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gitais, existe a espionagem humana, por
satélite, fontes abertas, entre outras. Esses ramos têm um enorme aparato dentro
do Estado norte-americano.
● Quem deveria agir nesse caso: Abin, PF,
Forças Armadas ou todos?

As competências são relativamente difusas. Existe a função de contraespionagem
que nessa esfera caberia à Abin. Todavia,
parte da legislação, que se remete à Lei de
Segurança Nacional, tipifica espionagem
como um crime a ser investigado pela PF.
As Forças Armadas, por outro lado, estão
construindo a estrutura nacional de defesa cibernética a partir do CDCiber. Inexiste uma visão sistêmica da nossa estrutura
de inteligência, e as informações não conseguem fluir.
● A Abin está preparada?

Não. A presença externa da Abin é limitada. No ambiente interno, não tem autorização legal para interceptar fluxo de dados ou comunicação telefônica. Por fim,
cabe ponderar que é comum a divisão organizacional das agências de inteligência
em países democráticos em inteligência
interna e externa. A lógica de operar sob
a Constituição e as leis é relativamente diferente no ambiente anárquico de parte
das relações internacionais. Não seria
prudente, sob o prisma democrático,
uma mesma organização atuar em negócios tão díspares.
● Quais seriam as áreas mais sensíveis à espionagem estrangeira no Brasil?
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● E a política externa brasileira, também nos
coloca como alvo americano?

DA UFMG
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creto, contra o Brasil, cuja descoberta causou a suspensão do encontro da presidente Dilma Rousseff com Barack Obama em
Washington, é só parte – pequena – da bisbilhotagem dos EUA por aqui. Há mais,
muito mais, sendo feito para violar, e sem
grande esforço, os segredos de um país
cujo papel nas relações internacionais mudou dramaticamente com o fim da Guerra
Fria, garante Vladimir Brito, pesquisador
do Centro de Estudos de Inteligência Governamental (Ceig) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Dissolvidos
antigos campos ideológicos e rearrumadas trincheiras políticas, os Estados Unidos voltaram sua inteligência para seus interesses mais imediatos na política e na
economia, explica.
Não se trata, contudo, exatamente de
novidade, afirma Brito, mestre em ciência
da informação pela UFMG, com a dissertação O Papel Informacional dos Serviços Secretos, defendida em 2011. “Não acredito
que exista um motivo determinado para
uma grande mudança da política dos EUA
de espionagem”, afirma o pesquisador.
“Tão somente fomos confrontados apenas neste momento com a prova cabal de
que espionagem existe. Acordamos para
o fato de que as relações internacionais
têm dimensões relativamente anárquicas,
e de que os norte-americanos continuam
a ter interesses econômicos e políticos na
região que não podem ser abertamente
declarados.”
O trabalho dos arapongas dos EUA é facilitado por uma longa lista de fragilidades – e muitas delas não são exclusividade
brasileira, diz. “Dos 13 servidores de domínio da Web, 10 estão nos EUA, sendo um
diretamente dentro da agência de inteligência militar”, destaca o acadêmico. Há,
contudo, problemas propriamente brasi-

● Sempre se pensou que o Brasil fosse um
alvo secundário no jogo da espionagem internacional. O que mudou?

sil, tanto quanto diversas outras regiões
do mundo, tem grande parte de seus dados prospectados e coletados desde muito tempo. Provavelmente, passaram a ser
mais analisados. Sob o prisma geopolítico, o País tem peso regional em algumas
dimensões e global em outras; logo, compreender o processo decisório governamental e saber antecipadamente as escolhas do governo brasileiro pode representar uma grande vantagem em diversas esferas de disputa e negociação. Se os dados
estão lá, por que não utilizá-los?

feração de Armas Nucleares, e nosso sistema de inteligência é frágil. Não acredito
que exista um motivo determinado para
uma grande mudança da política dos EUA
de espionagem. Tão somente fomos confrontados apenas neste momento com a
prova cabal de que espionagem existe.
Acordamos para o fato de que as relações
internacionais têm dimensões relativamente anárquicas e os americanos continuam a ter interesses econômicos e políticos na região que não podem ser abertamente declarados.

● O fim da Guerra Fria causou mudança de
alvos para a espionagem dos EUA?

