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Será necessário, pois, permear a doutrina 
com os aspectos fundamentais relacionados 
ao DICA desde o nível estratégico até o 
tático, comprometendo os planejadores no 
mais alto escalão de decisão até os 
executores. Táticas, técnicas e 
procedimentos, individuais e coletivos, 
deverão estar alicerçados em aspectos do 
DICA, garantindo a sua execução em 
operações militares. 

(BRASIL, 2011, p. 36) 
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RESUMO 

 

 

 

A evolução dos conflitos pelo modo como eles ocorrem está em permanente 
atualização. Dentre as ferramentas possíveis de serem utilizadas em combate, as 
Operações Cibernéticas têm se destacado pela potencialidade de se tornar a maior 
vertente de assimetria a ser inserida nas capacidades militares nos últimos anos. Em 
contrapartida, a sociedade de Estados organizados, em torno do Regime 
Internacional vigente, primou pelo estabelecimento de normas e procedimentos que 
visam assegurar a legitimidade das ações militares por meio do Direito Internacional 
dos Conflitos Armados (DICA). Seja para evitar ou atenuar o sofrimento humano, o 
DICA está consolidado sobre uma série de tratados internacionais dos quais o Brasil 
também é signatário. Estando o setor estratégico da Defesa Cibernética delegado ao 
Exército Brasileiro, coube, a este estudo, verificar a inter-relação entre o DICA e o 
uso militar das Operações Cibernéticas. Para isso, foi realizada pesquisa 
bibliográfica comparativa em fontes de doutrina militar e legislações vigentes, bem 
como foram utilizados instrumentos de coleta de dados para obter as percepções de 
especialistas sobre a temática estudada. Verificou-se que, devido à 
contemporaneidade do tema, os poucos manuais que tratam do tema ainda não 
preveem a correlação entre a possibilidade de danos decorrentes de Ações 
Cibernéticas e os princípios fundamentais do DICA, seja para resguardar o país 
contra possíveis violações cometidas por um atacante externo ou, até mesmo, 
amparar as ações militares brasileiras de maneira legítima no amplo espectro de um 
eventual conflito. 
 

 

Palavras-chave: Cibernética. Doutrina Militar. Direito Internacional dos Conflitos 
Armados. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The evolution of conflicts by the way they occur is in permanent update. Among the 
possible tools to be used in combat, the Cybernetic Operations have been 
highlighted by the potential to become the largest strand of asymmetry to be inserted 
in the military capabilities in the recent years. On the other hand, the society of 
organized States, around the current International Regime, excelled by the 
establishment of standards and procedures aimed at ensuring the legitimacy of the 
military action through the International Law of Armed Conflict (ILAC). Whether to 
avoid or lessen human suffering, the ILAC is consolidated on a series of international 
treaties of which Brazil is also a signatory. Being the strategic sector of Cyber 
Defense delegated to the Brazilian Army, fitted, to this study, to verify the 
interrelationship between the ILAC and the military use of Cybernetic Operations. For 
these, a comparative bibliographic research was carried out in sources of military 
doctrine and current legislation, as well as instruments of data collection were used 
to obtain the perceptions of specialists on the subject studied. It was verified that, 
due to the contemporaneity of the theme, the few manuals that deal with the theme 
still do not predict the correlation between the possibility of damages arising from 
Cyber Actions and the fundamental principles of ILAC, either to protect the country 
against possible violations committed by an external attacker or, even, to support the 
Brazilian military action in a legitimate way on the broad spectrum of a possible 
conflict. 
 

 

Keywords: Cybernetics. Military Doctrine. International Law of Armed Conflict.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

O estabelecimento de normas e procedimentos que visam assegurar a 

legitimidade das ações militares em qualquer hipótese de emprego do uso da força 

tem sido frequente dentre as publicações doutrinárias no âmbito das Forças 

Armadas Brasileiras. 

No nível político-estratégico, tanto a Política Nacional de Defesa1 (PND) 

quanto a Estratégia Nacional de Defesa2 (END) se coadunam aos princípios 

constitucionais de respeito aos tratados internacionais e ainda pontuam sobre a 

importância da inserção e projeção do país no concerto das nações (BRASIL, 2012).  

