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AUDITORIA EM INFORMÁTICA

� O crescente uso dos computadores nas empresas bem como

a sua importância estratégica, vem fazendo com que as

empresas se preocupem em aumentar o controle sobre os

departamentos de processamento de dados, já que estes

controlam informações vitais à empresa.

� Este controle é feito através de um processo de Auditoria,

que visa descobrir as irregularidades em tais

departamentos (caso seja feito em microcomputadores) ou

nos centros de processamento da empresa. A Auditoria

também identifica os pontos que irão desagradar a alta

administração para que estes possam ser corrigidos.



PERFIL DO PROFISSIONAL AUDITOR EM

INFORMÁTICA

� O auditor é aquela pessoa, ou departamento, que

foi designado pela alta administração da empresa

para avaliar, examinar e descobrir os pontos

falhos e a devida eficácia dos departamentos por

ela vistoriados. Logicamente auditado é aquela

pessoas ou setor que sofre a investigação da

auditoria.



PERFIL DO PROFISSIONAL AUDITOR EM

INFORMÁTICA

� O auditor deve ser um profissional de grande

conhecimento da área de tecnologia de

informação. Deve ter objetividade, discrição,

raciocínio lógico e principalmente um sentimento

real de independência, ou seja, em seus relatórios

sejam eles intermediários ou finais, devem

possuir personalidade e até mesmo os

fatos incorretos na administração do auditado.



PERFIL DO PROFISSIONAL AUDITOR EM

INFORMÁTICA



POSICIONAMENTO DA AUDITORIA

DENTRO DA ORGANIZAÇÃO

� Este setor deve ser totalmente independente dos outros

setores a fim de que não tenha influências no seu

desempenho. Deve estar ligado diretamente à alta

administração da empresa.

� Outro ponto importante é a existência de um planejamento

prévio, no nível de datas, de quando e como irão ocorrer as

auditorias. O sigilo deste planejamento é importante para

que não hajam acertos de última hora que irão resultar em

relatórios não condizentes com a realidade, prejudicando o

desempenho da organização.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - PRÉ-AUDITORIA

� Nesta fase é enviado ao departamento a ser auditado um

anúncio, através de um notificação formal do setor de

auditoria ou pelo setor de Controle Interno da empresa, com

até duas semanas de antecedência.

� Ainda destro desta fase, serão feitas as primeiras reuniões da

alta administração com os auditores visando esclarecer os

pontos e planos de trabalho.

� Nesta fase o grupo Auditor deve preparar as atividades

administrativas necessárias para a realização da auditoria e

definir as áreas a auditar

� O setor a ser auditado deve preparar as atividades

administrativas de apoio ao Grupo Auditor.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - AUDITORIA

� Terminadas as reuniões iniciais e após definir as ações que serão

tomadas, inicia-se a auditoria. O Auditor chefe fará as solicitações por

escrito e com data de retorno do representante do setor auditado.

� De acordo com as datas preestabelecidas (na pré-auditoria) serão

feitas reuniões onde os fatos identificados serão expostos e é entregue

um relatório destes fatos ao representante do setor auditado para que

este emita, por meio de outro relatório as razões de estar em

desacordo.

� Se tais razões não forem aceitas pelo grupo Auditor, elas farão parte

do relatório denominado Sumário Executivo, que é apresentado à alta

diretoria da empresa. Dentro deste mesmo relatório constará uma

Avaliação Global da situação da área de informática que está

sendo auditada. Geralmente a auditoria dura cerca de seis semanas.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - AUDITORIA

� Nesta fase, o Grupo Auditor deve avaliar os Controles (ou

seja, como a área auditada funciona); documentar os

desvios encontrados (falhas); validar as soluções, preparar

o relatório final e apresentá-lo para a Presidência.

� O Setor auditado deve prover as informações necessárias ao

trabalho da auditoria, analisar a exposição dos desvios

encontrados, entender os desvios encontrados, desenvolver

planos de ação que solucionarão os desvios encontrados,

corrigir as exposições e revisar o Sumário Executivo.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - PÓS AUDITORIA

� Terminada a auditoria, o grupo auditor emite

um relatório final detalhando as suas atividades.

Este relatório conterá o objetivo da Auditoria, as

áreas cobertas por ela, os fatos identificados,

as ações corretivas recomendadas e a avaliação

global do ambiente auditado.

� Este relatório é enviado a todas as linhas

administrativas, começando pela presidência e

terminando no representante do setor auditado.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - PÓS AUDITORIA

� Nesta fase, o Setor Auditado deve solucionar os

desvios encontrados pela auditoria, preparar resposta

ao Relatório Final e apresentar para a Presidência,

administrar conclusão dos desvios e manter o controle

para que os erros não se repitam e a eficácia seja

mantida.

