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o século XXI está sofrendo 
razão do avanço da tecnologia da info 
de recursos informáticos (computador 
nologia wireless , dentre outros) tem p 
tilhamento de dados em larga escala à 
novidades tecnológicas oriundas dess{ 
a internet - rede global de comunicaç 
soas) . A internet pennite a transmissã 
formações, entre diferentes partes do P 
tempo, facilitando, por conseguinte, ; 
mento entre as pessoas. 

Apesar de a internet facilitar 
da de entre as pessoas, ela pode ter sua 
meio para a prática e a organização de 
despontam os chamados crimes inform 
cibercrimes. A internet pode servir nãe 
infrações penais, mas também para a 
exemplo, a organização de rixas e a b 
tenciais vítimas de sequestros. 

A presente obra pretende iden' 
e as perspectivas existentes para a inve 
brasileiros, de cibercrimcs. Para tanto, 
da na investigação dessas infrações per 
casos práticos -, bem como apresentar 
rumos a serem seguidos. 

A obra justifica-se pelo trinôn 
nalidade e atualidade do tema abordado 

Um estudo interdisciplinar pn 
di ferentes óticas, respeitando-se premi~ 
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