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1 APRESENTAÇÃO DA MESA DIRETORA 

 

Diretora – Isabella Helena Gomes Dias 

 

Bem-vindos, senhoras e senhores delegados, à 89ª Assembleia Geral da Organização 

Internacional de Polícia Criminal, que irá tratar sobre a iminência da deep web no cenário 

contemporâneo, e os crimes que ocorrem através dela. Meu nome é Isabella, tenho 21 anos 

de idade, e quando nos encontramos serei aluna do 6º período de Relações Internacionais. O 

MINIONU foi o projeto que me influenciou a escolher o meu curso da faculdade, e me 

proporcionou experiências que me fizeram ser eternamente grata.  

Durante o Ensino Médio, tive conhecimento do projeto e automaticamente me 

interessei em participar, algo que foi possível apenas no meu último ano, quando minhas 

professoras de Geografia e Literatura apoiaram minha ideia e assim trouxeram minha escola 

pela primeira vez ao MINIONU. Então, fui delegada no comitê em inglês na 16ª Edição, a 

Conferência de Bandung. Foi uma experiência que me mudou completamente, e trouxe bons 

frutos, como o desenvolvimento do grupo de Relações Internacionais da minha escola do 

Ensino Médio, que hoje possui sua própria simulação. Quando entrei na faculdade e fui 

selecionada para o projeto, tive a chance de ser Voluntária na Conferência Internacional de 

Atenas de 1931, e Diretora Assistente no comitê pelo qual tenho muito carinho, o UNODC 

2018. Este último foi o que me inspirou a conceber o tema do comitê este ano, ideia que foi 

fruto de um post que fiz sobre o tráfico transnacional de órgãos.  

Este guia foi elaborado para que os senhores possam compreender ao máximo o que 

será tratado nos dias de simulação, e conseguirem se familiarizar, especialmente, com os 

termos técnicos que usaremos, que podem ser desafiadores no início. Nesse sentido, é 

essencial que, além de fazer uma leitura atenciosa deste guia de estudos, os senhores também 

nos acompanhem em nossas redes sociais oficiais e pesquisem sobre o tema, para que possam 

complementar seus estudos. 

Espero que os senhores desfrutem da experiência proporcionada pelo MINIONU 

antes e durante os dias de simulação! Por fim, informo a vocês que dentro deste guia, há 

dicas para chegar até uma mensagem escondida, e eu os desafio a encontrá-la. Me 

disponibilizo para ajudar os senhores no que for preciso, especialmente para esclarecer 

dúvidas. Sejam bem-vindos à 21ª edição do MINIONU! Espero que vocês façam bons 

estudos! Conto com vocês! 
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Diretora Assistente – Júlia Maria Trindade Teixeira 

 

Caros (as) delegados (as), eu me chamo Júlia Teixeira, tenho 21 anos e quando nos 

encontrarmos estarei no oitavo período de Relações Internacionais na PUC Minas. Esta será 

minha terceira participação no MINIONU e terei o prazer de ser uma das diretoras assistentes 

da INTERPOL (2020). Minha primeira participação no MINIONU foi em 2018, como 

voluntária de logística, sendo assim responsável pela organização do evento. Já em 2019, fui 

Diretora Assistente do comitê COPUOS (2017), pelo qual tenho muito carinho.  

Estou muito animada com essa nova edição, uma vez que será a minha última, e estou 

ansiosa para conhecer todos vocês. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que tiverem 

e para qualquer coisa que precisarem para que essa experiência seja única para vocês. 

 

Diretor Assistente – Rafael Monteiro Ribas  

 

Olá delegados e delegadas, sejam bem-vindos ao comitê INTERPOL (2020) na 21° 

edição do MINIONU. Me chamo Rafael Monteiro Ribas, tenho 18 anos e estarei cursando o 

terceiro período de Relações Internacionais durante o evento. Essa é a minha segunda 

participação no projeto, visto que ano passado, como voluntário, participei da logística, e foi 

a melhor maneira de conhecer a fundo esse grandioso evento, foi lá que obtive a certeza de 

que queria participar novamente das próximas edições.  

Esse ano serei Diretor Assistente desse admirado comitê, será um novo desafio para mim, 

e para todos devido a atual circunstância atípica, mas tenho certeza que todos nós estamos 

empenhados para fazer a melhor edição possível do MINIONU. Será um grande prazer 

recebê-los quando o evento começar para no conhecermos e começar os debates sobre esse 

tema tão atual e recorrente. Vejo vocês em outubro! 

 

2 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Neste tópico, serão introduzidos conceitos importantes, que serão detalhados nos 

subtópicos, sobre a deep web, seus riscos, desdobramentos e como se deu sua criação e 

ascendência dentro do cyber espaço. Para que se tenha uma boa compreensão do comitê, é 

fundamental o entendimento dos tópicos a seguir dispostos, pois eles contêm informações 

que são cruciais para que o debate ocorra de forma clara e eficiente.  
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A 89ª Assembleia Geral da INTERPOL tratará sobre os crimes cibernéticos que 

acontecem através da deep web. Nesse sentido, os próximos subtópicos irão esclarecer 

melhor sobre o que é esse ambiente, como o crime acontece dentro dele, quais medidas já 

existem acerca desse problema e, a partir do entendimento de todos esses fatores, espera-se 

viabilizar um debate que resultará na proposição de ações para, por exemplo, tornar 

investigações policiais mais eficientes e  buscar maneiras de assegurar as vítimas desse delito.  

2.1 O Cyber crime e a Convenção de Budapeste 

 

O cyber1crime é definido, de acordo com Kshetri (2009), como: 

 

[...] atividades criminosas em que computadores ou redes de computadores são o 

principal meio de cometer a violência. Exemplos incluem o cyber roubo, cyber 

invasão, cyber obscenidade, ataques a infraestruturas cruciais e cyber extorsões. 

As principais características do ambiente do crime cibernético incluem a novidade, 

a tecnologia, a intensidade de habilidade, e o alto grau de globalização. (KSHETRI, 

2009, tradução nossa)2. 

 

O cyber crime acontece de forma rápida e constante, e, por isso, a polícia precisa se 

reinventar com frequência para conseguir soluções para lutar contra esse problema 

(INTERPOL, 2019a). Nesse sentido, marco importante que vale ser ressaltado, é a existência 

da Convenção sobre o Cyber Crime, foi acordada em 2001, em Budapeste.  

Também conhecida como Convenção de Budapeste, essa foi uma inciativa do 

Conselho Europeu para incentivar a cooperação entre os Estados para proteger a sociedade 

contra os crimes do cyber espaço. Algumas das principais motivações que podem ser 

percebidas logo no preâmbulo da convenção são: 

 

[...] Conscientes das profundas mudanças provocadas pela digitalização, pela 

convergência e pela globalização permanente das redes informáticas; 

[...]Reconhecendo a necessidade de uma cooperação entre os Estados e a indústria 

privada no combate à cibercriminalidade, bem como a necessidade de proteger os 

interesses legítimos ligados ao uso e desenvolvimento das tecnologias da 

informação;  

Acreditando que uma luta efectiva contra a cibercriminalidade requer uma 

cooperação internacional em matéria penal acrescida, rápida e eficaz. 