Tal direcionamento aponta para a necessidade da realização de estudos e 

estabelecimento de procedimentos que adequem as capacidades de defesa do país 

frente ao cenário internacional em constante mutação. Neste ínterim, o presente 

estudo trata das modificações em curso nos conflitos contemporâneos e as 

possibilidades de aplicação do Direito Internacional Humanitário (DIH), ou Direito 

Internacional dos Conflitos Armados (DICA), sobre eles.  

Uma vez que as principais publicações no âmbito do Ministério da Defesa e 

do Exército Brasileiro (EB) se utilizam do acrônimo “DICA” para se referirem aos 

tratados internacionais e costumes que visam regulamentar e/ou limitar os conflitos, 

este, também, doravante será o termo utilizado no presente estudo para aquele 

conjunto de normas. 

Especificamente, foi abordado, em um primeiro momento do estudo, o 

processo de securitização3 do setor cibernético – aqui adotados os pressupostos da 

Escola de Copenhague – que vem ocorrendo em diversas partes do mundo, tendo 

como consequência direta a militarização daquele setor, haja vista a sua 

possibilidade de utilização como extensão do teatro de operações. 

Em continuidade, foi estudada a estruturação do setor de defesa cibernética 

                                                 

1 Documento de mais alto nível do planejamento de defesa brasileiro, que estabelece objetivos e 
diretrizes para o preparo e emprego das capacidades nacionais, integrando o setor militar e civil. 

2 Estabelece diretrizes para adequação e organização das Forças Armadas para seu emprego em 
tempo de paz ou de guerra.  

3 Corrente de pensamento estabelecida no campo das Relações Internacionais que trata da adoção 
de medidas extraordinárias para proteção de algum ativo, as quais seriam justificáveis pelo suposto 
dano potencial e iminente que uma ameaça a este ativo possa vir a causar (BUZAN, 1998).  
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no Brasil e sua respectiva doutrina, passando antes pelas características do espaço 

cibernético brasileiro e considerações sobre as estratégias para o setor em outros 

países.  

Em relação à militarização do tema cibernética, no Brasil, o processo não vem 

ocorrendo de forma diferente daquilo que está em curso em uma série de outros 

países no mundo. Neste ínterim, END deixou clara a importância do tema ao definir, 

como setores estratégicos de desenvolvimento, os setores aeroespacial, nuclear e 

cibernético, incumbindo ao EB a responsabilidade pelo desenvolvimento deste 

último (BRASIL, 2012).  

Alguns órgãos da estrutura de defesa cibernética brasileira já estão em 

funcionamento. Contudo, como seria comum na implementação de qualquer novo 

setor estratégico, algumas questões se apresentam e precisam ser dirimidas, dentre 

as quais, a que baliza o desenvolvimento deste estudo. 

Para melhor entendimento da problemática que direciona o estudo, tratar-se-

á, a partir deste ponto, do caminho percorrido para a definição do problema de 

pesquisa. 

 

1.1 PROBLEMA E SEUS ANTECEDENTES 

 

Foi a partir do conceito de fourth generation warfare (4GW), ou conflito de 

quarta geração (tradução livre), que o combate se aproximou da realidade 

contemporânea dos conflitos e do tema aqui proposto. Os avançados meios 

tecnológicos aliados a armamentos cada vez mais eficientes dos Estados 

considerados desenvolvidos, em contraposição aos atores, estatais ou não-estatais, 

com baixas capacidades político-econômico-militares, fazem com que estes optem 

por adotar o confronto não-linear, a insurgência e o combate de guerrilha como 

doutrina, configurando um tipo de enfrentamento que hoje é denominado “conflito 

assimétrico” (METZ, 2001; PINHEIRO, 2007). 

Ao serem acrescidos aos conceitos de guerra assimétrica e conflitos de 

quarta geração (4GW), os incrementos tecnológicos em corrente desenvolvimento 

no século XXI, especialmente no campo da cibernética, tem-se aquilo que 

estudiosos dos fenômenos de guerra e paz denominam como conflito de quinta 

geração (5GW). 
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Como principal característica do conflito de quinta geração, a evolução 

tecnológica deverá culminar em profundas modificações nas batalhas com o uso de 

novas vertentes militares. Além do incremento do espaço cibernético como possível 

teatro de operações, também a biotecnologia e a nanotecnologia4 têm potencial para 

acarretarem profundas mudanças no modo como se dão os conflitos militares.  

