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Tendo em conta a carta, de 21/12/2021, em que a Presidente do
GT sobre o uso de mercenârios, Sra. Jelena Aparak, solicita o envio de

informações que possam ajudar a subsidiar a elaboração do relatório
de 2021 do G T à Assembleia Geral das Nações Unidas, acerca "da
provisão de produtos e serviços militares e de segurança no

ciberespaço por mercenários cibernéticos", transmítem-se, a seguir,

informações do Ministério da Justiça e Segurança Pública da República
Federativa do Brasil:

01. Inicialmente, o Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à
Pornografia Infantil, que cuida do combate aos crimes cibernéticos
relacionados à Pornografia Infantil (arts. 240 a 241-E do Estatuto da
Criança e do Adolescente, bem como arts. 217-A a 218-C do Código

Penal) e aos crimes de Ódio (Art. 20 da Lei 7716/1989) relata que:

a) Em regra, tanto os casos de abuso sexual contra crianças e

adolescentes, quanto os que envolvem pornografia infanto-juvenil, são

de atribuição das Polícias Civis estaduais. A atuação da Polícia Federal
está condicionada a situações específicas, previstas na Constituição
brasileira (Art. 144, § 1o, e Art. 109, V, ambos da CF/88). A principal
atuação ocorre quando se tratar de crimes previstos em

tratado/convenção internacional, conjugados com a transnacionalidade

(efetiva ou potencial) do delito, isto é, quando, iniciada a execução no
País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou

reciprocamente. Nessa situação, pela facilidade de transposição de
barreiras, as casuísticas de maior incidência estão relacionadas aos

crimes cibernéticos, dentre os quais se destacam os vinculados à

pornografia infanto-juvenil (art. 240 e seguintes do ECA);

b) A atribuição da Polícia Federal decorre de sua função de polícia
judiciária da União e da competência da Justiça Federal para o
julgamento dos crimes transnacionais previstos em acordos e tratados

internacionais, consoante já reconhecido pêlos tribunais (art. 109, Vc/c

art. 144,§ 1o, IV, da Constituição). Recorde-se, conforme assinalado,

que o Brasil é subscritor da Convenção Internacional dos Direitos das
Crianças (promulgada pelo Decreto 99.710/90) e do respectivo
Protocolo Facultativo, os quais obrigam os países signatários à adoção



de diversas providências de proteção à criança e ao adolescente, dentre
elas a criminalização de condutas que versam sobre a produção,

distribuição, disseminação, importação, exportação, oferta, venda ou
posse de pornografia infantil;

c) Pesquisa efetuada em bancos de dados da Polícia Federal acerca
dos Inquéritos Policiais demonstra que, quando se trata da repressão à
pornografia infantil, o delito de incidência mais destacada é o previsto
no art. 241-A do ECA (usualmente denominado como
"compartilhamento", embora não possua um nomen júris oficial). Com

efeito, praticado na quase totalidade das vezes pela Internet (e por isso
considerado um crime cibernético, ainda que impróprio), é o delito que
guarda maior potencial para atingir a transnacionalidade, sendo objeto
de praticamente todos os procedimentos investigatórios da PF que
versam sobre o tema;

d) Nas inúmeras investigações desenvolvidas pelo Núcleo, a motivação
dos cybercriminosos pode ser financeira, mas, sobretudo, tem-se visto

a motivação da "troca" de imagens para satisfação da própria lascívia;

e) Em relação a organização desses grupo criminosos, é possível
afirmar que eles criam ambientes cibernéticos comuns (salas de bate

papo, chats, aplicativos de mensageria, fóruns da deepweb etc) para a

troca ou venda de imagens de abuso sexual infantil, sendo que alguns

deles se organizam em "grupos vip" de produtores de material de abuso.

Paralelamente a isso, muitos dos cybercriminosos agem

individualmente, seja produzindo material pedopornográfico infantil,
seja consumindo esse tipo de material;

f) Cumpre pontuar uma modalidade muito comum na atualidade
relacionada a essa cybercriminalidade: grooming e sextorsion. O

aliciamento de crianças/adolescentes na internet para fins sexuais,

também conhecido como grooming, ocorre em diversas plataformas,

chats, redes sociais, jogos on Une, aplicativos de mensageria, todos

ambientes virtuais que permitem a aproximação do abusador com suas

vítimas (crianças e adolescentes). Essas plataformas são ambientes
propícios para a atuação dos criminosos, principalmente porque

permitem um certo anonimato (possibilidade de o abusador criar perfis
falsos), bem como porque possuem informações relevantes das vítimas

(dados pessoais como telefone, endereço residencial, escola,



parentescos, preferências sobre esportes, filmes, comidas e lugares).