(CONVENÇÃO SOBRE O CIBERCRIME, 2001).      

 

 
1 Abreviação da palavra em inglês cybernetic. Se refere à Internet ou à comunicação através de redes de 

computadores. 
2 […] criminal activities in which computers or computer networks are the principal means of committing an 

offense. Examples include cyber-theft, cyber-trespass, cyber obscenity, critical infrastructure attacks and 

cyberextortions. The most notable features of the cybercrime environment include newness, technology and 

skill intensiveness, and a high degree of globalization. 
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 Dessa forma, pode-se destacar a preocupação com as grandes mudanças advindas da 

tecnologia e, a partir disso, o surgimento de um espaço com ferramentas propícias para se 

cometer infrações de forma anônima. Por isso, os proponentes do acordo acreditam que a 

partir da cooperação internacional se encontrarão soluções eficazes, que considerem a 

expansão do espaço cibernético. A implementação das cláusulas dessa convenção pode servir 

de apoio para as autoridades de cada Estado para aprimorar as investigações e a prevenção 

do cyber crime (CONVENÇÃO SOBRE O CIBERCRIME, 2001).  

Ademais, a convenção trata principalmente sobre questões de direitos autorais, os 

problemas envolvendo a segurança, que deve ser garantida dentro da rede, e também envolve 

um tópico específico sobre a Pornografia Infantil. As recomendações presentes nessa 

convenção se mostram extremamente relevantes dentro do cenário mundial contemporâneo, 

porém grande parte dos países do mundo ainda não é signatária, como é o caso de Rússia, 

Brasil e Tunísia. Atualmente, 64 países, dentre eles Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, 

já assinaram e ratificaram a convenção de Budapeste (COUNCIL OF EUROPE, 2020).  

 

2.2 A deep web   

 

Com o avanço das tecnologias, que se aprimoram a cada dia, novos desafios são 

propostos para a agenda internacional. A internet surgiu durante a Guerra Fria, com o intuito 

de proteger informações norte-americanas e ampliar a comunicação3. Essa foi se 

aprimorando e chegando ao que conhecemos hoje: uma rede que se expande cada vez mais, 

e que ultrapassa os limites e fronteiras mundiais (SILVA, 2017).  

Um desdobramento desse processo foi a ascendência da deep web4. Essa parte da 

internet surgiu dentro da base de pesquisas da Marinha dos Estados Unidos. Nesse 

laboratório, foi desenvolvido o The Onion Routing (TOR), que foi projetado para uso 

exclusivo do governo e que tinha o objetivo inicial de ser uma base de pesquisa e análise de 

sistemas anônimos de comunicação. Mais tarde, outra fase desse projeto foi elaborada, sendo 

essa caracterizada por ser uma rede de túneis que disfarça e dificulta a identificação dos 

 
3 “A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Chamada de Arpanet, tinha como função interligar 

laboratórios de pesquisa. [...] Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. O mundo vivia 

o auge da Guerra Fria. A Arpanet era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistiria, 

mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar 

problemas. [...] Por quase duas décadas, apenas os meios acadêmico e científico tiveram acesso à rede. [...] 

Em 1992, começaram a surgir diversas empresas provedoras de acesso à internet naquele país. No mesmo 

ano, o Laboratório Europeu de Física de Partículas (Cern) inventou a World Wide Web, que começou a ser 

utilizada para colocar informações ao alcance de qualquer usuário da internet.” (SILVA, 2001) 
4 Em português, deep significa “profundo” e web “rede”, ou seja, a tradução literal seria “rede profunda”.  
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usuários. Nessa fase, foi autorizado o uso da rede para fins não governamentais, e, desde 

então, ela tem ascendido cada vez mais. Os usuário defensores da deep web se amparam 

especialmente em argumentos sobre a liberdade de expressão que a rede permite, visto que 

esse é um canal que não sofre nenhum tipo de interceptação, especialmente de potenciais 

empresas que coletam dados de usuários na chamada surface5, que é classificada como a 

internet à qual qualquer um pode ter acesso, descrita como a ponta do iceberg (CARVALHO; 

PEREIRA, 2019).  

Deep web é a parte da internet que não pode ser acessada e detectada facilmente, uma 

vez que não utiliza dos meios comuns de pesquisa como Google e Yahoo, e sua principal 

característica é a garantia do anonimato dos usuários, que buscam a rede exatamente por 

conta desse fator. É um ambiente restrito, uma vez que, para adentrá-la, é necessária a 

utilização de mecanismos específicos. A internet pode ser interpretada como se fosse dividida 

em três partes sendo elas: a surface, que, como explicado acima, é a parte da rede que 

qualquer indivíduo consegue acessar e, dentro dela, está apenas 4% de todo o conteúdo da 

rede; a deep web, que possui alguns conteúdos ocultos e difíceis de serem acessados e é 

responsável por 90% do conteúdo do espaço cibernético (mas não necessariamente de caráter 

ilegal), onde é possível encontrar, por exemplo, uma grande quantidade de artigos 

acadêmicos e roteiros de filmes que ainda não foram lançados; e, por fim, a dark web, que 

será detalhada no próximo tópico, que é a parte mais perigosa, uma vez que lá há conteúdos 

de fato ilegais e relacionados com o cyber crime. Dessa forma, a deep web é feita de páginas 

que são dificilmente encontradas, pois necessitam de mecanismos específicos para que isso 

seja feito. Todas esses três ambientes da rede podem ser alvo de hackers, que são protegidos 

através do anonimato e, com isso, conseguem disseminar vírus e, dessa forma, roubar e 

destruir informações de computadores dos usuários do cyber espaço (SILVA, 2019). 

Atualmente existe um website que é feito para pessoas que desejam encurtar links longos 

demais. O endereço é bit.ly/, e nele o usuário consegue encurtar o link desejado.  

 

2.3 A dark web 

 

Com o alargamento e aprofundamento da deep web, surgiu a possibilidade de criação 

da dark web, conhecida também como internet obscura. A dark web é um espaço que não 

 
5 Em português, “superfície”.  
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respeita regras da rede e cujos sites não são registrados no serviço de DNS6, que é sistema de 

registro de nomes e domínios da internet. Além disso, é um ambiente onde o acesso é ainda 

mais dificultado, fazendo-se necessário o uso de softwares7 específicos para circularem nos 

ambientes criptografados que garantem a anonimidade do usuário. O software mais usado 

para acessar a rede é o já mencionado anteriormente, TOR, mas outros exemplos que também 

têm essa finalidade são o Invisible Internet Project (i2p) e FreeNet (SILVA, 2017). É um dos 

espaços mais difíceis de se acessar na rede e, por isso, é onde está localizada a maioria dos 

hackers8, que podem ser definidos como: 

 

“Aquele que conhece os atalhos”. Essa pode ser uma definição perfeita para hacker, 

já que seu conhecimento sólido em programação, os meandros dos sistemas 

operacionais e arquiteturas, torna o hacker um verdadeiro conhecedor de atalhos, 

tornando-o apto a descobrir vulnerabilidades em sites e aplicações, por exemplo. 

(PLAZA, 2019). 

