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1. Eleições no Irã  

              Para o povo iraniano o mês de junho de 2009 tinha tudo para ser aquele que promoveria 

uma grande mudança na história do país. No dia 12 os eleitores iriam às urnas para escolher o 

presidente que governaria pelos próximos quatro anos o território que milhares de anos antes foi 

a sede do império persa, o maior império da antiguidade que contempla entre seus lideres mais 

famosos o imperador Dario e seu filho Xerxes.  

              Os dois candidatos mais importantes desta eleição eram o então presidente  

ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad e Mir Hossein Mousavi da Frente Reformista. Este, 

forte opositor do governo, e que era para boa parte da população iraniana, sobretudo a classe 

média e os estudantes, a grande esperança de volta da liberdade perdida com a revolução 

iraniana. 

              Embora a eleição (votação e apuração) no Irã seja manual, os seus resultados de 2009 

foram divulgados em poucas horas dando a vitória ao presidente Ahmadinejad. Tão rápido 

quanto a apuração dos votos foi o foi o surgimento das denúncias de fraude no escrutínio. De 

acordo com matéria do jornal francês Libéracion[1], no dia eleição milícias que apóiam o 

presidente tomaram instituições de apuração à força expulsando funcionários que ali 

trabalhavam. De acordo com estatísticas do próprio jornal, sem a manipulação do governo o 

presidente não teria passado do terceiro lugar, sendo que na verdade a vitória deveria ser 

concedida ao opositor Mousavi.  

              Embora admitindo que tenha ocorrido fraude[2] nas eleições, o Conselho dos Guardiões 

-  instituição acima do governo presidencial com mandato vitalício, formada por líderes 

islâmicos e presidida pelo aiatolá ou guia supremo Ali Khamenei (que substituiu o aiatolá 

Khomeini) e com poder de aprovar ou não o resultado da eleição – não moveu um passo contra a 

aprovação do segundo mandato de  Ahmadinejad.  

              A situação despertou a ira do povo iraniano que foi as ruas já no dia 13 de junho, 

quando os resultados foram divulgados iniciando uma onda de protestos que tomaram conta da 

mídia internacional. No dia 15 o governo expulsou do país todos os jornalistas estrangeiros que 

cobriam o evento, mesmo assim imagens e vídeos dos confrontos com a polícia, a maioria feitas 

por meio de telefones celulares tomavam conta da internet. Toda divulgação dos horários e 

pontos de encontro das manifestações era feita via SMS, blogs, redes de relacionamento, 

sobretudo o Facebook e também pelo Twitter. Com o suposto objetivo de “reconduzir o país a 

ordem” o governo teria que tomar alguma atitude contra a rede e foi o que fez. Foram 

bloqueados os SMSs, o Facebook e Twitter além de diversos blogs.  



              Os manifestantes buscaram alternativas para divulgar informações e assim passaram a 

usar mecanismos para a navegação anônima na rede tornando o Tor, o mais famoso aplicativo 

com esta função, o software mais popular do Irã.  

              O Tor, conforme informações de seu site[3], foi originalmente desenvolvido com o 

objetivo de proteger as comunicações da marinha americana e hoje é uma ferramenta livre para a 

utilização de qualquer pessoa que deseja acessar a internet e não ser monitorado.  

              Esta ferramenta propicia uma navegação sem rastros, ou pelo menos dificulta bastante a 

identificação da origem de um acesso, dado que para o estabelecimento de uma ligação entre 

origem-destino, o sistema encarrega-se de randomicamente escolher um dos diversos caminhos 

disponíveis. A idéia é nobre. Dificulta a detecção de tendências ou hábitos por meio da análise 

de rotas estabelecidas entre computadores, entretanto, também pode servir de ferramenta para 

criminosos, aumentando a impunidade.  

              Durante os protestos contra o resultado das eleições, a equipe que desenvolve o Tor 

estimou um aumento de 200 para mais de 1000 acessos/dia originados do uso do aplicativo 

(gráfico abaixo) e mídia internacional, mesmo com o bloqueio das comunicações, continuou a 

receber informações dos protestos.  

  

               

2. Os inimigos da Internet  

              Países com marcante presença do Estado ou da Religião (em alguns casos os dois 

juntos) na definição e imposição dos costumes a serem seguidos pela população são 



freqüentemente denunciados como cerceadores da liberdade de expressão. A China, por mais 

que viva um momento de protagonista no cenário capitalista, ainda submete sua população a 

fortes cerceamentos à liberdade, a Coréia do Norte é reconhecidamente um país fechado de 

modo que, este não figurou no último Relatório de Desenvolvimento Humano emitido pela 

ONU[4] devido às suas restrições à mobilidade da população, tema central do documento de 

2009.  

              A organização não-governamental “Repórteres sem Fronteiras” gerou neste ano uma 

lista com os países inimigos da internet[5], segundo a entidade os maiores violadores da 

liberdade de expressão na rede são: a Arábia Saudita, Mianmar, China, Coréia do Norte, Cuba, 

Egito, Iran, Síria, Tunísia, Turcomenistão e Vietnã. Nestes países predomina o bloqueio e a 

monitoração do acesso à rede.  

              No site da ONG é possível encontrar um guia[6] para blogueiros e além de técnicas para 

aqueles que querem burlar os bloqueios de redes com limitações como a dos países “inimigos da 

internet” e se tornar anônimo na rede.  

