de tais atos em 2017, isto tudo após ocorridos nas 

eleições presidências americanas de 2016. A Alemanha instituiu multas milionárias 

para quem promovesse tais mentiras nos ambientes tecnológicos, uma estratégia 

ofensiva, destinada a penalizar quem compartilhasse este tipo de conteúdo [28, p. 

23]. 

O Brasil tem enfrentado disparate equivalente aos demais países. Nas 

eleições de 2018, diversos casos de Fake News já foram denunciados, candidatos e 

partidos preocupados com tais notícias, formalizaram pedidos cobrando ações de 

órgãos competentes no país. O Tribunal Superior Eleitoral - TSE40 tem se 

manifestado e afirmado o que já foi comentado neste capítulo: sobre a dificuldade de 

lidar com tal ataque e a linha tênue da veracidade. A então presidente do TSE, Rosa 

                                            

38 Hoax ou Hoaxs (no plural) – do inglês literal – engano, trote, boato – termo usado também 

relacionado à Fake News. 

39 BuzzFeed News – empresa norte americana no ramo de mídias de notícias. Fundada em 2006, na 

cidade de Nova Iorque – EUA, por Joseph Peretti, a empresa cresceu e ganhou níveis mundiais. 

Cobre desde assuntos como política, animais e negócios. 

40 TSE - Tribunal Superior Eleitoral – instância jurídica máxima da justiça eleitoral brasileira, com 

jurisdição em todo o território nacional. 
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Weber, afirmou em um de seus discursos que não ouve falha do órgão, apenas é 

extremamente difícil lidar com tais ondas de boatos e notícias falsas; acrescentou 

ainda, falando das tratativas das Fake News palavras como: “fenômeno mundial”, 

“sem solução pronta” e “intolerável”. Acrescentou ainda, a presidente: “-Gostaríamos 

de ter uma solução pronta e, de fato, não temos” [29].  

Existem indícios de empresas nacionais que haviam comprado pacotes 

de Fake News com disparo em massa para atacar a imagens de presidenciáveis. As 

acusações estão sendo investigadas e até o momento nada foi constatado [30]. 

5.3 MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA AS FAKE NEWS E HOAX 

Muito se tem discutido quanto às tratativas deste tipo de crime, ocorrido 

mundialmente como citado anteriormente. Países europeus já tomaram atitudes a 

fim de coibir tal prática com aplicação de multas na casa dos milhões. No entanto, 

ainda que se tenha ciência de que é necessário intervir em meio a essa “onda de 

mentiras”, alguns países já estão discutindo leis que criminalizarão tal ato, porém 

não se sabe ao certo qual tipo de tratativa tomar. Deste último, teme-se que 

governos não muito democráticos saiam censurando todo e qualquer tipo de 

informação, taxando-as como verdades ou mentiras, a depender das que lhe 

favoreçam, usando assim o poder para benefício próprio, isto é uma ameaça real ao 

exercício legal da democracia com principal meio de comunicação e expressão de 

força da população em uma nação [31, p. 61]. 

Uma das melhores e mais eficazes atitudes a serem tomadas para evitar 

o compartilhamento e proliferação de falsas notícias é a educação. Investindo-se na 

educação dos utilizadores das redes, seja por conta das escolas, universidades, 

pelas próprias plataformas de redes sócias, ou até mesmo dentro de casa, tratando 

sobre o assunto em família da importância em averiguar as fontes de tal informação 

antes de compartilha-la como uma suposta verdade, o problema poderá ser 

amenizado. Outra atitude que também gera muito resultado é a criação de entidades 

que se especializam em desmascarar Fake News, checando a veracidade das 
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informações contidas; já existem alguns sites nacionais que desempenham um bom 

trabalho: o Agência Lupa41, o Aos Fatos42 e o Boatos.org43 [31, p. 61].  

Sem dúvida o melhor caminho a ser tomado para se exterminar essa 

prática de Fake News, é “alfabetização digital, ou tecnológica” de seus utilizadores, 

preparando-os para tirar o máximo de aproveito ao que a tecnologia entrega sem 

comprometer a veracidade de todo e qualquer fato, principalmente os que venham 

ferir os direitos de terceiros, seja em qual for a esfera, seja política, social ou 

religiosa.  

