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• Polícia judiciária da União
• Infrações de repercussão interestadual e 

internacional que exigem repressão uniforme
–  Requer autorização do MJ em alguns casos (Internet)

• Tráfico de drogas, contrabando e descaminho
• Polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras
• Conflitos agrários
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• Criada em 2003 para coordenar as ações de: 
– Combate às fraudes eletrônicas (GPA – Grupo 

Permanente de Análise)
• Internet banking 
• Clonagem de cartões de crédito/débito

– Combate a venda de medicamentos na Internet
– Combate aos crimes de Alta Tecnologia
– Combate à pornografia infantil (2014 - URCOP)

SRCC

Histórico
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• GRCC’s 
constituídos
– 15 GRCC’s 

operacionais
– Responsável 

designado nos 
estados sem GRCC

• Atuação em 100% 
do território nacional.
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• Operações – Pornografia Infantil
– CABRERA (Mai/2017)

• 93 mandados de busca e apreensão
• 7 presos
• https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/em-dia-de-combate-a-violencia-sexual-contra-

criancas-pf-faz-acao-antipedofilia.ghtml

– Glasnost II (Jul/2017)
• 30 presos
• 350 policiais envolvidos
• http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-prende-pedofilos-na-glasnost/

– Underground (Abr/2017)
• 18 presos
• Compartilhamento de material por WhatsApp
• http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-prende-18-na-operacao-

underground-contra-pornografia-infantil-na-internet/

SRCC

Operações



• Operações – Fraude Bancária
– DARKODE 2 (Mar/2017)

• Suspeito detinha botnet de 25 mil computadores
• Um dos presos comprou imóvel de 1 milhão usando fraude
• http://g1.globo.com/goias/noticia/2017/03/preso-em-acao-da-pf-comprou-imovel-de-r-1-milhao-com-fraudes-

na-web.html

– VALENTINA (Abr/2017)
• Quadrilha de fraude bancária
• 13 presos
• http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2017/04/quadrilha-invade-contas-de-bancos-e-usa-dinheiro-com-farras-e-

ostentacao.html

– Grande Irmão (Maio/2017)
• Fraude bancária cibernética
• Prejuízo estimado em 3 milhões
• http://www.valor.com.br/politica/4965110/pf-mira-fraudes-ciberneticas-na-operacao-o-grande-irmao

– Código Reverso (Março/2018)
• Fraude bancária usando RAT/KL Remota
• Prejuízo estimado em 10 milhões
• http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/03/hackers-que-ficaram-milionarios-com-golpes-sao-

presos.html

SRCC

Operações



• Legislação atual sobre Crimes Cibernéticos
– Invasão de dispositivo informático
– Produção de dispositivo ou software ilícito
– Obtenção de informações qualificadas e controle remoto
– Interrupção de serviço (DoS)
– Falsificação de cartão de crédito ou débito

• Norma Complementar 21/IN01/DSIC/GSIPR
– http://dsic.planalto.gov.br/documentos/nc_21_preservacao_de_evidencias.pdf
– Diretrizes para:

• Registro de eventos
• Coleta e preservação de evidências
• Comunicação às autoridades competentes

Crimes Cibernéticos

Normatização Atual

http://dsic.planalto.gov.br/documentos/nc_21_preservacao_de_evidencias.pdf


• Norma Complementar nº 08/IN01/DSIC/GSIPR
– Criação e gestão de ETIR – Equipes de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança em 

Redes Computacionais
– http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/nc_8_gestao_etir.pdf

• ABNT NBR ISO/IEC 27037:2013 
– Diretrizes para identificação, coleta, aquisição e preservação de evidência digital

• RFC 3227 
–  Guidelines for Evidence Collection and Archiving

Norma Complementar 21

Referencial



• Fonte de tempo confiável (NTP / HLB / ON)
• Registro de eventos dos ativos de informação
• Registros de eventos (logs) armazenados por 

no mínimo 6 (seis) meses
• Registro de auditoria armazenados 

remotamente

Norma Complementar 21

Requisitos Importantes



• Responsabilidade da ETIR (First Responder)
• Mídias de armazenamento

– Copia dos arquivos caso seja inviável
• Todos os registros de eventos
• Hashes dos arquivos
• Hash do arquivo de hashes
• Material lacrado + termo de custódia