Utilizando-se dessas informações, o aliciador cria perfis falsos para se

aproximar da criança e ganhar sua confiança. Normalmente, os

aliciadores criam perfis de menores de idade (na maioria das vezes da
mesma idade das suas vítimas) ou perfis de interesse da criança (por
exemplo: treinador de futebol, agência de modelos etc). A partir dessa
aproximação exitosa, o abusador convence a criança a lhe falar

intimidades ou mesmo enviar fotos íntimas, ocasião em que o agressor:

a) ou se satisfaz com esse tipo de imagem e procura outras vítimas; b)
ou ele passa a constranger/ameaçar a vítima para que ela produza

outras imagens de pornografia infantil, por vezes muito agressivas à

dignidade sexual desses menores. A casuística desse tipo penal tem

aumentado consideravelmente nos últimos anos, por diversos fatores,

quais sejam: a ampliação em massa do acesso à Internet,

especialmente smartphones, atingindo pessoas cada vez mais jovens,

sobretudo crianças; a alta exposição desses indivíduos em redes
sociais, salas de bate papo, jogos on Une e aplicativos de mensageria,

sem qualquer vigilância; bem como a ausência de educação para o uso
seguro da Internet.

02. A seguir, a Unidade de Tecnologia e Capacitação, que cuida do
combate aos crimes de alta tecnologia, os quais incluem a invasão a

dispositivo informático (art. 154-A do Código Penal), usualmente
praticados com a exploração de vulnerabilidades, utilização de artefatos
maliciosos ou técnicas de engenharia social, ataques de sequestro de

dados, com utilização de malwares do tipo ransomware, bem como os

ataques de negação de serviço, relata que:

a) Verifica-se que atualmente ser possível contratar muitas dessas

atividades criminosas de forma online, pois estas são anunciadas "as a

Service" em fóruns da Internet ou deepweb, e são contratadas

geralmente com o objetivo de obter dados sigilosos, prejudicar
concorrentes, espionar empresas e/ou Estados, entre outros;

b) Os casos relacionados à invasão de dispositivo informático,
sequestro de dados com uso de ransomware (o qual pressupõe uma

invasão anterior) e ataques de negação de serviço são atribuição da
Polícia Federal, em regra, quando atentam contra a ordem política e

social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de

suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras
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infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional
e exija repressão uniforme;

c) Atualmente, tendo em vista o aumento da oferta de serviços do
Governo Federal por meio da Internet, bem como o ambiente de

trabalho remoto decorrente da situação de emergência da COVID-19,
vemos um aumento na incidência de casos envolvendo invasão a

órgãos da Administração Pública Federal, os quais variam desde
ataques de phishing scam enviados de forma indistinta até mesmo
ataques mais sofisticados, para obtenção de informações sigilosas e
com exploração de vulnerabilidades recém-descobertas;

d) Em muitos desses delitos, verifica-se a utilização de infraestrutura de
datacenters localizados no exterior. Contudo, tendo em vista o caráter

distribuído dos crimes cibernéticos, não é possível afirmar quanto à
nacionalidade de seus autores, haja vista a facilidade em se contratar
tais serviços, bem como as dificuldades inerentes à cooperação

internacional, especialmente no que tange ao compartilhamento de

informações sobre os responsáveis por tais hospedagens;

e) Nas investigações desenvolvidas pela Unidade, verifica-se que a
motivação dos criminosos geralmente é financeira, com aumento no

número de casos que envolvem a transferência de determinada quantia

em criptomoedas;

f) Em relação a organização desses grupos criminosos, é possível
afirmar que eles geralmente se reúnem em ambientes cibernéticos

comuns (salas de bate papo ou IRQ, grupos de Whatsapp ou Telegram,
fóruns da deepweb, entre outros) para a troca ou venda de artefatos ou

códigos maliciosos, vazamentos de dados sigilosos (leaks), dados
bancários obtidos em fraudes bancárias eletrônicas, etc. Em muitos
desses grupos, vemos um pequeno número de desenvolvedores, os

quais produzem as ferramentas utilizadas na prática das atividades
criminosas, e um grande número de "operadores", geralmente com

baixo conhecimento técnico, os quais compram ou alugam as

ferramentas para realização das fraudes;