Nas palavras de Branco:  

[...] É quase sempre por meio da educação e do uso responsável da 
tecnologia que logramos sair de um lugar para chegar a outro, melhor. 
Trata-se de um caminho longo, demorado e que demanda esclarecimento 
incessante e esforço coletivo em repudiar notícias falsas e estimular a busca 
por fontes alternativas e seguras de informação. Talvez sejam as Fake 
News o fio de Ariadne que vai nos ajudar a sair do labirinto em que nos 
encontramos. Ou, neste caso, da bolha. [31, p. 61]. 

 

                                            

41 Site Agência Lupa – site de fact-cheking nacional, com endereço eletrônico: 

https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/. 

42 Site Aos fatos – site que busca analisar veracidade de informações, https://aosfatos.org/.  

43 Site Boatos.org – site que analisa falsas notícias, https://aosfatos.org/. 
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6 ESTUDO DE CASO: ALEKSANDR KOGAN, CAMBRIDGE 

ANALYTICA & FACEBOOK 

Neste capítulo, será apresentado um polêmico caso envolvendo 

Aleksandr Kogan, nascido na Moldávia, cientista na área de mineração de dados da 

University of Cambridge44, situada no Reino Unido. Aleksandr Kogan ficou 

mundialmente conhecido com o caso da Cambridge Analytica45, envolvendo a rede 

social Facebook, da qual Kogan foi acusado de ter roubado resultados de dados 

coletados através de seu aplicativo, pertencentes à University of Cambridge, e ter 

vendido tais informações à empresa Cambridge Analytica [33]. 

Em 2014, pesquisadores da Universidade de Cambridge solicitaram que 

usuários do Facebook baixassem um aplicativo e respondessem a um questionário 

com fins acadêmicos. Nesta época Aleksandr Kogan era um dos pesquisadores da 

equipe, e, através de seu aplicativo - This is Your Digital Life –, cerca de 270 mil 

pessoas responderam à solicitação da universidade de responder à pesquisa. Na 

época, o Facebook não só expunha os dados gerais do usuário que respondia a 

pesquisa, como também de toda sua lista de amigos. Com isso, Kogan colecionou 

um montante de mais de 50 milhões de informações brutas de usuários do Facebook 

[34, p. 23]. Algumas investigações, anos depois, levaram a valores ainda mais altos 

de usuários que tiveram suas informações roubadas, algo perto da casa dos 100 

milhões de usuários [37]. 

Algum tempo depois, Kogan passou a trabalhar na empresa Cambridge 

Analytica, que tinha seu público direcionado ao estudo do marketing inteligente ou 

estratégico e à orientação de campanhas políticas, traçando o perfil de cada público 

                                            

44 University of Cambridge – instituição de ensino superior, mundialmente conhecida pela sua 

excelência em ensino. Seu site: https://www.cam.ac.uk/. 

https://www.cam.ac.uk/
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alvo, e assim definir qual tipo de estratégia a ser tomada para desenvolver o 

marketing mais influente sobre aquele determinado público ou usuário. Estando 

Kogan na Cambridge Analytica, o mesmo foi acusado de ter fornecido à empresa os 

dados coletados anos antes, esses com fins acadêmicos, para benefício empresarial 

[35]. 

Segundo Pimentel, as técnicas aplicadas a esses dados traçando os 

perfis: 

Os perfis são traçados segundo o modelo teórico das ciências 
comportamentais conhecido como O.C.E.A.N., que reflete as características 
de indivíduos, considerados os parâmetros Openess (abertura para novas 
experiências); Conscientiousness (nível de consciência e preocupação com 
organização e eficiência); Extroversion (nível de sociabilidade e 
positividade); Agreeableness (amabilidade e empatia); e Neuroticism 
(intensidade emocional com que a pessoa reage diante das informações). 
[34, p. 23]. 