● O Brasil tem hoje meios de se defender de
espionagem, como a denunciada contra a presidente Dilma e a Petrobrás?

Com a vitória norte-americana na Guerra
Fria, países então alinhados começaram a
ser vistos como concorrentes. No caso do
Brasil, questões sobre posicionamento regional, disputas no âmbito da OMC ou política regional de defesa seriam exemplos
de temas que podem ter adquirido maior
relevância.
● Foi isso que determinou a entrada do Brasil
na lista prioritária de alvos?

Creio que o posicionamento independente do País em questões globais, a exemplo
da OMC ou da questão nuclear iraniana,
podem ter influenciado a demanda de informações por parte dos governantes norte-americanos. Por outro lado, como já observado, os EUA possuem uma enorme capacidade de armazenamento e coleta de
dados. Ou seja, se o Brasil adquiriu prioridade na região, bastou a NSA recuperar as
informações já recolhidas para que fossem integradas e analisadas.
● O fato de o Brasil ter um governo alinhado
à esquerda contribuiu para transformar o
país em alvo?

Infelizmente, no curto prazo, não. As
agências militares e de inteligência dos
EUA estão entre as principais financiadoras das empresas de tecnologia norte-americanas. A própria internet só foi possível
devido ao papel do governo americano
atuando como capital de risco. Dos 13 servidores de domínio da Web, 10 estão nos
EUA, sendo um diretamente dentro da
agência de inteligência militar. O Icann e
a Verisign também são controlados pelos
norte-americanos. Os sistemas operacionais, softwares de roteadores de dados,
gestão de redes, smartphones, criptografia, são também dos Estados Unidos, sendo vendidos a nós como pacotes fechados
que, uma vez compilados, não se sabe seu
conteúdo. E se possuem portas de acesso
para a NSA? Existe uma rubrica no orçamento dessa agência com a única finalidade de inserir fragilidades nos softwares de
criptografia vendidos a terceiros. Também foram publicados documentos dando conta do pleno acesso aos smartphones por parte da NSA. Por fim cabe comentar que, além da interceptação de dados di-

Em ordem de importância, colocaria o
processo decisório presidencial; as táticas
e estratégias em órgãos multilaterais, tais
como ONU, OMC ou Unasul; a tecnologia
voltada para a defesa; e, evidentemente,
as tecnologias nacionais competitivas, como é o caso da prospecção em águas profundas da Petrobrás.
● Temos leis para proteger segredos?

Existe a Lei de Segurança Nacional, a Lei
nº 7.170, de 14 de dezembro de 1983. Vem
de um contexto de Guerra Fria, é genérica
e precisa urgentemente ser atualizada.
Além disso, não prevê instrumentos adequados para a investigação dos crimes de
espionagem. É difícil aplicar qualquer pena contra quem não consegue se identificar, não é verdade? Também temos o Decreto nº 7.845, de 14 de novembro de 2012,
que regulamenta o tratamento das informações classificadas sob o marco do segredo governamental. Esse decreto, contudo,
é mais voltado para a descrição do que sejam informações a serem protegidas.
● O que acontece se um cidadão for surpreendido no Brasil tentando obter segredos de
Estado, tecnológicos, etc., para repassar a
outros países?

Poderia ser processado com base na Lei
de Segurança Nacional. Digo poderia, porque não se tem notícia nas últimas décadas de nenhum caso de prisão e julgamento por espionagem dentro do País. Os
EUA, por exemplo, têm inventariados 141
casos de espionagem levantados somente
a partir de fontes abertas, no período de
1975 a 2008. Quantas ocorrências foram
noticiadas no Brasil?
● Algo pode ser feito ou a superioridade tecnológica dos EUA e de outros países é tal que
isso se torna impossível?

A superioridade norte-americana é tremenda, mas é essencial que algo seja feito.
Primeiramente, temos de repensar nosso
sistema de inteligência sob o prisma organizativo e funcional. Não adianta ter
meios sem que existam instituições adequadas para operá-los. Em relação à tecnologia, temos que redesenhar nossa participação na internet de maneira sistêmica.
As fragilidades estão em todo o espectro
tecnológico, dos softwares ao computador de mesa, passando pelo gerenciamento de roteadores e armazenamento de conteúdo. Alguns setores estratégicos não podem ficar à mercê de tecnologia em que
não se tem acesso ao conteúdo. É uma jornada longa, mas realizável.
● Além de não ir ao encontro de Obama, o
que o governo brasileiro poderia fazer para
se proteger contra a espionagem?