 

A dark web é utilizada principalmente em países cujos governos bloqueiam o acesso 

a alguns sites na internet e, com isso, os indivíduos que desejam utilizar a rede iniciam uma 

busca pelo acesso à web de forma anônima. O ambiente não surgiu com o propósito de ser 

um lugar destinado a atos criminosos, mas certamente facilita as práticas do crime, visto que 

a identificação dos usuários é extremamente dificultada (SILVA, 2017). Com isso, uma das 

características que é comumente atribuída à dark web é o fato de esta ser a camada onde o 

crime é algo que acontece a todo o instante, com o compartilhamento de informações ilegais, 

fraudes bancárias, comércio de drogas, armas, órgãos, serviços sexuais e transações 

clandestinas. Além disso, é um espaço, por exemplo, de possível acesso a contratações de 

assassinos e conteúdos ilegais, como a pornografia infantil.  

 
6 “[...] Os servidores DNS (Domain Name System, ou sistema de nomes de domínios) são os responsáveis por 

localizar e traduzir para números IP os endereços dos sites que digitamos nos navegadores. [...] Podemos 

pensar no DNS como uma camada de abstração entre o que queremos, como entrar em um site, por exemplo, 

e as engrenagens necessárias para isso acontecer. Basta digitar o endereço desejado que os servidores 

responsáveis por localizar e traduzir para o número IP correspondente farão o resto - e em uma fração de 

segundos.” (CIPOLI, 2020) 

 
7 “[...] É o programa responsável por controlar o computador, se restringe aos Sistemas Operacionais (ou 

simplesmente SO) e auxiliam o usuário e programas na comunicação com o hardware. “(JÚNIOR, 2014). 

Além disso, também podem ser “[...] programas que realizam tarefas, como: edição/reprodução de multimídia, 

acesso à internet, etc.” (JÚNIOR, 2014).  

Ademais, o conceito de hardware mencionado acima pode ser entendido como “[...] partes físicas que compõe 

um aparelho, seja ele um computador, uma televisão, um celular, etc. Todo o aparato computacional o qual 

podemos tocar é chamado hardware.” (JÚNIOR, 2014).  

 
8 Palavra oriunda do inglês hack, que significa macete, atalho.  
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Os usuários da dark web conseguem se manter em anonimato nessa rede através de 

várias técnicas como, por exemplo, o mascaramento da identidade do computador que 

utilizam, denominada IP9 (SILVA, 2019). Além disso, na dark web, a criptografia é muito 

presente e é ela que faz com que o trabalho das autoridades responsáveis por identificar 

criminosos seja muito dificultado. A criptografia pode ser definida como: 

 

[...] um conjunto de técnicas pensadas para proteger uma informação de modo que 

apenas emissor e receptor consigam compreendê-la. O protocolo de criptografia 

pode ser mais ou menos elaborado e técnicas como essas existem desde a 

antiguidade, com o primeiro sistema de criptografia conhecido tendo surgido no 

Egito, cerca de 1.900 anos antes de Cristo. [...] entender como a criptografia 

funciona é simples: o emissor da mensagem utiliza algum protocolo que vai 

protegê-la, então ela é transmitida até o destinatário, que possui uma chave capaz 

de “resolver” o problema da criptografia e acessar seu conteúdo. (CIRIACO, 

2015). 

 

Por último, outra utilidade da dark web é ser um ambiente onde indivíduos e grupos 

que sofrem algum tipo de pressão política, ou desejam se manifestar politicamente, possam 

fazer suas denúncias e acessar a internet sem nenhum tipo de influência do governo 

(FAUSTINO, 2019). 

     Figura 1 - O Iceberg como uma analogia da internet  

 
     Fonte: Smart Cosmos, 201710 

 
9 “IP significa “Internet Protocol” e é um número que identifica um dispositivo em uma rede (um computador, 

impressora, roteador, etc.). Esses dispositivos são parte de uma rede e são identificados por um número de IP 

único na rede.” (CRISTINA, 2019).  
10 Na figura, lê-se: “Superfície da Internet: Sites como Yahoo, Google, Reddit, CNN e Bing. Internet Profunda: 

Bancos de dados acadêmicos, Registros médicos e financeiros, documentos legais, relatórios governamentais, 

informações de assinaturas em sites, repositórios específicos de organizações. Internet obscura: TOR, Protestos 

políticos, tráfico de drogas e outras atividades ilegais”. (Tradução nossa). 
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  Na imagem 1, mostra-se a surface, onde existem os mecanismos de pesquisa mais 

comuns, e é a ponta do iceberg. A deep web é a primeira parte que fica embaixo da água 

nessa analogia, e a imagem fala o que está disponível nessa rede, como documentos 

governamentais, documentos médicos e bancos de dados acadêmicos. Já a parte mais 

profunda do iceberg compreende a dark web, onde se encontra a maior parte das atividades 

ilegais, como o tráfico de pessoas, armas e drogas e também é a parte onde o usuário consegue 

atingir o auge do modo anônimo, de modo que protestos políticos também acontecem através 

dela.   

 

2.4 O Mercado Ilegal  

 

Em relação ao mercado ilegal que existe através da dark web, é importante ressaltar 

que seu lucro está atrelado diretamente com o tráfico de pessoas, de drogas e de armas, o que 

acaba por trazer consequências para diversos países que lutam contra esse crime 

transnacional. Um dos primeiros mercados ilegais foi o Silk Road11, que foi encerrado pelo 

Departamento Federal de Investigação (FBI) em 2013, onde se vendiam desde drogas até 

documentos falsos (BBC, 2016). Porém, apesar do fechamento desse grande mercado, outros 

já foram criados dentro da rede, mantendo o comércio dos produtos ilegais. A analogia usada 

por muitos autores é que essa rede funciona como uma hydra, criatura da mitologia grega: 

você corta uma cabeça e nascem mais duas no lugar.  

O anonimato que caracteriza a dark web é reforçado com o uso de moedas 

criptografadas nas transações. As criptomoedas são consideradas moedas digitais e, 

atualmente, existem mais de três mil tipos delas, como a Bitcoin. Essas moedas são 

transferidas diretamente de uma pessoa para outra, não possuindo intermediação de um 

banco. Além disso, dentro do mercado clandestino, elas possuem a característica de não 

serem rastreáveis, uma vez que o sistema que registra as transações de criptomoedas na 

surface, Blockchain, não é ativo dentro dessa rede (REMESSA ONLINE, 2018). Pode-se 

definir Blockchain como:  

 

[...] blockchain nada mais é do que um livro razão público (ou livro contábil) que 

faz o registro de uma transação de moeda virtual (a mais popular delas é o Bitcoin), 

de forma que esse registro seja confiável e imutável. Ou seja, ele registra 

informações como: a quantia de moedas transacionada, quem enviou, quem 

 
 
11 “A Silk Road, chamada também de Silk Road 2.0 ou simplesmente Estrada da Seda, foi lançada em fevereiro 

de 2011 como o primeiro mercado baseado em Bitcoin da darknet.” (HENRIQUE, 2019). 
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recebeu, quando essa transação foi feita e em qual lugar do livro ela está registrada. 

(BASSOTTO, 2019).  