 

 
Os dados eram coletados apartir da respostas dos usuários ao 

questionário social, contido no aplicativo de Kogan. Os usuários que tinham seus 

dados coletados não tinham ciência de que estavam tendo suas informações 

coletadas e mais tarde utilizadas com fins lucrativos. Acusações de utilização desses 

dados pela Cambridge Analityca, indicam a venda de serviços de marketing eleitoral 

influênciando eleições em paises democráticos, como por exemplo, ao então 

presidente Donald Trump, influenciando assim as eleições de 2016 dos Estados 

Unidos da América [33]. Neste exemplo, a própria empresa afirmou ter desenvolvido 

ferramentas analíticas que poderiam identificar a personalidade de eleitores 

americanos e, com isso, influênciar seus comportamentos no tocante à decisões 

eleitorais, afirmando ainda que as informações provenientes do Facebook foram 

usadas pela empresa para ajudar a criar as chamadas técnicas psicográficas46  [36]. 

A compania do Facebook, após sofrer acusações de viabilizar o acesso a 

dados pessoais de seus utilizadores, se comprometeu a ser mais honesta com seus 

                                                                                                                                        

45 Cambridge Analytica – Empresa privada que atuava na área de mineração de dados e análise de 

dados com comunicação estratégica, fundada em 2013 tinha sede em Londres, Reino Unido, seus 

fundadores foram Steve Bannon e Robert Mercer.  

46 Psicográficas – onde pessoas são divididas em diferentes grupos, baseados em seu estilo de vida, 

valores e personalidades. 
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usuários sobre a segurança que tomariam na plataforma a respeito de dados e fotos 

armazenadas em seus domínios. No entanto, ainda em função do caso Cambridge 

Analityca, o Facebook recebeu multa estipulada em 500 mil libras, expedida pelo 

orgão de proteção de dados do Reino Unido. A multa em questão foi o teto máximo 

que poderia ser atingido segundo as regulamentações antigas vigentes no Reino 

Unido. Segundo o orgão emissor da multa, do Reino Unido, a multa teria sido pelo 

fato de que entre 2007 e 2014 o Facebook não zelou pela segurança de sua 

plataforma, deixando seus usuários incapacitados e expostos a desenvolvedores de 

aplicativos para a mesma plataforma, o Facebook. Dessa maneira, permitiu que 

esses desenvolvedores tivessem acesso a informações pessoais, sem consetimento 

prévio, permitindo ainda acesso, mesmo que os usuários não baixassem os 

aplicativos em questão. Segundo o orgão, outro erro da equipe Facebook foi não ter 

verificado, antes da implantação dos aplicativos em sua plataforma, a possibilidade 

de eles violarem os termos de privacidade de cada usuário. Ainda, segundo ele, a 

equipe da rede social, mesmo após o uso indevido dos dados em 2015 pela 

Cambridge Analityca, não tomou nenhum tipo de providência para garantir a não 

reincidencia de tal abuso à privacidade de seus utilizadores. [37]. 

Tais escandalos levaram a uma alteração enorme de valores de ações no 

Facebook dias após as publicações em noticiários de todo o mundo [35]. Diante 

disto, muitas empresas atentaram à necessidade de alterarem seus contratos de 

termos de uso, buscando deixá-los mais claros a fim de mostar e regularizar como 

os dados pessoais de seus usuários estão sendo armazenados e utilizados. A 

medida tomada pelas empresas é mais estratégica e para resguardar a si próprias 

em possiveis ações judiciais futuras e seus encargos indenizatórios, ainda que 

venham a beneficiar seus usuários por fim. Um projeto de lei foi criado no senado 

americano em resposta a essa necessidade de resguardar os usuários de redes 

sociais. Este projeto foi criado pelos senadores Mark Warner, da Virgínia, Amy 

Klobuchar, de Minnesota e John McCain, do Arizona; Facebook e também o Twitter 

já manifestaram apoio à lei com nome de “Honest Ads Act” [38]. 