03. Finalmente, o Grupo Permanente de Análise, que atua

principalmente no combate às fraudes bancárias eletrônicas (art. 155, §
4o, II do Código Penal, furto mediante fraude) e nas condutas típicas
relacionadas aos crimes cibernéticos (especialmente a invasão de
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dispositivo informático, art. 154 -A do código Penal), se manifestou da
seguinte forma:

a) A temática relacionada às fraudes bancárias eletrônicas (canal
Internet banking, cartões de débito e crédito) é a que possui a maior
incidência e demanda os maiores esforços do Grupo.

b) A atuação da Polícia Federal nos casos de fraudes bancárias
eletrônicas e crimes cibernéticos em geral está condicionada, em regra,

a situações específicas, previstas na Constituição brasileira (Art. 144, §
1o, e Art. 109, V, ambos da CF/88). A principal atuação ocorre quando
houver condutas que atentam em detrimento de bens, serviços e

interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas

públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão

interestadual ou internacional e exija repressão uniforme;

c) Nas mais diversas operações policiais desencadeadas pela Polícia
Federal foram encontradas evidências inequívocas de que as fraudes

bancárias eletrônicas atualmente são utilizadas como suporte financeiro
e material para diversas outras condutas criminosas, cibernéticas ou

não, dentre as quais pode-se destacar:

- Infração à ordem económica;

- Lavagem de dinheiro;

- Tráfico Internacional de Drogas;

- Outras condutas: diversas outras condutas criminosas já foram

detectadas como diretamente associadas ao financiamento realizado

pelas fraudes bancárias eletrônicas: financiamento de agentes políticos,
compra ilegal de armas, pornografia infantil (diversos marketplaces na
darkweb tem sua infraestrutura computacional totalmente financiada por
meio de fraudes bancárias eletrônicas), espionagem industrial, invasão
de dispositivos computacionais e base de dados governamentais,

pirataria de audiovisual, fraudes em concursos públicos, dentre outras.

d) Considerando as boas práticas de parceria Público x Privada no
combate aos crimes cibernéticos, a Polícia Federal, na sua esfera de

atuação, tem estabelecido Acordo de Cooperação Técnica com a
CAIXA Económica Federal, no qual recebe todas as ocorrências de
fraudes eletrônicas no canal Internet banking e que envolvem cartões



de crédito e débito. Para isso, a Polícia Federal criou e implementou a
denominada Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas (BNFBE
- Projeto Tentáculos). A BNFBE é um banco de dados nacional que
utiliza ferramentas de correlacionamentos para a melhor atuação

investigativa.

e) Destaca-se que há também em vigor o Acordo de Cooperação
Técnica PF X FEBRABAN (Projeto Tentáculos), no qual 22 instituições
bancárias já são aderentes. Neste Acordo de Cooperação Técnica as
instituições bancárias encaminham as ocorrências de fraudes para o

Grupo, informando com precisão os dados de fraude, após contestação

pêlos clientes vítimas de fraudes eletrônicas.

***



- English version (non-official translation) -

With regard to the letter from the Chairperson-Rapporteur of the
Working Group on the use of mercenaries, issued on 21 December

2020, regarding the call forinputs in preparation ofthe report to the 76th
session of the UN General Assembly "on the provision of military and
security cyber products and sen/ices by 'cyber mercenaries' and its

human rights impact", the Mínistry of Justice and Public Security of the
Federativo Republic of Brazil presents the following informatíon:

01. At the outset, the Hub for the Repression ("Núcleo de Repressão")
of Hate Crimes and Child Pornography, which deals with the combat of
cybercrimes related to Child Pornography (Arts. 240 to 241-E of the
Child and Adolescent Statute - ECA -, as well as Arts. 217-A to 218-C of

the Penal Code) and hate crimes (Art. 20 of Law 7,716/1989) reports
that

(a) As a mie, both cases of sexual abuse against children and
adolescents and those involving child and youth pornography are the
responsibility of the state-level Civil Police. The action of the Federal
Police is conditioned to specific situations, foreseen in the Brazilian
Constitution (Art. 144, § 1o, and Art. 109, V, both of CF/88, and occurs
mainly in the case of crimes foreseen in an international

treaty/convention, in conjunction with the (actual or potential)
transnationality ofthe crime, that is, when, afterthe execution hás begun

in the country, the result hás or should have occurred abroad, or

reciprocally. In this situation, due to the ease of crossing barriers, the

most common cases are related to cybercrimes, among which are those

related to child pornography (art. 240 and following ofthe ECA);

b) The assignment ofthe Federal Police derives from its function as the
Union's judicial police and the competence of the Federal Justice
System to judge the transnational crimes foreseen in international
agreements and treaties, as already recognized by the national courts

(art. 109, Vc/cart. 144, § 1, IV, oftheConstitution). Itshould be recalled
that Brazil is a signatory to the International Convention on the Rights of
the Child (promulgated by Decree 99,710/90) and its Optional Protocol,



which oblige the signatory countries to adopt various measures to
protect children and adolescents, among which is the criminalization of
conduct related to the production, distribution, dissemination, import,
export, supply, sale or possession of child pornography;

c) A research in Federal Police databases on police investigations
shows that regarding the repression of child pornography the most
common offense is the one provided for in art. 241-A ofthe ECA (usually
called "exchange", although it hás no official nomen júris). In fact,
practiced almost entirely over the Internet (and therefore considered a
cybercrime, even if improperly), hás with the greatest potential to reach
transnationality, being the subject of virtually ali the investigative
procedures ofthe Federal Police that deal with the subject;

d) According to innumerous investigations developed by the Hub, the
motivation of the cybercriminals can be financiai, but, above ali, it is
usually related to the "exchange" of images to satisfy their own lust;

e) regarding the organization of these criminal groups, it is possible to
state that they create common cyber environments (chat rooms, chats,

messaging applications, deepweb forums, etc) for the exchange or sale
of child sexual abuse images, and some of them organize themselves

into "VIP groups" of producers of abuse material. In parallel to this, many

ofthe cybercriminals act individually, either producing child sexual abuse
material, or consuming this type of material;

f) A very common modality related to this cybercrime is "grooming" and
"sextortion". The enticement of children/adolescents on the Internet for

sexual purposes, also known as grooming, occurs in severa! platforms,

chats, social networks, online games, messaging applications, ali virtual

environments that allow the abuser to get closer to his victims (children
and adolescents). These platforms are suitable environments for
criminais to operate in, mainly because they allow a certain anonymity
(possibility ofthe abuser creating fake profiles), as well as because they
contain relevant information about the victims (personal data such as
telephone number, home address, school, relatives, preferences about

sports, movies, food and places). Using this information, the recruiter

crestes fake profiles to get closer to the child and gain the child's trust.



Usually, groomers create profiles of minors (most often the same age as

their victims) or profiles of interest to the child (for example: soccer
coach, modeling agency, etc.). From this successful approach, the

abuser convinces the child to tell about intimacies or even send intimate
pictures, occasion in which the abuser: a) is satisfied with this type of
image and looks for other victims; b) or starts to embarrass/threaten the
victims só that they produce other child pornography images, sometimes
very aggressive to the sexual dignity of these minors. The number of
cases of this criminal type hás increased considerably in recent years,
due to several factors, such as: the massive expansion of Internet

access, especially smartphones, reaching younger and younger people,

especially children; the high exposure of these individuais on social
networks, chat rooms, online games and messaging applications,

without any surveillance; as well as the lack of education for the safe use
ofthe Internet.