Primeiramente, não ir ao encontro já é
um modo de retaliação, pois os EUA também têm interesse em construir acordos
com o Estado brasileiro. A venda de caças
para a FAB é um bom exemplo desse empenho. Caberia também repensar primordialmente como lidamos institucionalmente com a contrainteligência e contraespionagem. Além disso, devemos reorganizar as agências que têm responsabilidades na área e o sistema de inteligência
como um todo. Concomitantemente, necessitamos mapear o fluxo de dados dentro das redes digitais e construir estruturas com tecnologia, nacional ou estrangeira, cujo conteúdo possamos auditar e de
fato prover segurança. Um bom começo
seria a potencialização do Cepesc, responsável pelo desenvolvimento de criptografia para o governo, quem sabe convencendo os governantes da importância de seu
emprego adequado.
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Na terça-feira, a presidente Dilma Rousseff decidiu cancelar
sua viagem oficial aos EUA, marcada para o dia 23 de outubro. Para o
Planalto, não havia clima para a realização da viagem de Estado após
as suspeitas de espionagem envolvendo o governo americano.

Código decifrado
Ao tentar se proteger da espionagem cibernética, País usa programas e
equipamentos produzidos justamente pelo lado interessado em espionar
MICHAEL DALDER /REUTERS

Lourival Sant’Anna

O que

um país como o Brasilpodefazer –no plano concreto, e não
em acordos internacionais que jamais serãocumpridos–paradefenderseus interesses estratégicos diante da espionagem eletrônica da Agência Nacional de Segurança
(NSA) dos Estados Unidos?
A ameaça abrange três camadas, distingue Bruno Canabarro, pesquisador visitante no Centro Nacional para o Governo Digital da Universidade de Massachusetts, que
fazdoutoradoemgovernançadainternetna
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O programa Prism invade a infraestrutura de telecomunicações: a rede de telefonia, as ondas de rádio e o tráfego da internet. Essa é a camada inferior. Ele também
quebra o sigilo de e-mails, conversas, imagens e arquivos que trafegam nos servidores da Microsoft, Apple, Facebook, Google,
Yahoo,Skype,YouTube,AOLePalTalk.Essaé a camadasuperiorda rededetelecomunicações: a dos provedores de aplicações
que fazem a interface com os usuários.
A NSA se intromete também na fabricação dos programas e dos equipamentos por
partedas empresasdeinformática, incluindoosdesenvolvedores decriptografiasdestinadas a proteger os usuários de invasões
como essas. A agência americana impõe
aos fabricantes a inclusão de “portas dos
fundos”, pelas quais ela rompe os sistemas
de proteção que dão aos usuários uma ilusão de sigilo. Essa interferência atinge os
protocolos e padrões de fabricação tanto
do hardware quanto do software. É a camada intermediária da rede, que fica entre a
infraestrutura e os aplicativos.
As reações do governo brasileiro foca-
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ram nas camadassuperior e inferior, observa Canabarro: falou-se em criar um sistema
de e-mail brasileiro, gerido pelos Correios,
em construir cabos de fibra ótica e adquirir
um satélite. Tudo isso é “salutar”, pondera
oespecialista,masnãovairesolveroproblema: “O Brasil não vai ter um cabo para cada
um dos 193 países. O cabo brasileiro terá de
se interconectar com outros cabos para alcançar os outros países. A garantia de segurança terminará nas fronteiras brasileiras.”
Mais ainda, essas medidas não protegem
o Brasil da invasão na camada intermediária da rede: os protocolos e padrões, que as
grandes empresas têm construído respeitando as exigências da NSA.
Aqui, observa Sérgio Amadeu, membro
do Comitê Gestor da Internet no Brasil e
professor da Universidade Federal do ABC,
o governo paga o preço por sua “ingenuidade” ao utilizar programas e equipamentos
fornecidos por grandes fabricantes sobre os
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quais não tem o menor controle. Para se saber tudo que um programa contém é preciso desenvolvê-lo a partir de códigos abertos, disponíveis na internet mesma, em vez
dospacotesfechadosvendidosnomercado.
O País como um todo paga pela falta de
investimentoeminovaçãoepelasdificuldades enfrentadas pelas empresas do setor.
Amadeu cita o exemplo de uma empresa
brasileira quechegou a ter20% do mercado
mundial de roteadores (transmissores de
dados entre redes), mas acabou fechando.
“Umdosfundadores foitrabalhar nosEstados Unidos e deve estar lá obedecendo a
essas leis.” Ele lembra também que o Google comprou uma empresa de Minas Gerais
para aprimorar seu mecanismo de busca.
“É muito útil para as grandes multinacionais a noção de que o brasileiro não é capaz
de inovar”, adverte Amadeu. Ele conta que,
quandoassumiu, em2003, a presidênciado
Instituto Nacional de Tecnologia da Infor-