 

Dessa maneira, apesar de não serem apenas utilizadas dentro desse espaço, as 

criptomoedas são facilitadoras para as trocas feitas nele, exatamente por garantirem que o 

comprador não seja identificado e tornarem ainda mais difícil a identificação dos vendedores 

(SILVA, 2019). Devido à essa dificuldade de identificação dentro da rede, ela se torna um 

ambiente próprio para o acontecimento de diversos tipos de crimes, que serão detalhados no 

próximo tópico.  

 

2.4.1 Crimes transnacionais 

 

 “O crime organizado transnacional engloba praticamente todas as ações criminais 

motivadas pelo lucro e cometidas por grupos organizados, envolvendo mais de um país.” 

(UNODC, 2013). O crime transnacional está diretamente relacionado com o mercado ilegal, 

onde se tem a forte presença do tráfico internacional que movimenta esse ambiente. 

Primeiramente, vamos tratar do tráfico de pessoas, que engloba o tráfico para a exploração 

sexual, com enfoque na pornografia infantil, um dos maiores problemas da dark web. Logo 

em seguida, trataremos sobre o tráfico de órgãos.  

O tráfico de pessoas, segundo o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas 

contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à Prevenção, Repressão e Punição do 

Tráfico de Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, ou simplesmente Protocolo de 

Palermo, de 2003, é definido como: 

 

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento 

de pessoas, recorrendo à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, 

ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou de situação de 

vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter 

o consentimento de uma pessoa que tem autoridade sobre outra, para fins de 

exploração. (Organização das Nações Unidas, [s.p.] 2003). 

 

As vítimas que mais sofrem com o tráfico humano são mulheres, crianças, migrantes 

e refugiados (ANDRADE, 2011). Nesse sentido, as três formas mais comuns de ocorrência 

desse crime são para a exploração sexual, trabalho forçado ou para a remoção de órgãos para 

serem vendidos no mercado ilegal. Normalmente, quando se trata da exploração sexual, a 

vítima recebe uma oferta de emprego em outro país para melhorar sua qualidade de vida, e, 

quando chega ao destino, é forçada a realizar atividades sexuais para pagar suas dívidas. O 

trabalho forçado se refere a indivíduos que trabalham em condições que são análogas à 
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escravidão, ou seja, em locais com condições insalubres, pagamento reduzido e altas jornadas 

de trabalho (SANTOS, 2015).  

O ambiente da dark web pode também ser usado para que usuários transmitam ao 

vivo diversos conteúdos envolvendo tortura, pornografia, canibalismo, entre outros (CANAL 

CIÊNCIAS CRIMINAIS, 2015). A partir disso, se destaca exploração sexual que é outra 

situação muito presente dentro da rede, especialmente quando se trata da pornografia infantil, 

visto que existem inúmeros sites onde acontecem os abusos. Segundo o art. 9 da Convenção 

sobre o Cibercrime (2010): 

 

[...] a expressão “pornografia infantil” inclui qualquer material pornográfico que 

represente visualmente: 

a) Um menor envolvido num comportamento sexualmente explícito; 

b) Uma pessoa que aparente ser menor envolvida num comportamento 

sexualmente explícito; 

c) Imagens realísticas que representem um menor envolvido num 

comportamento sexualmente explícito. (CONVENÇÃO SOBRE O 

CIBERCRIME, 2010, p.6). 

 

. Em uma palestra apresentada no Chaos Computer Congress, um congresso sobre 

informática, em Hamburgo, foi estimado que grande parte dos acessos à deep web é 

direcionado à busca pela pornografia, sendo cerca de 80% desses acessos ligados à 

pornografia infantil em específico (DR..., 2015). Dessa forma, a dark web funciona como 

uma forma de facilitar o tráfico e outras atividades ilegais que acabam por violar os direitos 

das crianças, e que reforça a necessidade de ações que auxiliem a acabar com essa situação 

(UNICEF, 2017). De acordo com o art. 9 da Convenção sobre Cibercrime: 

 

Cada Parte adoptará as medidas legislativas e outras que se revelem necessárias 

para estabelecer como infracção penal, em conformidade com o seu direito interno, 

as seguintes condutas, quando cometidas de forma intencional e ilegítima: 

a) Produzir pornografia infantil com o objectivo da sua difusão através de 

um sistema informático; 

b) Oferecer ou disponibilizar pornografia infantil através de um sistema 

informático; 

c) Difundir ou transmitir pornografia infantil através de um sistema 

informático; 

d) Obter pornografia infantil através de um sistema informático para si 

próprio ou para terceiros; 

e) Possuir pornografia infantil num sistema informático ou num meio de 

armazenamento de dados informáticos. (CONVENÇÃO SOBRE O 

CIBERCRIME, 2010, p.6). 

 

É importante também citar como crimes relacionados com o tráfico de pessoas e 

órgãos estão diretamente ligados com violações dos Direitos Humanos, algo que acontece 

com frequência no ambiente da dark web. Nestes tipos de crime as vítimas perdem sua 
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dignidade e seus direitos, indo contra o previsto na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (1948): “Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”.   

Além disso, pode-se citar também o tráfico de órgãos, onde os traficantes tiram 

proveito da situação vulnerável em que se encontram as famílias que estão esperando há 

muito tempo nas filas de doação de órgãos, para vender ilicitamente e por preços absurdos, 

o órgão necessário (ANDRADE, 2011). Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 

acontecem no mundo, anualmente, milhares de transplantes de fígado, coração e rins, sendo 

o último o mais procurado. Contudo, em alguns países, a saúde pública e de qualidade não é 

uma realidade, tendo-se situações onde os indivíduos que necessitam do órgão não 

conseguem pagar pela cirurgia, havendo ainda, em alguns países, escassez de profissionais 

capacitados para realizar a operação. De toda forma, o fator principal é a falta de órgãos 

disponíveis para transplante, fazendo com que os pacientes precisem esperar em filas por 

muito tempo (SHIMAZONO, 2007). 

 

Em 2007, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estimou que, de todos os 

transplantes no mundo, 5-10% foram conduzidos ilegalmente. Em 2011, estimou-

se que o comércio ilícito de órgãos gerou lucros ilegais entre 600 e 1,2 bilhões de 

dólares por ano. Os "mercados de órgãos" clandestinos representam uma ameaça 

significativa para a segurança dos sistemas nacionais de doação de órgãos, 

desgastando a imagem do transplante e diminuindo a confiança pública no 

transplante de órgãos em todo o mundo. (UNODC, 2015, p.11, tradução nossa).12 

 

 

 Com isso, como a demanda por órgãos é maior do que a oferta, os indivíduos tendem 

a buscar por uma alternativa perigosa, que é o turismo para transplante. As pessoas viajam 

para algum país onde podem comprar o órgão necessário no mercado ilegal. Essa prática, 

além de ilegal, é extremamente danosa à saúde visto que os riscos de o paciente adquirir 

algum tipo de infecção, rejeitar o órgão ou até mesmo falecer durante o procedimento, que 

pode ser feito de maneira insegura, são muito altos (NORTON, 2015). Os países que mais 

sofrem com a situação do tráfico de órgãos para vendas são: Filipinas, China, Colômbia, 

Paquistão e Brasil. Em contrapartida, tem-se os países que compram órgãos e fomentam esse 

comércio ilícito, como os Estados Unidos, Canadá e Austrália (ANDRADE, 2011). 