� O Grupo Auditor deve distribuir o Relatório Final,

revisar resposta recebida (soluções e justificativas

apresentadas), assegurar o cumprimento do

compromissado e analisar a tendência de correção.



IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E SUAS

FASES - PÓS AUDITORIA



INTER-RELAÇÃO ENTRE AUDITORIA E

SEGURANÇA EM INFORMÁTICA

� Resumindo, podemos dizer que a segurança e a auditoria

são interdependentes, ou seja, uma depende da outra para

produzirem os efeitos desejáveis à alta administração.

� Enquanto a segurança tem a função de garantir a

integridade dos dados, a auditoria vem garantir que estes

dados estejam realmente íntegros propiciando um perfeito

processamento, obtendo os resultados esperados.

� Com isso, concluímos que para que uma empresa continue

competitiva no mercado, ela deve manter um controle

efetivo sobre as suas áreas e isso é feito através do processo

de auditoria.



A ATIVIDADE DE AUDITORIA EM

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

� A auditoria tem como verificar se os requisitos para

segurança da informação estão implementados

satisfatoriamente, mantendo a segurança nos dados da

empresa e verificando se os seus bens estão sendo

protegidos adequadamente.

� Inicialmente o auditor deve revisar o plano aprovado, ou

seja, verificar se o método utilizado para proteção de

informações é o melhor ou se precisa sofrer alguma

atualização, sempre relacionado com o esquema de trabalho

a seguir dentro da área que está sendo auditada.



A ATIVIDADE DE AUDITORIA EM

SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO

� Depois de terminado o estudo do plano, o auditor

solicita os procedimentos necessários para

descrever as diversas atividades que exige uma

Segurança em Informática. Esses procedimentos

serão confrontados com a realidade do dia-a-dia

dentro do departamento, ou seja, verificando se

todos os procedimentos necessários à Segurança

em Informática são corretamente utilizados no

departamento que está sendo auditado.



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� O proprietário (aquele que tem permissão para

acessar um certo conjunto de informações),

periodicamente faz uma revisão em todos os dados

que ele possui acesso para verificar se houver perdas,

alterações, ou outras problemas de qualquer

natureza. O Centro de Computação deve ser

avisado sobre os resultados obtidos através da revisão

tanto quando eles forem favoráveis (os dados estão

corretos) ou quando for encontrado alguma

irregularidade.



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� Todos os proprietários estão identificados, ou

seja, os que possuem acesso a um conjunto de

informações específicas;

� Os inventários são realizados conforme

requerido, padronizados e periodicamente;

� Os dados possuem a proteção necessária para

garantir sua integridade, protegendo-os contra

acessos e alterações indevidas;



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� As documentações necessárias devem ser

avaliadas pelas áreas competentes, garantindo

que estas demonstrem o que realmente ocorre

dentro da área a que se está referindo as

documentações;



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� Quando ocorrem desastres desde um erro de digitação

até a perda total dos dados de um banco de dados,

existe um plano de recuperação em caso de desastre

que são testados conforme requerido. Por exemplo,

existem os sistemas de backup e recovery, isto é, os

dados mais importantes devem possuir cópias

evitando transtorno em caso de

acontecimentos inesperados, verificando sempre se

essas cópias estão seguras evitando problemas;



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� Os programas críticos, ou seja, os programas de

sobrevivência da empresa mais importantes, são

seguros o suficiente que qualquer tentativa de

fraude não consiga alterar o sistema



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� Um terminal tem acesso somente as informações inerente

àqueles que irão manipulá-lo, ou seja, um terminal no setor

de Finanças só proverá informações ligadas a este setor e

seus processos, não terá acesso às informações

relacionadas ao setor de Recurso Humanos. Por sua

vez, estes terminais podem possuir senhas próprias,

podendo ser acessado somente pelos envolvidos a este

setor que estejam autorizados a possuírem tais

informações, estando protegido assim, contra acessos não

autorizados, ou utilizado outros métodos, pois depende de

que área encara como segurança da informação;



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� As senhas devem possuir suas trocas automáticas

garantidas, pois é muito arriscado para uma

empresa, principalmente empresas de grande

porte, manter uma mesma senha por um grande

período;

� O processo de auto avaliação desta área foi feito e

concluído com sucesso;



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� Todos os usuários estão autorizados para o uso do

computador, isto é, qualquer pessoa não

autorizada a manipular dados dentro do

sistema possa obter informações sem influenciar

o sistema. Ex.: alterações



PAPEL DO AUDITOR – VERIFICAR SE:

� A auditoria não serve somente para apontar os

defeitos e problemas encontrados dentro de uma

organização, o processo de auditoria deve ser

considerada uma forma de ajuda aos negócios da

empresa.

� Outro documento importante sobre o processo de

auditoria em sistemas de informação é o A Guide

to Understanding Audit in Trusted Systems

publicado pela National Computer Security Center

(hoje o atual NIST).