Em reflexão, o emprego militar de ataques cibernéticos parece bem lógico ao 

se indagar sobre o que causaria maior dano: o arrebatamento por um bombardeio 

convencional ou um ataque cibernético coordenado em infraestruturas críticas como 

energia e telecomunicações?  

Transformações como as citadas anteriormente costumam suscitar debates 

sobre os limites da guerra e o uso da tecnologia como ferramenta de combate militar, 

uma vez que os setores bélico e tecnológico, historicamente, se complementam de 

forma cíclica. 

 A ausência de respostas claras para diversos questionamentos sobre esses 

limites ao uso da força e tecnologia militar são as bases deste estudo e podem ser 

exemplificadas no seguinte cenário que antecede a formulação do problema: em 

uma região em litígio entre duas partes, onde não se chegou a uma solução pacífica 

de controvérsia, há um indivíduo sentado, em frente ao computador de sua 

residência, realizando uma invasão em um sistema de segurança que irá 

sobrecarregar e danificar toda uma rede de energia e comunicações da parte 

oponente. Este indivíduo pode ser considerado um combatente à luz do direito 

internacional dos conflitos armados? E sendo o atacante um ator estatal, uma 

resposta militar contra ele seria justificável? Que limites existem para a restrição do 

dano possível de ser causado por esse tipo de ataque? E se suas ações tiverem 

como consequência prejuízo a instalações protegidas pelo direito internacional 

humanitário como, por exemplo, hospitais?  

Os questionamentos expostos no decorrer da pesquisa são advindos de 

condições que inexistiam quando da edição das Convenções de Genebra5, seja por 

                                                 

4 Biotecnologia e nanotecnologia são vertentes tecnológicas voltadas para a manipulação de 
pequenas partículas, no nível atômico e molecular, para o desenvolvimento de materiais úteis a 
determinado fim, inclusive para uso militar. Quando tais pesquisas têm como objeto células e 
organismos, ela é denominada biotecnológica, enquanto a pesquisa com materiais e compostos 
inorgânicos é denominada nanotecnológica. 

5 As Convenções de Genebra são tratados internacionais que compõem o núcleo do Direito 
Internacional Humanitário na busca pela regulamentação dos conflitos e limitação aos seus efeitos 
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meio de sua última revisão, em 1949, ou por seus Protocolos Adicionais6, nos anos 

de 1977 e 2005. Tal qual o ocorrido quando outras revoluções tecnológicas foram 

trazidas para o contexto bélico, os questionamentos sobre o uso adequado da 

cibernética como fermenta de combate devem permear os debates entre estudiosos 

do fenômeno de guerra e paz pelos próximos anos, tanto nas academias quanto nos 

centros de estudo de estratégia e doutrina militar.  

Apenas como exemplo do quão profundas podem ser as consequências do 

surgimento de determinadas tecnologias no modo como se dão os conflitos, podem 

ser citadas as históricas mudanças decorridas pelo advento de outros elementos 

inseridos no rol das capacidades militares, como a pólvora, a automatização 

industrial de armamentos e o desenvolvimento de armamentos nucleares. Tais 

inserções pontuaram grandes transformações, tanto nos campos de batalha, quanto 

no próprio regime internacional, por suas potencialidades para causar dano. Sendo 

assim, com o intuito de efetivar estudo sobre a relação entre os temas em tela, 

chega-se à formulação do problema que será o objeto desta pesquisa científica:  

De que forma a doutrina militar7 para as ações cibernéticas pode ser 

adequada ao Direito Internacional dos Conflitos Armados para manutenção da 

legitimidade no uso do ambiente cibernético como parte do teatro de 

operações em conflitos assimétricos? 

 

1.2 OBJETIVOS (GERAL E ESPECÍFICOS) 

 

Na busca pelo entendimento sobre o espaço em que os temas Cibernética e 

Direito Internacional dos Conflitos Armados se inter-relacionam, o presente estudo 

teve o seguinte objetivo geral: Analisar a aplicabilidade de normas do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados sobre a doutrina para a defesa 

cibernética e propor procedimentos adequados (e/ou parte em manual 

                                                 

6 Os Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra surgiram da necessidade de adequação aos 
inúmeros conflitos de baixa intensidade deflagrados nas duas décadas subsequentes ao término da II 
Guerra Mundial. Os Protocolos agregaram novos conceitos às convenções, que passaram a 
considerar conflitos não-internacionais em seu escopo e outras limitações quanto ao modo de se 
combater. 