Outra vertente do crime transnacional é o tráfico de drogas, que também corresponde 

a grande parte das buscas dos usuários da dark web. Como já mencionado, uma das maiores 

 
12 In 2007, WHO estimated that out of all transplants worldwide, 5–10% were conducted illegally.21 In 2011, 

it was estimated that the illicit ‘organ trade’ generated illegal profits between USD 600 million and USD 1.2 

billion per year. Underground ‘organ markets’ present a significant threat to the security of national organ 

donation systems, eroding the image of transplantation and public confidence in organ transplantation 

worldwide. 



14 
 

operações policiais de sucesso dentro da dark web aconteceu em 2017, com o fechamento do 

Silk Road, pelo FBI, que prendeu o criador do site, condenado à prisão perpétua. Porém, 

mesmo que esse site tenha fechado, surgiram outros com o mesmo intuito, sendo o mais 

recente o DarkMarket, que promete um novo sistema para administrar a venda de drogas, o 

qual é completamente descentralizado e não possui um líder: o mercado funciona a partir de 

um código aberto onde os vendedores e compradores são responsáveis por hospedar o 

mercado como um todo,  diferente do Silk Road, onde o dono e sua equipe eram responsáveis 

pelo controle do site (GO2WEB, 2020). Dessa forma, pode-se concluir que o mercado de 

drogas nessa rede está alcançando níveis cada vez maiores, onde se negocia qualquer tipo de 

substância ilícita, atingindo diretamente países no mundo todo.  

 Ainda sobre os crimes transnacionais que acontecem no ambiente da dark web, vale 

citar, também, o tráfico ilícito de armas de fogo, um dos crimes organizados que mais lucra 

no mundo, e por isso tem tanta relevância dentro do mercado ilegal. Dentro da dark web, 

qualquer pessoa consegue adquirir armas e vários tipos e munições. O Escritório das Nações 

Unidas para as Drogas e Crime (UNODC) reforça: 

 

O Protocolo contra a Fabricação e Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças e 

Componentes e Munições chama seus parceiros a adotar e implementar a legislação 

mais forte possível de acordo com os seus sistemas nacionais para prevenir, 

investigar e processar delitos relacionados à fabricação e ao tráfico ilícitos de armas 

de fogo. (UNODC, 2013, n.p). 

 

 Por último, vale citar outro crime que acontece através da dark web, que são os fóruns 

com intuito de recrutar indivíduos para executar e incentivar atos terroristas. O próprio 

Estado Islâmico (EI) possui um site dentro da rede, na tentativa de tornar suas iniciativas 

ainda mais anônimas e preservar as identidades dos membros do grupo. Com isso, os 

terroristas encontram na dark web a vantagem de poder continuar suas atividades de 

recrutamento, comunicação com outros terroristas, arrecadar fundos, fazer propagandas e até 

mesmo planejar ataques, sem correr o risco de serem rastreados de alguma maneira 

(WEIMANN, 2016).  

 

[...] Os terroristas podem usar a dark web para captação de recursos, transferência 

de dinheiro e compra ilegal de explosivos e armas, usando moedas virtuais como 

Bitcoin e outras moedas criptográficas. [...] Um documento PDF publicado on-line 

sob o pseudônimo de Amreeki Witness, intitulado “Bitcoin wa Sadaqat alJihad”, 

que se traduz em “Bitcoin e a caridade da luta física violenta”, é de fato um guia 

para o uso da Dark Web em transações financeiras secretas. [...] Alguns relatórios 

revelaram que a Dark Web também se tornou um meio para que organizações 

terroristas vendam no mercado negro órgãos humanos (provavelmente de seus 
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prisioneiros), bem como petróleo roubado ou antiguidades contrabandeadas que 

foram saqueadas de cidades antigas. (WEIMANN, 2016, p.42, tradução nossa)13. 

 

 Nesse sentido, vale mencionar os atos terroristas ocorridos em Paris, em 2015, 

quando aconteceram ataques simultâneos na cidade, deixando cerca de 180 pessoas feridas e 

causando 180 mortes (BBC, 2015). Investigações levam a acreditar que as armas usadas 

nesses ataques foram adquiridas em um site de armas na dark web, que, de acordo com os 

oficiais, era domínio de um usuário alemão, que acabou sendo preso pelas autoridades do 

país (WEIMANN, 2016).  

 Dessa forma, especialistas chamam atenção para como o uso da criptografia torna o 

trabalho da polícia difícil, e apontam para o debate que se forma entre preservar a privacidade 

dos indivíduos e garantir a segurança pública (COX, 2015). 

  

2.5 A outra face da Deep Web 

 

A parte mais conhecida da Deep Web é, de fato, a parte das atividades ilícitas, porém 

ela pode também ser usada para outros fins. A rede é usada, por exemplo, para que governos 

e empresas armazenem dados confidenciais. Esse fato já era de conhecimento dos estudiosos 

da área, mas foi trazido à tona quando o site WikiLeaks vazou informações governamentais 

na parte comum da internet, a surface. A WikiLeaks surgiu dentro da deep web, e o grupo 

responsável pelo site encontrava documentos disponíveis na rede de vários governos (O 

TEMPO, 2011). Ademais, o Anonymous é outro grupo que publiciza informações que estão 

na deep web, e foi responsável por divulgar a identidade de aproximadamente 200 pedófilos 

em 2011, o que mostra como os hackers da rede também podem auxiliar nas investigações 

dos crimes da deep web (MELLO, 2015).  

Segundo Weimann, “[...] é necessário lembrar que a dark web também é um espaço 

onde circulam livremente jornalistas, defensores dos direitos civis e ativistas da democracia 

– todos os quais podem estar sob ameaça de censura ou prisão” (WEIMANN, 2015, p. 43, 

tradução nossa)14. Dessa forma, sabe-se que muitos países, como o Irã, a Coreia do Norte e 

 
13 [...] Terrorists can use the Dark Web for fundraising, money transfers, and illegal purchase of explosives and 

weapons, using virtual currencies like Bitcoin and other crypto-currencies. […] Terrorists can use the Dark 

Web for fundraising, money transfers, and illegal purchase of explosives and weapons, using virtual 

currencies like Bitcoin and other crypto-currencies. […] Some reports revealed that the Dark Web has also 

become a medium for some terrorist organizations to sell on online black markets human organs (probably of 

their captives), as well as stolen oil or smuggled antiquities looted from ancient cities. 
14 [...] it is necessary to remember that the Dark Web also serves journalists, civil rights advocates, and 

democracy activists—all of whom may be under threat of censorship or imprisonment. 
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a China, têm políticas de controle da surface. Com isso, jornalistas, por exemplo, se 

comunicam com suas centrais através da deep web, sendo esse um jeito de não ser submetido 

à censura imposta por esses países. 

A partir disso, é importante relembrar e fazer uma análise sobre as atividades 

legítimas e a liberdade de expressão legal que é praticada na rede, apesar do destaque que é 

dado às atividades ilegais. Um exemplo emblemático no Sistema Internacional de como a 

deep web pode ser usada para uma causa legítima, como a comunicação de grupos ativistas 

que sofriam com a censura à internet em seus países, é a Primavera Árabe.  