LEGISLAÇÃO E PADRONIZAÇÕES



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E

INSTITUIÇÕES PADRONIZADORAS

� A segurança de informações, em função de sua

grande importância para a sociedade modera,

deu origem a diversos grupos de pesquisa,

cujos trabalhos muitas vezes são traduzidos em

padrões de segurança, e a projetos legislativos

que visam tratar do assunto sob o aspecto legal,

protegendo os direitos da sociedade em relação a

suas informações e prevendo sanções legais aos

infratores.



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E

INSTITUIÇÕES PADRONIZADORAS

� Em geral, os padrões de segurança são utilizados

no âmbito internacional, enquanto as leis e

normas são normalmente estabelecidas em

caráter nacional, podendo haver, entretanto,

similaridade entre as legislações de países

diferentes.



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

� A nossa legislação, com relação à segurança de informações,

não está tão consolidada como a legislação americana, porém

já existem alguns dispositivos legais sobre assuntos relativos à

informática, direitos autorais e sigilo de informações:

� Projeto de lei do Senador Renan Calheiros, de 2000 – define e

tipifica os delitos informáticos;

� Projeto de lei nº 84, de 1999 – dispõe sobre os crimes cometidos

na área de informática e suas penalidades;

� Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998 – dispõe sobre a

proteção da propriedade intelectual de programa de

computador e sua comercialização no país;



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

� Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 – altera, atualiza e

consolida a legislação sobre direitos autorais;

� Lei nº 9.296, de 24 de julho de 1996 – regulamenta o inciso

XII, parte final, do artigo 5º, da Constituição Federal. O

disposto nessa lei aplica-se a interceptação do fluxo de

comunicações em sistemas de informática e telemática;

� Projeto de Lei do Senado nº 234, de 1996 – dispõe sobre crime

contra a inviolabilidade de comunicação de dados de

computador;

� Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 1.713, de 1996 –

dispõe sobre o acesso, a responsabilidade e os crimes cometidos

nas redes integradas de computadores;



LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

� Decreto nº 96.036, de 12 de maio de 1988 –

regulamenta a Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de

1987, revogada pela Lei nº 9.609, de 19 de

fevereiro de 1998;

� Decreto nº 79.099, de 06 de janeiro de 1977 –

aprova o regulamento para salvaguarda de

assuntos sigilosos.



CRIME DIGITAL

� O crime digital em todas as suas formas é um Crime

de Meio, um crime corriqueiro que é cometido através

do uso do computador, e não uma nova modalidade de

crime nunca visto antes. Logo, a questão de se punir

os criminosos digitais não é tanto pela falta de leis

que o permitam, mas também pelo despreparo do

poder de polícia em lidar contra os atos ilegais com as

ferramentas que se encontram disponíveis na

jurisdição brasileira.



CRIME DIGITAL

� Os crimes que podemos analisar então são

aqueles cujo fim está coberto pelo âmbito da

legislação já vigente, divididos entre crimes contra a

pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra

a propriedade imaterial, crime contra os costumes,

crimes contra a incolumidade pública, crimes contra a

paz pública e outros crimes menos comuns. Será

exemplificado, a seguir, formas digitais da ocorrência

destes crimes



CRIMES CONTRA A PESSOA

� Homicídio: Invasão de um sistema de controle de

semáforos, deixando o sinal no estado "verde" tanto

para o pedestre quanto para o veículo que vem no

sentido contrário, causando o atropelamento do

pedestre; neste caso, respondem tanto o motorista e o

invasor por homicídio, o motorista responde por

homicídio culposo por não ter pretendido matar um

pedestre e o invasor por homicídio doloso, por ter

deliberadamente causado um evento capaz de tirar

vidas.



CRIMES CONTRA A PESSOA

� Crimes contra a honra: Uma pessoa mal

intencionada publica em uma página web

informações de cunho calunioso ou informações

que não se pode provar; Uma pessoa envia

para mais de uma pessoa um e-mail expondo a

sua opinião negativa acerca de outra pessoa de

maneira caluniosa, com informações acerca da

pessoa que quem enviou o e-mail não consegue

provar a veracidade.



CRIMES CONTRA A PESSOA

� Indução, Estímulo ou Auxílio ao Suicídio: A

título de exemplo, na data de 18/03/1999, o jornal "O

Tempo", de Belo Horizonte, publicou o endereço de um

site americano que encorajava o suicídio como solução

final dos problemas, e pedia que os suicidas

publicassem suas cartas de despedida no site. Pelo

menos 3 pessoas das que postaram suas cartas de

despedida no site foram encontradas mortas e uma

quarta não teve sucesso na tentativa de suicídio e foi

internada para tratamento psicológico;



CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO

� Furto: Uma pessoa entra em um site de algum operador

financeiro e passa a manipular os centavos de diversas

contas, transferindo-os para uma conta própria.