              A internet é hoje o palco principal de um espetáculo no qual tanto a criação como a 

disseminação de novas tecnologias alcançam velocidades jamais vistas. A diversidade, o alcance 

e miniaturização dos componentes eletrônicos estão, para o bem e para o mal e com finalidades 

lícitas ou não colocando em cheque a maioria dos mecanismos de “controle da ordem” dos 

Estados. Dentre milhares de aplicações, esta condição de disseminação e interconexão de 

tecnologias possibilitou que o povo iraniano tivesse voz para denunciar uma eleição fraudada, 

que  os abusos dos soldados americanos na prisão de Guantánamo fossem propagados pelo 

mundo ou que um segurança do metrô do Rio obtivesse imagens do banheiro feminino de uma 

estação do subúrbio da cidade[7].  

 

3.  Como legislar?  

              A violação da liberdade de expressão nos países citados como “inimigos da internet” 

desrespeita princípios democráticos. No entanto, da mesma forma é sabido (e citado neste artigo) 

que estes países não são defensores destes princípios. Desta maneira, embora o caso das eleições 

no Irã seja um ótimo exemplo para falarmos sobre formas de burlar os bloqueios imputados  por 

governos à internet é um exemplo fraco quando comparamos com as tentativas de países 

democráticos em impor controles à rede.  

              No entanto, também é de conhecimento geral o fato de que a internet é um meio é 

freqüentado por vários tipos de pessoas que a usam para cometer os mais variados crimes e estes 

crimes não estão necessariamente alicerçados no território de um país democrático de modo que 

hoje é possível, por exemplo capturar dados de portadores de cartão paulistas para serem 



vendidos a um intermediador russo que por sua vez serão comercializados para fraudes no Egito. 

Da mesma forma que é possível comprar livremente equipamentos de escuta e câmeras 

minúsculas em um portal de bugigangas chinês[8] e utilizá-los para ouvir as conversas de seu 

vizinho ou gravar uma reunião de resultados de uma grande companhia de capital aberto.   

              Como então impor restrições que tornem a internet mais segura sem violar as liberdades 

individuais? Como também impor mecanismos legais que combatam os crimes eletrônicos, mas 

que não se percam ante a velocidade de criação e disseminação da tecnologia? E também, como 

pensar em legislar com foco em uma rede que está espalhada por todo o globo?  

              Uma boa tentativa neste sentido é o tratado da Convenção sobre Cibercrime realizada 

em Budapeste que produziu o texto que foi denominado como Tratado de Budapeste em 

23/11/2001[9]. O texto do tratado procura imputar aos países signatários a determinação para 

que elaborem leis que dêem conta da proteção das informações, da pirataria, da pornografia 

infantil, do processo de investigação do crime eletrônico – inclusive citando a aquisição e 

conservação das evidências - e, sobretudo da cooperação entre os países nos casos que envolvam 

a investigação em dois ou mais países.  

              Este documento é o exemplo mais bem acabado de combate ao crime eletrônico para 

que nações: (1) Criem mecanismos legais com certa uniformidade tanto no que se refere a 

proteção das informações quanto na investigação pois estabelece uma base semelhante para a 

cooperação, o que pode criar uma linha geral sobre o que se pode ou não fazer na rede e sobre a 

geração prova podendo assim agilizar o processo investigativo. (2) Ancorem suas leis relativas, 

sobretudo ao monitoramento a textos universalmente aceitos como o da Convenção para a 

Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais de 1950. Estes suportes trazem 

solidez às leis porque por um lado limitam a imaginação de legisladores com anseios totalizantes 

e por outro minam os questionamentos de grupos radicais que acreditam que a privacidade não 

deve possuir limites. (3) Foquem suas leis essencialmente na confidencialidade, integridade e 

disponibilidade das informações, fornecendo a orientação para que se busque um equilíbrio entre 

a regulamentação mais geral e a que esteja associada a determinadas tecnologias. Tornar a lei 

“geral” o suficiente para que seja perene é uma prática dos países, no entanto o conceito de 

“sistema informático” definido no tratado pode abarcar variada gama de tecnologias de modo 

que o texto tem poder de abstração da frente à frenética evolução tecnológica.  

   

4. Considerações Finais  

              Embora o Tratado de Budapeste determine o conjunto de regulamentações que possa 

elevar o nível de proteção contra o crime eletrônico, o grande problema está em seu alcance que 

se limita a um número pequeno de países signatários e um número menor de países no qual as 



regras entraram realmente em vigor[10]. Outra questão é o fato de que por mais que este tratado 

abranja todos os países signatários, hoje 25, é difícil dizer que este terá abrangência global, 

sobretudo dos países considerados como “inimigos da internet”. Enquanto o tratado não ganha 

força o cenário do crime eletrônico internacional evolui cada vez mais.  

              Mas, por mais que o tratado pudesse criar uma base no lugar do quase vazio sobre a 

proteção frente aos crimes eletrônicos, seria ingenuidade vê-lo como a solução para todos os 

problemas e supomos que seus criadores também pensam deste modo. Na realidade, mecanismos 

para burlar controles estabelecidos tanto por ditaduras, estados democráticos ou empresas não 

deixarão de ser criados, adaptados e utilizados tanto para o crime quanto para dar voz àqueles 

que sofrem com restrições à liberdade de expressão. A legislação é uma das camadas do combate 

à criminalidade e esta não vai deixar de enfrentar novos desafios gerados a partir do uso 

malicioso da tecnologia.  
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