A Primavera Árabe, segundo Souza e Costa (2012, p.38), “foi um momento histórico 

que aflorou no início de 2011, em busca da democracia nos países islâmicos, que conseguiu 

colocar um fim em governos ditatoriais de mais de vinte anos no poder”. Nesse sentido, o 

processo envolveu uma onda de Revoluções, em que cidadãos utilizaram redes sociais, como 

o Facebook e o Twitter, para se organizar (MELLO, 2015). Especialmente em países como 

a Tunísia e o Egito, a rede foi essencial para que se estabelecesse uma comunicação entre os 

manifestantes, uma vez que, quando os líderes desses países perceberam as movimentações 

nas redes sociais disponíveis na surface web, rapidamente impuseram uma série de  

repressões, sendo uma delas o bloqueio à internet. A censura na rede, dessa forma, foi o que 

fez com que a deep web fosse utilizada durante esse período para mobilizar os indivíduos, 

que eram, em sua grande maioria, universitários (MELLO, 2015; BORGES, 2012). 

A deep web também é utilizada para a busca por informação. A rede é repleta de 

conteúdos que são dificilmente encontrados na surface. Lá existem bibliotecas com milhares 

de livros raros, músicas e filmes. Além disso, existem os fóruns onde é possível aprender 

sobre programação ou até mesmo debater sobre a política internacional. Milhares de pessoas 

ao redor do mundo preferem utilizar essa rede para se comunicar, exatamente pela garantia 

da privacidade, que já foi mencionada antes, que não é garantida na surface (KOHN, 2012).  

É muito importante saber o número desta edição do MINIONU e o ano em que estamos. 

 

3 APRESENTAÇÃO DO COMITÊ  

 

A Organização Internacional de Polícia Criminal (INTERPOL) surgiu em Mônaco, 

em 1914, contava com apenas 24 países, e tinha sua sede na Áustria, na cidade de Viena. O 

congresso que deu origem à organização foi essencial para que os países expressassem suas 

vontades de ampliar a cooperação entre as polícias dos países, facilitando, por exemplo, 

investigações transnacionais (INTERPOL 2020b). 
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A organização se estabeleceu de fato no ano de 1956, e atualmente possui 192 

membros, sendo considerada a maior organização policial do mundo, onde cada membro 

possui seu escritório. Sua sede principal está localizada na França, em Lyon. A língua oficial 

do Congresso foi definida e continua até os dias atuais sendo o Francês, juntamente com o 

Inglês, o Espanhol e o Árabe (INTERPOL, 2020b). A Organização se preocupa com o crime 

virtual, que ascende a cada dia com o crescimento das tecnologias e especialmente dentro da 

dark web, que é um ambiente que alcança cada vez mais usuários.  

Para traçar um panorama geral sobre este comitê, é importante ter em mente que a 

Organização Mundial da Polícia Criminal é uma organização policial mundial, que é 

responsável por gerir desde operações policiais até treinamentos sobre como lidar com crimes 

específicos. Todos os anos os membros dessa organização, que normalmente são chefes de 

polícia, se reúnem em uma Assembleia, onde crimes que estão em relevância como ameaças 

para a segurança dos países, são colocados em pauta na agenda da reunião.  

Neste comitê, simularemos a Assembleia Geral da INTERPOL, que é caracterizada 

por ser o órgão máximo, onde representantes dos países membros se reúnem anualmente 

especialmente para verificar se as ações e medidas recomendadas e realizadas pela 

INTERPOL estão tendo efetividade nos Estados membros, e também para que estes discutam 

e falem sobre suas experiências internas. A INTERPOL possui um Secretário Geral, que é 

eleito a cada cinco anos e é responsável por participar de discussões políticas, defendendo a 

organização e se posicionando de acordo com os assuntos da política internacional 

(INTERPOL, 2020b). 

A INTERPOL tem feito esforços para investigar e combater o crime na dark web, e 

será função desta assembleia debater e propor estratégias sobre como lidar com a deep web 

e seus desdobramentos. A 89ª Assembleia Geral da INTERPOL se passará na sede da 

organização, em Lyon, França, e irá acontecer de 11 a 13 de outubro de 2020. A assembleia 

contará com 50 delegados, que incluirão Estados membros da INTERPOL, bem como 

membros observadores, como organizações e empresas, que tornarão o debate mais amplo e 

dinâmico.  

Os delegados irão representar chefes da polícia da sua respectiva delegação, ou, no 

caso das empresas, o líder dessas, e por isso é de extrema importância que estudem as 

capacidades internas do país que irão representar e as áreas de atuação da empresa. Os 

delegados deverão apresentar e discutir estratégias para auxiliar nas investigações do tema 

do comitê. Também é importante citar que todas as medidas tomadas dentro da assembleia 
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possuem caráter recomendatório e que todos os membros presentes nessa reunião possuem 

extrema relevância.  

 

3.1 Sistema de Avisos da INTERPOL 

 

A INTERPOL possui um sistema de avisos que é utilizado para alertar ou fazer 

pedidos de cooperação, para que os chefes da polícia dos Estados membros compartilhem 

dados que tenham algum tipo de relação com o crime. É importante salientar que um aviso 

só é publicado quando ele atende todas as condições que confirmem a informação que será 

transmitida por ele. O intuito desse tópico é esclarecer para os delegados o significado de 

cada um dos avisos, que poderão ser utilizados dentro do comitê em seus discursos e em suas 

propostas de resolução, caso considerem necessário. Os avisos são: 

 

Figura 2: Sistema de Avisos da INTERPOL 

Fonte: INTERPOL (2020)15 

 

4 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Neste tópico, apresentaremos alguns dos principais posicionamentos acerca da 

temática a ser discutida. Por se tratar de um problema transnacional, ou seja, que envolve 

atores que vão além de Estados, teremos representantes de todos os continentes, empresas de 

 
15 Figura produzida pela própria autora.  
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tecnologia, e organizações internacionais não governamentais, sendo todos os participantes 

essenciais para a discussão. Reitera-se a importância de todas as delegações que estão 

presentes nessa assembleia, e a escolha das representações a seguir foi por possuírem 

posicionamentos essenciais para o debate sobre a temática, e não por possuírem maior 

importância. 

 

4.1 China 

 

A China é um país onde a censura à internet é uma realidade e, por isso, a deep web 

é o espaço onde os indivíduos podem se expressar sem serem identificados. Atualmente, 41% 

dos ataques cibernéticos mundiais são oriundos da China, e muitos desses ataques têm como 

objetivo hackear redes governamentais dos Estados Unidos e seus aliados (GOCACHE, 

2017). 

Segundo o relatório anual da Freedom on the net16, que é um dos relatórios produzidos 

pela Freedom House17, uma ONG que promove a liberdade, no último ano, a China ficou em 

último lugar no ranking de Liberdade na Internet, além de ser considerado o país que mais 

priva os usuários da liberdade na internet pelo quarto ano seguido neste ranking. As empresas 

que não seguem as recomendações de censura do governo chinês sofrem punições que 

resultam no bloqueio e eliminação de conteúdo dos sites e aplicativos (FREEDOM ON THE 

NET, 2019). 