mação, órgão da Presidência da República
que cuida da certificação digital do Estado,
encontrou lá uma máquina fabricada por
uma empresa americana que gerava as chaves criptográficas para codificar mensagens, incluindo as transações financeiras
diárias dos bancos brasileiros. “Eu não sabia o que havia dentro dela, se a NSA podia
copiar as chaves que ela emitia.”
Amadeu reuniu a Agência Brasileira de
Inteligência (Abin), o Instituto TecnológicodeAeronáutica(ITA), oCentrodeAnálisedeSistemasNavais(daMarinha),oLaboratório de Sistemas Integráveis da USP e a
Universidade Federal de Santa Catarina e
construíram um gerador e guardador de
chaves de criptografia.
Pela lei americana, os fabricantes de equipamentos de telecomunicações têm de permitir queos softwaresembarcados sofram a
intrusão da NSA. Um teclado, por exemplo,
podeembutirumchipqueregistraetransmite tudo que é digitado, incluindo as senhas.
Uma criptografia “forte” contém 2.048
bits, o que, se fosse um número decimal,
teria 600 algarismos, explica Marcos Labriola, que participou do desenvolvimento
do Receitanet, que transmite as declarações de imposto de renda. Para decifrar a
chave,é precisodescobrirdoisnúmerosprimos de 300 algarismos que, multiplicados
um pelo outro, dão aquele resultado. “Não
fica nem um pouco fácil”, brinca o especialista. “Mas ninguém falou que é impossível.
Com os recursos que os EUA têm para tocar a NSA, imagino que eles tenham poderes sobrenaturais.”
“Não existe segurança absoluta, mas é
possível tomar precauções para aumentar
muito o custo da invasão”, conclui Labriola. Amadeu completa: “Em vez de ficar chorando, o Brasil precisa investir”.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2013, Aliás, p. E2-E3.
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De mãos lavadas
Mais uma vez deixou-se para a maioria silenciosa decidir
o destino dos réus no teclado frio da urna eletrônica
José de Souza Martins

A

noveladeincertezasdomensalãocomeçou com as omissões da comissão parlamentar de inquérito da CâmaradosDeputadosqueinvestigoucorrupção, mas não investigou conspiração. Foi
atrás do trâmite do dinheiro sujo, mas não
da própria sujidade de nossa política, que é
o que explica o ilícito. Não tem sido diversa
a orientação da sociedade que, entre nós,
historicamente age na redutiva e injusta
concepção de que todo político é ladrão.
Portanto, de que não há diferença entre ladroagem e delito político. Ladrão entre nós
nunca é quem usurpa os direitos políticos
do cidadão, quem sobrepõe o privado ao
público, quem usa o poder para ter dinheiro e o dinheiro para ter mais poder. O processo que tramita no Supremo tem o inevitável viés de origem no Parlamento, mas no
Supremo sofre correções ainda que sutis e
nem sempre compreensíveis.
O ministro Celso de Mello, em seu voto,
fez extensa consideração sobre a natureza
políticadodelito,de quetranscrevoumtrecho significativo: “Este processo
criminal revela a face sombria daqueles
que, no controle do aparelho de Estado,
transformaram a cultura da transgressão
em prática ordinária e desonesta de poder,
como se o exercício das instituições da República pudesse ser degradado a uma funçãodemerasatisfaçãoinstrumentaldeinteresses governamentais e de desígnios pessoais”. Não nos iludamos. Não houve nenhum desvio de curso no andamento do