Norma Complementar 21

Coleta e Preservação



• Comunicação às autoridades competentes
– Relatório de comunicação de incidente de segurança
– Envelope lacrado e rubricado
– Encaminhamento à autoridade responsável
– Autoridade responsável encaminha formalmente para 

a autoridade competente
– Preocupação com a privacidade e sigilo dos dados 

custodiados

Norma Complementar 21

Comunicação



Estudos de Caso

Fraude Bancária eletrônica

• Evolução da fraude bancária
– Diversas técnicas usadas desde 1998

• Keyloggers
• Captura de cliques de mouse (teclados virtuais)
• Captura de segundo fator de autenticação (token, 

cartão “batalha naval”, etc)
• Contorno de soluções de segurança (Antivírus, 

plug-ins, etc.)
• RAT/KL REMOTA (Cadastro de computadores)
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Estudo de Caso

Fraude Bancária Eletrônica

• Desenvolvimento de parcerias
– Caixa Econômica Federal (2008)
– Febraban (2009 e 2017)

• Projeto Tentáculos
– Recebimento das fraudes contra a CEF
– Base de vínculos

• Base de Malware
– Recebimento de códigos maliciosos via Banco do Brasil 

(Clarabela)
– Integração com base do projeto tentáculos (em andamento)
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Fraude Bancária Eletrônica



Estudo de Caso

Base de Malware

• Tecnologias
– Cuckoo Sandbox

• Licença GPL3
• Analisador de Malware open source
• https://cuckoosandbox.org/

– MISP
• Licença AGPL3
• Plataforma de inteligência de ameaças
• Integrável ao Cuckoo
• http://www.misp-project.org/



Estudo de Caso

Base de Malware

• Motivação
– Fraudes se tornando mais complexas

• Desenvolvedor aluga acesso à tecnologia
• Fraudes na própria máquina da vítima
• Uso de tecnologias de comando e controle (C2)

– Necessidade de gerar inteligência adicional
• Campanhas de Ransomware
• Ligação entre as fraudes e as campanhas de 

malware
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Base de Malware



Estudo de Caso

Operação Código Reverso

• Iniciada a partir de uma fraude na CEF
– Vítima aceitou fornecer o computador para análise
– Encontrado código malicioso usado na fraude
– Análise de malware apontou o destino do controle 

remoto
• Operador da Fraude

– Investigação apontou restante da quadrilha
• Movimentação financeira
• Interceptação telefônica e telemática
• Tocantins, São Paulo, Goiás e Pernambuco



Estudo de Caso

Operação Código Reverso

• Resultados (até o momento)
– 7 prisões preventivas
– 1 prisão temporária
– 11 intimações para depoimento
–  indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis e o bloqueio 
das contas bancárias dos 
investigados, inclusive de 
moedas virtuais (BITCOIN)



Estudos de Caso

Ransomware

• Características
– Cifram arquivos de dados e cobram resgate

• Alguns cifram o disco inteiro
– Em geral trocam a extensão dos arquivos para algo que permite identificar o tipo (ex: xtbl, 

locky)
– Geralmente apresentam mensagem em arquivo texto ou mudam o pano de fundo para 

solicitar o resgate
• Forma de contato (ex: e-mail)
• Forma de pagamento (ex: bitcoins)

– Podem ter funções de movimentação lateral
• Compartilhamentos abertos
• Sistemas de backup em rede
• Vulnerabilidades (ex: ethernalblue)

– Gestão de chaves
• Envio para um servidor remoto / uso de chaves públicas

– Projeto no more ransom (https://www.nomoreransom.org)
• Esforço conjunto entre forças policiais e empresas de segurança



Estudos de Caso

Ransomware



Estudos de Caso

Ransomware

• Modus Operandi
– Ataques a servidores com RDP (Terminal Services) expostos

• Força bruta de credenciais
– Campanhas de phishing
– Movimentação lateral

• Wannacry / Petya

• Recomendações
– Backup offline
– Uso de VPN para acesso remoto
– Conscientização dos usuários
– Verificar no nomoreransom se há formas de decifrar



Conclusões

• Ameaças cibernéticas
– Cada vez mais complexas

• Organizações criminosas 
• Ataques state sponsored (guerra cibernética)
• Troca de informações entre diferentes países
• https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/mastermind-behind-eur-1-billion-cyber-bank-

robbery-arrested-in-spain
– Cada vez mais numerosas

• Brasil na vanguarda de ameaças
• Valores impressionantes em fraudes e prejuízos

• Necessidade de mudanças de cultura
– Segurança como algo constante e dedicado

• Monitoramento, times de resposta, testes de penetração, red/blue teams, conscientização, etc.
– Novas metodologias

• Threat hunting e threat Intelligence
• Compartilhamento de informações a nível nacional

– Confiança e colaboração.



Conclusões

Caso Reino Unido



PCF IVO PEIXINHO
peixinho.icp@dpf.gov.br

Serviço de Repressão aos Crimes Cibernéticos
SRCC/CGPFAZ/DICOR/PF

Contato
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