O foco da censura no país é qualquer mecanismo que possa fornecer informações a 

seus habitantes. Por isso, a China censura especialmente veículos de notícias internacionais, 

especialmente os que já reportaram episódios de repressão do governo chinês, como a BBC.   

 

As autoridades chinesas tentam justificar o sistema de censura do país alegando 

que ele tem como alvo conteúdos pornográficos ou violentos, mas estudos 

independentes descobriram repetidamente que os conteúdos relacionados à 

política, religião, economia e movimentos sociais são um foco principal. O 

Departamento de Propaganda e suas subsidiárias locais emitem quase diariamente 

instruções para sites de notícias e plataformas de mídia social sobre o conteúdo a 

ser restringido. (FREEDOM ON THE NET, 2019a, tradução nossa).18 

 

 
16 Liberdade na Internet.  
17 Lar da Liberdade.  
18 The Chinese authorities have attempted to justify the country’s censorship system by claiming that it targets 

pornographic or violent content, but independent studies have repeatedly found that content related to politics, 

religion, economics, and social movements are a primary focus. The CCP’s Propaganda Department and its 

local subsidiaries issue almost daily instructions to news websites and social media platforms on what content 

to restrict. 



20 
 

Além disso, a censura também pode ser vista no acesso a redes sociais como 

Facebook, WhatsApp e Twitter, que são completamente bloqueadas na China. Junto à 

censura das redes sociais, há também o bloqueio dos mecanismos de busca da internet, como 

o Google, que é bloqueado no país desde 2012, enquanto o Bing, site de buscas da Microsoft, 

funciona com restrições, por cumprir os requisitos de censura impostas pelo governo chinês 

(FREEDOM ON THE NET, 2019).  

Nesse sentido, os hackers chineses usam vários métodos para invadir o conteúdo 

online que é bloqueado, especialmente os de cunho político. Os hackers cometem, também, 

crimes como roubo de dados, vendendo-os no mercado ilegal da dark web. Todas essas 

medidas relacionadas com a censura fazem com que os usuários precisem buscar formas de 

acessar a internet, e por isso optam pela dark web (GOCACHE, 2017). 

Apesar de todos esses fatores, e de ser favorável à censura em seu território, o país 

tem promovido a segurança no ciberespaço que a população tem acesso na tentativa de 

ganhar uma superioridade dentro deste âmbito. Nesse sentido, o país promove medidas como 

aulas de informática durante a alfabetização de crianças e jovens (GOCACHE, 2017).  

 

4.2 Estados Unidos  

 

Os Estados Unidos são o país onde a deep web surgiu, com o intuito de ser uma 

plataforma para, por exemplo, arquivamento de dados governamentais. Quando a rede foi 

aberta para o uso não governamental, ela logo se expandiu e, por isso, grande parte dos fóruns 

e sites presentes nesse espaço é escrito em inglês (GOCACHE, 2017). 

Uma característica marcante do país é a defesa da liberdade e, a partir disso, o 

relatório do Freedom on the net classificou os EUA como sendo um país predominantemente 

livre no que diz respeito ao uso da internet.  

 

O governo não censura diretamente qualquer ponto de vista político ou social 

online, embora as regras legais restrinjam certos tipos de conteúdo. Geralmente, 

materiais ilegais, incluindo pornografia infantil, estão sujeitos a remoção por 

ordem judicial ou processo legal semelhante, se estiver hospedado nos Estados 

Unidos. Uma nova lei destinada a combater o tráfico sexual on-line atraiu críticas 

por incentivar que as empresas restrinjam conteúdos legais para evitar multas. 

(FREEDOM ON THE NET, 2019b, tradução nossa)19. 

 
19 The government does not directly censor any particular political or social viewpoints online, although legal 

rules do restrict certain types of content. Generally, illegal material, including child sexual abuse imagery, is 

subject to removal through a court order or similar legal process if it is hosted within the United States. A new 

law meant to combat online sex trafficking has drawn criticism for effectively encouraging companies to 

restrict legitimate content in their efforts to avoid penalties. 
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 Em uma das reuniões do G20, Barack Obama já havia afirmado que o país tem o 

maior arsenal cibernético do mundo, o que é confirmado visto a sofisticação e o número de 

ataques cibernéticos que são advindos do país (GOCACHE, 2017). Os hackers 

estadunidenses, que normalmente agem na deep web, representam grande perigo ao governo, 

visto que, nos últimos anos, têm conseguido acessar bases de dados como, por exemplo, da 

Administração Nacional do Espaço e da Aeronáutica (NASA) e da Agência de Inteligência 

dos Estados Unidos (CIA) (GOCACHE, 2017).  

Apesar disso, o governo do país está atento e trata como uma de suas maiores 

prioridades cuidar da cyber segurança do país. O Departamento de Justiça dos EUA, 

estabeleceu, em 2018, uma força tarefa para cuidar dos assuntos cibernéticos, a qual possui 

o objetivo de assegurar a cyber segurança e combater os cyber crimes. Além disso, o governo 

investe recursos financeiros, diplomáticos e até mesmo militares para garantir que os EUA 

tenham todos os instrumentos possíveis para combater as cyber ameaças. Nesse sentido, os 

EUA realizam operações de sucesso, onde suas forças, juntamente com a INTERPOL, 

conseguem combater o cyber crime de forma eficaz. Uma das operações de destaque que 

aconteceu no país foi o fechamento do maior mercado ilegal de drogas da dark web, o Silk 

Road, pelo FBI (ATTORNEY GENERAL’S CYBER-DIGITAL TASK FORCE).  

Dessa forma o país se mostra extremamente favorável a liberdade expressão na 

internet, e muito engajado a combater e investigar os crimes que acontecem na dark web, 

especialmente o tráfico de pessoas, preocupação que pode ser comprovada a partir da 

iniciativa e criação do Escritório de Monitoramento e Combate ao Tráfico de Pessoas (TIP): 

 

O Escritório TIP foi criado de acordo com a Lei de Proteção às Vítimas do Tráfico 

(TVPA) de 2000. O Escritório TIP defende o paradigma dos “3Ps”: processar 

penalmente casos de tráfico, proteger vítimas e prevenir o tráfico, em conformidade 

com o Protocolo das Nações Unidas para Prevenir, Suprimir e Punir o Tráfico de 

Pessoas, em Especial Mulheres e Crianças, complementando a Convenção das 

Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Protocolo de Palermo). 

O Escritório TIP está organizado em quatro seções: Relatórios e Assuntos 

Políticos, Programas Internacionais, Compromisso Público e Assuntos 

Intergovernamentais e Planejamento e Gestão de Recursos. (OFFICE TO 

MONITOR AND COMBAT TRAFFICKING IN PERSONS, 2018, p.1) 

 

Dito isso, o país pode ser considerado uma das referências mundiais no combate a 

esse crime, que é um dos maiores problemas dentro da dark web.  
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4.3 Rússia  

 

 A Rússia é o segundo país mais influente dentro da deep web, e, por isso, circulam 

na rede muitos fóruns e sites em russo. Segundo o relatório da Freedom on the net, o país é 

considerado como um ambiente onde os usuários não possuem liberdade na internet, o que 

pode ser visto a partir das repressões feitas pelo governo russo quando se trata desse assunto 

(FREEDOM ON THE NET, 2019c). 