7 Conjunto de valores, princípios e métodos que objetivam organizar, preparar e empregar uma força 
militar. 
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doutrinário) para manutenção da legitimidade nas ações militares. 

Para a consecução do objetivo proposto, foi aprofundado o estudo sobre as 

possibilidades e limitações do uso do espaço cibernético como teatro de operações, 

bem como sobre o entendimento do DICA e suas imputações decorrentes de casos 

em que, devido ao lapso de tempo e consequentes evoluções tecnológicas, o objeto 

julgado não encontra paridade nas convenções que regulamentam o DICA.  

Estabeleceu-se, então, almejando alicerçar o roteiro que foi seguido para que 

se atingisse um resultado decorrente da aplicação de método científico, os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Compreender o papel das ações cibernéticas e a securitização do setor no 

mundo, bem como a implementação doutrinária em curso, iniciada com a 

redação da Estratégia Nacional de Defesa, a qual designa o Exército como 

responsável pelo desenvolvimento da defesa cibernética no Brasil; 

b) Descrever as possibilidades do emprego da cibernética como ferramenta 

para a consecução de objetivos militares e os danos capazes de serem 

causados por ela; 

c) Analisar a bibliografia existente para compreensão dos meandros do DICA 

face aos conflitos assimétricos, dando ênfase às restrições ao uso de 

determinados armamentos, à proteção de infraestruturas críticas e à 

proteção de civis; 

d) Concluir sobre os aspectos do emprego de ações cibernéticas na doutrina 

militar vigente e suas possíveis correlações com princípios do Direito 

Internacional dos Conflitos Armados; e 

e) Analisar os dados obtidos e concluir sobre a melhor aplicação dos 

princípios e normas do DICA para doutrina militar de defesa cibernética 

brasileira, propondo adequações para a obtenção de maior legitimidade e 

legalidade para as operações cibernéticas. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

A partir dos objetivos apresentados e de sua correlação com o problema de 

pesquisa, considerando, ainda, o pressuposto de que existe alguma aplicabilidade 
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para as normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados sobre ações militares 

no campo da cibernética, foram elaboradas as seguintes questões de estudo que 

devem nortear a solução do problema de pesquisa:  

 

a) Como o setor cibernético passou por um processo de securitização no 

mundo e de que forma isto foi internalizado como doutrina militar no 

Brasil? 

b) Quais as possibilidades do uso militar do espaço cibernético, bem 

como sua capacidade de causar danos em infraestruturas críticas? 

c) Quais são os aspectos gerais das fontes e princípios do DICA e, em 

específico, de que modo são adaptáveis para aplicação sobre os 

conflitos assimétricos em constante evolução? 

d) Em que casos as características e possibilidades do emprego das 

operações cibernéticas podem ir de encontro aos princípios gerais do 

DICA? 

e) De que forma a doutrina militar para atuação no ambiente cibernético 

pode ser melhor adequada para que seja garantida a legitimidade face 

aos tratados vinculantes sobre o DICA? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A relevância do presente trabalho deve-se à evidente lacuna de conhecimento 

acadêmico produzido sobre a aplicabilidade do DICA em uma transição da quarta 

para a quinta geração de conflitos, na qual o espaço cibernético passaria a ser 

considerado um teatro de operações possível para o desenrolar das ações militares. 

As vantagens a serem obtidas por meio da consecução deste estudo 

encontram-se na melhor elucidação dos direitos e deveres de tropas em situação de 

conflito. Um Estado que se propõe adentrar no campo do uso militar da cibernética 

não deve deixar de observar tais prerrogativas, tanto em relação às possibilidades 

do uso adequado da ferramenta cibernética em operações, mantendo-se assim 

alinhado ao regime internacional no respeito aos limites do conflito, quanto para 

conhecer suas prerrogativas junto às devidas instâncias, em caso de violação de 

seus direitos.  
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Espera-se, então, que o presente estudo auxilie no desenvolvimento da 

doutrina cibernética no âmbito do Exército Brasileiro por meio da adequação de 

procedimentos e/ou da redação de eventual regulamentação que melhor ampare o 

emprego das operações cibernéticas. 