� Estelionato: Uma pessoa envia e-mails fazendo correntes

e pedindo que sejam efetuados depósitos monetários em

uma conta corrente específica; ou ainda: a mesma pessoa

utiliza um software criado para gerar números falsos de

cartão de crédito e de CPF, fazendo compras então com

estes números falsos. O crime de estelionato é o mais

comum pela Internet, e é o que mais gera processos

criminais.



CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE

IMATERIAL

� Violação de Direito Autoral: Uma pessoa cria

um site que permite que outras pessoas

façam download de programas completos

ou músicas sem pagar nada por isso.

� Concorrência Desleal: o dono da Empresa

MevioTronic publica em um site que o produto

produzido pela sua concorrente, a empresa

TicioTronic, é altamente nocivo para a saúde,

segundo uma pesquisa americana.



CRIMES CONTRA A PROPRIEDADE

IMATERIAL

� Usurpação de nome ou pseudônimo alheio:

Uma pessoa invade o site de um famoso escritor e

lá publica um conto de sua autoria, e um

comentário assinado pelo escritor dizendo que

nele baseou alguma obra qualquer.



CRIMES CONTRA OS COSTUMES

� Pedofilia: Publicar, gerar, transmitir ou acessar imagens

de crianças e adolescentes mantendo relações sexuais.

� Favorecimento à prostituição: Uma pessoa constrói um

site que contém links para fotos e números de telefone de

prostitutas, ou ainda que envia mensagens (e-mail, celular,

torpedo), convidando mulheres a se cadastrarem e

oferecerem seus serviços em dado site.

� Rufianismo: no mesmo site acima, uma opção para se

contratar as mulheres e se pagar com o cartão de crédito

diretamente no site.



CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE

PÚBLICA

� Tráfico de Drogas e de Armas com ou sem

Associação para: uma pessoa anuncia em um

leilão pela Internet drogas ou armas com

entrega em domicílio.



CRIMES CONTRA A PAZ PÚBLICA

� Incitação ao Crime: Uma pessoa

preconceituosa faz um site com comentários

racistas e com a possibilidade de outras pessoas

também "expressarem sua opinião".

� Formação de Quadrilha ou bando: algumas

pessoas combinam, em um chat pela Internet a

invasão de um site de um grande banco, com o

objetivo de dividir os espólios entre suas contas.



OUTROS CRIMES MENOS COMUNS

� Ultraje a culto ou prática religiosa: uma

pessoa constrói um site apenas para maldizer

uma prática religiosa e todos os seus seguidores.

� Crime eleitoral: um ex-candidato, desprovido de

direitos eleitorais por ter sido caçado

anteriormente, envia mensagens às pessoas,

pedindo votos para seu aliado, o candidato fulano.



LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MEIO

DIGITAL

� A lei 9.296/96 é a primeira lei específica para o

meio digital e trata, basicamente do sigilo das

transmissões de dados, segundo a qual é vedado a

qualquer pessoa ou entidade o direito de

interceptação de mensagens digitais ou

telefônicas, bem como quaisquer comunicações

entre 2 computadores por meios telefônicos,

telemáticos ou digitais.



LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MEIO

DIGITAL

� A interpretação mais recente desta lei observa

exatamente esta ultima parte da lei,

"comunicação entre 2 computadores" e a aplica a

furto de dados de bancos de dados, invasão e

espionagem ou sniffing da rede e outros delitos

que envolvam a manipulação de um terceiro à um

conjunto de dados pertencente a outros

computadores.



LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA O MEIO

DIGITAL

� Ainda a lei 9.983/00 prevê como crime a ação de

divulgação de segredo, inclusive por meio da

Internet tanto a sua transmissão quanto sua

descoberta, sendo considerado como segredo,

para efeitos da lei, senhas, dados de clientes

ou quaisquer outras informações que não possam

ser obtidas senão através da invasão do site.



PROVA DE AUTORIA E DIFICULDADES

TÉCNICAS

� A principal dificuldade encontra-se em efetuar a

“prova da autoria” de um crime digital, prova

esta que é a evidência irrefutável de que uma

pessoa utilizou um computador para efetuar um

crime.



PROVA DE AUTORIA E DIFICULDADES

TÉCNICAS

� A legislação brasileira compara o computador, nos

casos de crime digital, à uma ferramenta, à arma do

crime. Se em um homicídio nós temos a figura da

vítima, o ato (perfurações por arma de fogo) e a arma

que foi usada, em um crime digital existe a mesma

estrutura, que é a vítima que teve sua perda moral

ou material, o ato (modificação de dados,

exclusão, cópia indevida) e a arma que foi usada para

tal, no caso o computador.
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