 

[...] em 2018, [a Rússia] prendeu usuários por suas atividades on-line a uma taxa 

de aproximadamente um a cada oito dias. [...] As autoridades continuaram suas 

tentativas de bloquear o aplicativo de mensagens criptografadas, Telegram, por 

violar a lei russa sobre retenção de dados, a Lei Yarovaya. O governo também 

introduziu várias novas categorias de expressão online que foram motivo tanto de 

remoção de conteúdo quanto de penalidades criminais à medida que intensificava 

sua campanha contra os direitos digitais dos usuários. Finalmente, o governo 

aprovou a chamada legislação "internet soberana" com o objetivo de centralizar 

seu controle sobre a infra-estrutura de tecnologia da informação e comunicação. 

(TIC). (FREEDOM ON THE NET, 2019c, tradução nossa)20. 

 

O foco da dark web russa é o tráfico de drogas, fato que ficou comprovado durante a 

Copa da Rússia, quando diversos usuários vendiam drogas através da rede, para garantir o 

anonimato e a segurança nas transações (PEREIRA, 2018). O governo Russo não apoia a 

existência dessa rede e já ofereceu até mesmo uma recompensa para o indivíduo que 

conseguisse informações técnicas sobre usuários e equipamentos do mecanismo principal 

para acessar a rede, o TOR (GOCACHE, 2017). 

Cerca de 4% dos cyber ataques globais vêm da Rússia, e os hackers deste país 

possuem habilidades de atacar as redes mais sofisticas e seguras, como o Google, Facebook, 

Apple, e até mesmo a NASA. O país possui um grande número de especialistas em TI, o que 

faz com que mais pessoas tenham capacidade para se tornar hackers (GOCACHE, 2017). 

Todos os esforços da Rússia em repreender o uso da internet no país acabam por atrair mais 

usuários para a deep web, visto que na rede eles conseguem a liberdade de expressão que é 

limitada pelo Estado.  

 

 
20 […] in 2018, imprisoned users for their online activities at a rate of approximately one every eight days. […] 

Authorities continued their attempts to block the encrypted messaging app Telegram for violating the 

Yarovaya Law. The government also introduced several new categories of online expression that were 

grounds for both content removals and criminal penalties as it intensified its campaign against users’ digital 

rights. Finally, the government passed so-called “sovereign internet” legislation aimed at centralizing its grip 

on information and communications technology (ICT) infrastructure. 
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4.4 Facebook  

 

A rede social surgiu em 2003, quando Mark Zuckerberg e seus colegas de 

universidade, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, criaram a primeira versão 

dela, com o intuito de ser um ambiente para os alunos da Universidade de Harvard 

socializarem. Um ano depois, Zuckerberg criou o site que logo em seguida se tornou o 

Facebook, que é um dos sites de relacionamentos mais famosos e usados até os dias atuais. 

É uma das maiores redes sociais do mundo, com bilhões de usuários ativos. Nessa plataforma, 

é possível se conectar com pessoas do mundo todo (KLEINA, 2018). Atualmente a rede 

também é dona do Instagram e do WhatsApp, que são redes sociais tão grandes quando o 

Facebook. A rede é alvo de ataques cibernéticos, devido ao seu enorme banco de dados de 

usuários, e o ataque mais recente foi o vazamento de quase 260 milhões de dados de usuários 

da rede, que ficaram disponíveis em sites da dark web gratuitamente. Dessa forma, a empresa 

está investindo no aumento da sua segurança e na de seus usuários, para tentar combater 

situações como essa (AFP, 2019).  

Além disso, a empresa já disponibilizou o acesso ao site para usuários que preferem 

usar o navegador TOR, como é o caso das populações de países que sofrem com a censura 

de seus governos. A partir disso, a empresa também tomou o cuidado de providenciar um 

certificado que comunica ao usuário que o site em que ele está navegando é realmente o 

Facebook, para que não haja intercepções de hackers, visto que o navegador é o principal 

mecanismo de acesso à deep web (PEREIRA, 2014). Pode-se concluir então, que a empresa 

se preocupa com a segurança dos dados de seus usuários, e tem tomado medidas para 

melhorar ainda mais sua cyber segurança. 

 

4.5 UNODC  

 

O Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) surgiu em 1997, 

como uma iniciativa para prevenir e combater o crime transnacional. Sua sede é na cidade de 

Viena, e o órgão possui aproximadamente 20 escritórios regionais para atender as 

necessidades de cada região (UNODC, 2020). Atualmente, é um dos atores principais quando 

o assunto é combate ao crime transnacional, que envolve, especialmente, o tráfico de pessoas, 

armas, drogas e também o terrorismo, todos esses, crimes que acontecem diariamente dentro 

da dark web (UNODC, 2020).  A organização possui três pilares principais para executar 

suas atividades: 
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• Trabalho normativo, para ajudar os Estados na ratificação e na 

implementação dos tratados internacionais, e no desenvolvimento das 

legislações nacionais sobre drogas, criminalidade e terrorismo. O UNODC 

também oferece serviços técnicos e operacionais para órgãos de execução e de 

controle estabelecidos pelos tratados internacionais. 

• Pesquisa e análise, para enriquecer o conhecimento e ampliar a compreensão 

dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade e estabelecer políticas 

e estratégias com base em evidências. 

• Assistência técnica, por meio de cooperação internacional, capacitando os 

Estados-Membros para oferecer respostas eficazes em questões relacionadas 

às drogas ilícitas, ao crime organizado e ao terrorismo. (UNODC, 2020). 

 

A organização recebe a maior parte de seus fundos a partir de doações de seus 

membros, e o restante deles são oriundos de outras agências das Nações Unidas e fundos 

internacionais (UNODC, 2020). A organização será um membro observador e é 

extremamente relevante dentro deste comitê, devido a seu conhecimento sobre o crime 

internacional, podendo auxiliar os membros dessa assembleia em como lidar e como 

encontrar melhores soluções para tratar e combater situação dentro da internet profunda.  

 

QUESTÕES RELEVANTES PARA O DEBATE 

 

● Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelas polícias dos Estados para a 

investigação dentro da deep web? 

● Como encontrar formas de combater um crime que não respeita fronteiras e acontece 

a todo instante? 

● Quais os impactos do mercado ilegal no âmbito interno dos países? Este mercado, 

normalmente está atrelado ao crime transnacional. Como lidar com essa relação e 

encontrar mecanismos para amenizá-la? 

● Que dia acontecerá o primeiro dia de simulação do MININONU? Junte esse número 

com a sigla do nosso comitê ao contrário para encontrar a última parte da mensagem. 

Se você encontrou as outras duas dicas no texto, você já tem o necessário para juntá-

las, e, decifrar a mensagem. 

● Se possível, como encontrar um equilíbrio entre os pontos positivos e negativos da 

deep web? 

● Como lidar com o dilema entre liberdade de expressão e garantia da segurança na 

internet?  

● O progresso tecnológico continuará acontecendo, e com isso a rede continuará a se 

expandir. O que pode ser feito, nesse sentido, para tornar o espaço cibernético mais 

seguro? 
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