02. Also, the Technology and Training Unit, which deals with the fight
against high-tech crimes - including breaking into computer devices (art.
154-A of the Penal Code), usually carried out by exploiting technical
vulnerabilities, using malicious artifacts or social engineering
techniques; data hijacking attacks, using ransomware; as well as denial
of service attacks - reports that:

a) It is now possible to hire many of these criminal activities online, as
they are advertised "as a Service" on Internet forums or the deepweb,

and are usually hired with the aim of obtaining sensitive data, harming
competitors, spying on companies and/or States, among others;

b) The cases related to the invasion of computer devices, data hijacking
using ransomware (which allegedly required a previous invasion) and
denial of service attacks are attributed to the Federal Police, as a rule,
when they attempt against the political and social order or to the
detriment of goods, services and interests of the Union or of its
autonomous entities and public companies, as well as other offenses

whose practice hás interstate or international repercussion and requires

uniform repression;

c) Currently, in view ofthe increase in the supply of Federal Government
services via the Internet, as well as the remate work environment

resulting from COVID-19's emergency situation, there have been an



increase in the incidence of cases involving intrusion into Federal Public
Administration agencies, ranging from phishing scam attacks (sent
indiscriminately) to more sophisticated attacks (to obtain sensitive
information and exploit newly discovered vulnerabilities);

d) In many ofthese crimes, there is the use of datacenter infrastructure
located abroad. However, given the scattered nature of cybercrimes, it

is not possible to affírm the nationality ofthe perpetrators, given the ease
in hiring such services, as well as the difficulties inherent in international
cooperation, especially with regard to sharing information about those
responsible for such hosting services;

e) In the investigations developed by the Unit, it hás been verified that
the motivation ofthe criminais is generally financiai, with an increase in
the number of cases involving the transfer of a certain amount of money
in cryptocurrencíes;

f) Regarding the organization of these criminal groups, it is possible to
state that they usually meet in common cyber environments (chat rooms
or IRQ, Whatsapp orTelegram groups, deepweb forums, among others)
for the exchange or sale of malicious artifacts or codes, leaks of sensitive
data, banking data obtained in electronic banking frauds, etc. In many of
these groups, there is a small number of developers, who produce the

tools used in the practice of criminal activities, and a large number of
"operators", usually with low technical knowledge, who buy or rent the

tools to perform the frauds;

03. Finally, the Permanent Analysis Group, which works mainly in the
combat of electronic banking fraud (art. 155, §4, II ofthe Penal Code,
theft by fraud) and in the typical conducts related to cybercrime
(especially the invasion of a computer device, art. 154-A of the Penal
Code), expressed itself as follows

a) The theme related to electronic banking frauds (internet banking
channels, debit and credit cards) is the one with the highest incidence
and demands the greatest efforts of the Group.

b) The action of the Federal Police in cases of electronic banking fraud
and cybercrime in general is conditioned, as a mie, to specific situations,

provided for in the Brazilian Constitution (Art. 144, § 1o, and Art. 109, V,
both of CF/88). The main action occurs when there is conduct that is
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detrimental to the goods, services and interests of the Union or its
autonomous entities and public companies, as well as other offenses

whose practice hás interstate or international repercussion and requires

uniform repression;

c) In the most diverse police operations carried out by the Federal Police,
unequivocal evidence was found that electronic bank fraud is currently
used as financiai and material support for several other criminal
conducts, cyber or not, among which it can be highlighted:

- Infraction against the economic order;

- Money laundering;

- International drug trafficking; and

- Other conducts: several other criminal conducts have already been

detected as directly associated to the financing carried out by the
electronic bank frauds: financing of political agents, illegal purchase of
weapons, child pornography (severa! marketplaces on the dark web
have their computational infrastructure totally financed by means of
electronic bank frauds), industrial espionage, invasion of computational
devices and governmental databases, audiovisual piracy, frauds in

public contests, among others.

d) Considering the good practices of public-private partnership in fíghting
cybercrime, the Federal Police, in its sphere ofaction, hás established a
Technical Cooperation Agreement with CAIXA Económica Federal (a
Brazilian public bank), in which it receives ali occurrences of electronic
fraud in the Internet banking channel and involving credit and debit
cards. To this end, the Federal Police created and implemented the so-

called National Base for Electronic Banking Fraud (BNFBE - "Tentacles
Project"). The BNFBE is a national database that uses correlation tools
for the best investigative performance.

e) It is highlighted that there is also in effect the Technical Cooperation
Agreement PF with the Brazilian Banks Federation (called "Tentacles
Project"), in which 22 banking institutions are already members. In this
Technical Cooperation Agreement, the banking institutions send the
fraud occurrences to the Group, informing with precision the fraud data,
after being contested by the clients who are victims of electronic frauds.

***
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