No Brasil, o caso também influênciou medidas governamentais a fim de 

estabelecer inquerito para verificar se brasileiros também podem ter tido seus dados 

roubados pela empresa de consultoria atuante no Brasil [39], sobe a razão social “A 

Ponte Estratégia Planejamento e Pesquisa LTDA”, que possuia parceria com a 
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Cambridge Analityca, desde 2017. A empresa pertenceria à André Luiz Almeida 

Torretta. Um dos fatos que mais levaram a suspeita do envolvimento, foi que, após o 

escandalo da Cambridge Analityca, a empresa parceira brasileira alterou seu nome, 

passando a ser chamada “CA-Ponte” [40, p. 4].  

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e de Territórios:  

[...] Considerando que compete à Comissão de Proteção dos Dados 
Pessoais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios receber 
comunicações sobre a ocorrência de qualquer incidente de segurança que 
possa acarretar risco ou prejuízo aos titulares dos dados pessoais (data 
breach notification), bem como sugerir, diante da gravidade do incidente de 
segurança, ao responsável pelo tratamento dos dados a adoção de outras 
providências, tais como: pronta comunicação aos titulares; ampla divulgação 
do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os 
efeitos do incidente; 
Considerando a recente informação de que a empresa Cambridge Analytica 
teria tratado, ilegalmente, dados pessoais de mais de 50 milhões de 
americanos, usuários da rede social Facebook; 
Considerando que foram abertas diversas frentes de investigação para 
apurar o uso ilegal dos dados de usuários do Facebook pela citada 
empresa; [...] 
[...] Considerando que a Cambridge Analytica opera no Brasil desde 2017 
em parceria com a empresa de consultoria A Ponte Estratégia Planejamento 
e Pesquisa LTDA, do senhor André Luiz Almeida Torretta; [...] 
[...] Considerando que a consultoria A Ponte trocou de nome, após o início 
das operações com a Cambridge Analytica, passando a se chamar CA-
Ponte; 
Considerando que existem suspeitas de que a Cambridge Analytica pode 
estar fazendo uso, de forma ilegal, dos dados pessoais de milhões de 
brasileiros, usuários do Facebook ou não, para fins da construção de perfis 
psicográficos em escala nacional e regional (Psychographic Profiles); 
Considerando que os perfis psicográficos podem ser usados para predizer 
crenças políticas, crenças religiosas, orientação sexual, cor da pele e 
comportamento político; 
Considerando que a Cambridge Analytica deixa claro que o foco de atuação 
da empresa é a alteração do comportamento das pessoas por meio do uso 
dos dados (Data-Driven Behavior Change); [...] [40, p. 2-5]. 
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7 CONCLUSÕES 

O desenvolvimento do presente trabalho contribui para o conteúdo de 

informações no âmbito da segurança da informação, no tocante a crimes 

cibernéticos que são praticados principalmente contra usuários comuns de recursos 

tecnológicos ligados à rede mundial de computadores. O trabalho traz uma análise 

criteriosa acerca dos riscos que são tomados quando se utiliza esses meios sem 

nenhum tipo de cautela. Além disso, apresenta uma gama explicativa, mostrando 

como se evitar ataques ou preveni-los, partindo de experiências de casos reais. 

Assim, através dessa didática, o trabalho procura informar o leitor, tornando possível 

a experiência da utilização das tecnologias atuais mais segura por parte deles. 

 Através da análise realizada, pode-se concluir que é preciso uma 

conscientização mundial, e ainda uma postura a ser adotada a fim de refrear os 

cibercrimes, seja por utilizadores finais ou órgãos regularizadores. Diante do 

aumento exponencial destes tipos de crimes, que se mostram prejudiciais a áreas 

importantes, como à política, medidas que proporcionarão um referencial para os 

mesmos devem ser tomadas a fim de manter o ambiente virtual seguro e utilizável. 

De uma forma mais ampla, pode-se notar que os utilizadores do meio 

cibernético têm se preocupado com segurança da informação, e se atentado um 

pouco mais sobre esses assuntos procurando informações, ainda que estas sejam 

escassas e o avanço educacional tradicional não acompanhe o avanço tecnológico. 