processo, com o posterior desempate dado
pelo mesmo ministro em favor do acolhimento da possibilidade dos embargos infringentes. Admitir a reiteração do direito
de defesa,como fez o ministro, é um princípio basilar da ordem democrática e do próprio Direito. O que de modo algum significa inocentar previamente os acusados. É
bem possível que desse desempate tenha
saído um Brasil juridicamente diverso do
que teria sido o Brasil de uma antecipação
do carnaval pelo envio imediato dos réus
políticos à masmorra de seu castigo.
Aliás, os réus políticos desse caso demonstraram não estar distantes da mesma
compreensão popular do que é a política,
desse equívoco de interpretação, ao não
considerar crime o crime que cometiam.
Desacreditaram a política e seus próprios
partidos. Acharam que o poder pode tudo.
Chegaram a lamentar que a eleição de Lula
à Presidência da República, em 2002, fosse
apenas uma vitória incompleta e não uma
acachapante aniquilação do adversário e
das oposições. Um religioso, beatificado
no processo que acabara de levar seu partido ao governo, queixou-se de que já tinham
conseguido o governo, mas não o poder.
Como se veria, teriam que, no governo, tomar o poder e o fariam pela via torta das
alianças espúrias, pagando a venalidade
dos que, nos diferentes partidos, se elegem
fingindo ser o que não são, como se tivessem méritos que não têm. Mal percebemos
que a República foi concebida entre nós para dificultar a clareza do processo político,
para viabilizara dominação pelo desconhecimento, para induzir ao erro sempre que o

eleitor não redobre a atenção quando vota.
A própria publicidade eleitoral é no mais
das vezes extensa mistificação.
demorado julgamento do
Nesse
STF o que se mostra é o que
nãose vê: as estruturas políticas arcaicas da
sociedade brasileira gritando nas entrelinhas de judiciosos pareceres o atraso que
nos amarrou ao tronco e ao pelourinho do
passadoescravista.Nelas está nossaidentidade cindida pelo cativeiro e, também, pela
duplicidade de consciência que nos legou a
religiosidade repressiva da Contra-ReformaedaInquisição.Algunsjuízesmencionaram expressamente a tensão pendular entre o tribunal e a rua, o duplo que nos ilude,
nos despolitiza e nos devora.
Nas mesmas páginas de jornais que noticiam o excelso desempenho da Suprema
Corte todos os dias estão as pequenas e
quase imperceptíveis notícias de linchamentos cruéis de gente comum pela crescente multidão que se antecipa à Justiça
para fazer justiça com as próprias mãos. O
Supremo temeu, com razão, o assédio da
turbainquieta,menospelaintimidaçãofísica do que pela abundância de gestos e casos
dejustiçamentonolugardaJustiçapropriamente dita. Temeu que a ele se impusesse o
código penal das ruas. Resistiu bravamente,aindaquedescontentando osqueconcebem justiça como irreparável castigo.
O ceticismo popular desse longo tempo
de espera por um resultado que finalmente
levasse os que violaram não só a lei, mas a
moral política, às chamas da ira coletiva ficou fora dos autos e do acórdão. Há sempre

Não foi aqui
que pediram...
Seguranças
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risco da não compreensão de uma Justiça
que julga mais a forma do que a substância,
quese demoramaisnas minúciasda gramática jurídica do que na essência política da
violação julgada. Mas ela é, ainda, um modo
de nos defendermos contra a barbárie que
nos constituiu como povo. Mais julgamento em favor do que gostaríamos de ser do
que propriamente do que somos. Pilatos,
mais uma vez, lavou as mãos. Deixou para a
maioria silenciosa decidir o destino dos
réus no teclado frio da urna eletrônica.
✽
JOSÉ DE SOUZA MARTINS É SOCIÓLOGO.
PROFESSOR EMÉRITO DA FACULDADE DE FILOSOFIA DA USP. ENTRE OUTROS LIVROS, PUBLICOU
A SOCIOLOGIA COMO AVENTURA (CONTEXTO)