Mediante a isso, é fato que se tem uma grande carência em relação ao preparo dos 

usuários. Os crimes cibernéticos, bem como suas variantes, fraudes, pornografia 

infantil, cyberbullyng aliado com cyberstalking, Fake News e Hoaxs, precisam ser 

mais discutidos nas escolas, nos jornais e dentro das próprias famílias. Muitos 

usuários da rede querem se proteger, porém, o grande problema é que não sabem 

nem identificar a possível ameaça. Desta forma, a informação é a arma principal a 

ser utilizada. 
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Com os casos apresentados, principalmente ao considerar-se o estudo de 

caso realizado no penúltimo capítulo deste trabalho, é conclusivo que o 

questionamento da segurança da informação ante às redes de internet, incluindo as 

sociais, é fator de alto grau e importância, visto que tais casos já demonstraram o 

potencial destrutivo que podem ocasionar.  Isso fica mais que evidente quando 

olhamos ao entorno de cada crime apresentado, e seus danos materiais e 

emocionais causados. 

Com a exposição do caso de Amanda Todd, no Capítulo 4, pode-se 

verificar e chamar atenção ao risco potencial do cyberbullyng aliado ao 

cyberstalking, no qual uma “simples” perseguição de colégio leva à morte de uma 

adolescente de maneira tão trágica. Pode-se concluir que é evidente que 

investimentos precisam ser feitos para prevenir este tipo de crime. De maneira 

análoga, o caso de Julia Rebeca e de Megan Meier, só fazem ressaltar que existe a 

necessidade de combater esses tipos de investidas contra jovens em todo a esfera 

mundial. Os casos citados expõem essa questão fatidicamente. Com o escândalo do 

Facebook, aliado ao professor Aleksandr, pode-se observar os sérios impactos 

causados pelas Fake News e pelos Hoaxs, inclusive sendo um dos casos 

percursores de maior importância, acarretando medidas a nível mundial, buscando 

resguardar informações pessoais de utilizadores de redes sociais pelo mundo. 

Dada a veracidade e importância do tema, principalmente aos 

profissionais de tecnologia da informação, o desenvolvimento e mantimento de 

sistemas e redes de computadores mais seguros e eficientes, buscando assegurar 

que tais delitos virtuais não mais ocorram, ou ainda que sejam reduzidos a níveis 

insignificantes, é importante que se busque conscientizar o utilizador da tecnologia 

acerca dos riscos corridos, investindo em treinamento e capacitação dos usuários, 

pois sabe-se que esse é um dos melhores passos a ser tomado. Outra questão a ser 

analisada pelos profissionais, é a necessidade e dificuldade dos utilizadores dos 

sistemas, a fim de saber qual a melhor forma de se desenvolver sistemas seguros, 

ante à dificuldade e necessidade de cada grupo de usuários. O incentivo de 

empresas e ONGs, com profissionais capacitados e experientes em segurança da 

informação, coletando dados e reportando aos órgãos executivos nacionais ou 

estaduais especializados em crimes cibernéticos, também se mostra eficiente no 

combate a tais.  
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Como trabalho futuro, pode-se pensar na realização de estudo dirigido, 

buscando-se grupos de diferentes idades, classes sociais, níveis educacionais e 

posicionamentos geográficos, com esse levantamento será possível identificar 

classes sociais e faixas etárias que estão possivelmente mais expostas a esses tipos 

de delitos, possibilitando desenvolver novas táticas de combate específicas à cada 

grupo de cidadãos, facilitando assim a prevenção. Estas características podem ser 

fator de destaque e diferencial para o nível de educação tecnológica de cada grupo 

social, identificando as possíveis falhas e pontos vulneráveis, não de software ou 

hardware, mas no próprio usuário; essa análise pode gerar bons resultados e indicar 

pontos de partidas na guerra contra os crimes tecnológicos. 

É certo que, assim como aqui foi feito, buscando conscientizar, e sinalizar 

que são nocivos e preocupantes, os delitos cibernéticos, devem ser personagem de 

debates e discursões em ambientes educacionais e legisladores, partindo do 

princípio de que as diretivas devem ser tomadas a partir de uma demandada 

carência, e sob determinada questão. No caso, esta questão é a segurança da 

informação que, semelhante a segurança pública, deve crescer proporcionalmente à 

medida que os “cibercidadões” crescem, implicando assim a necessidade de uma 

segurança da informação significativa de fato. 
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