Além disso, o tema abrangido por este trabalho consta como pesquisa de 

interesse para a Exército, particularmente por parte do Estado Maior do Exército8 

(EME) e do Comando de Operações Terrestres9 (COTER), em seu intento de 

adequar-se aos atuais e, também, aos futuros cenários conjunturais possíveis em 

constante evolução.   

 Desta forma, torna-se coerente que, por tratar-se de um setor estratégico em 

desenvolvimento e sob responsabilidade do Exército Brasileiro, o uso militar das 

capacidades cibernéticas e seus meandros sejam explorados de forma a contribuir 

para a melhor solidificação do setor, sendo um argumento ratificador desta ideia o 

atual processo de implementação de escolas e centros nacionais para o 

desenvolvimento da cibernética no Brasil, bem como a criação, em 2012, do Centro 

de Defesa Cibernética10 (CDCiber) como Organização Militar do Exército Brasileiro. 

                                                 

8 Órgão de Direção Geral do Exército responsável pela elaboração da Política Militar Terrestre e pelo 
planejamento estratégico para o emprego da Força Terrestre.  

9 Comando responsável por coordenar as ações de preparo e emprego da Força Terrestre mantendo 
conformidade com as políticas e diretrizes estratégicas. 

10 Organização Militar destinada ao assessoramento do Comandante do Exército e Ministério da 
Defesa relativo ao setor de defesa cibernética, além de formular doutrina e empregar tecnologia em 
proveito da exploração do setor cibernético. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

A partir de uma revisão de literatura foram estabelecidos os principais 

conceitos abordados durante a pesquisa, bem como apresentadas as ideias que 

melhor se aproximam do estado da arte nos seguintes temas: assimetria em 

conflitos e a securitização do ambiente cibernético, defesa e doutrina cibernética e 

direito internacional dos conflitos armados. As obras e publicações utilizadas 

encontram-se referenciadas no próprio texto e, também, na parte final deste projeto.  

 

2.1 A ASSIMETRIA NOS CONFLITOS E A SECURITIZAÇÃO DO ESPAÇO 

CIBERNÉTICO  

 

Em busca de melhor entender o caminho que leva à prospecção dos 

possíveis cenários atuais e futuros de um conflito assimétrico, os quais vislumbram o 

emprego das capacidades militares permeando, inclusive, ambientes como o 

cibernético, alguns aspectos merecem destaque neste primeiro momento. 

Para melhor referência em uma linha temporal, pode-se dizer que os estudos 

que tiveram como objeto de pesquisa a consolidação do conflito assimétrico 

surgiram em maior número após o término da Guerra Fria11 e início da década de 

90. As mudanças de paradigmas e as perspectivas geopolíticas futuras permearam 

diversas publicações de autores sobre o que aconteceria com o mundo que deixava 

de ser bi polarizado.  

No ano de 1999, dois oficiais de estado-maior das forças armadas chinesas 

publicaram uma obra denominada Unrestricted Warfare 12 – ou A Guerra Além dos 

Limites – na qual apontavam para o fato de que, devido às modificações no cenário 

geopolítico ocorridas até o final da década de 90, não mais seriam adequadas as 

antigas estratégias militares convencionais, e sim, um novo modo de emprego militar 

em um cenário onde governos, organizações não-governamentais e as corporações 

                                                 

11 Período compreendido entre o término da II Guerra Mundial (1945) e a extinção da antiga União 
Soviética (1991), marcado pelos conflitos indiretos entre Estados Unidos e União Soviética por zonas 
de influência e expansão de suas hegemonias e cultura pelo mundo.  

12 LIANG, Qiao; XIANGSUI, Liang. Beijing, 1999. Disponível em: <https://www.egn.mar.mil.br/ 
arquivos/cepe/guerraalemlimites.pdf>. Acesso em: 16 de maio de 2016. 

https://www.egn.mar.mil.br/
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nacionais e transnacionais atuariam de modo cada vez mais interdependente 

(JOHNSON, 2014). 

Pouco tempo após a virada do século, Metz (2001) publicou estudo 

apontando para a eclosão de diversos novos atores, possuidores de capacidades 

suficientes para exercerem influência nos processos decisórios e no equilíbrio de 

poder, reunindo todos os ingredientes necessários à deflagração dos conflitos não-

lineares. O autor, já naquela época, concluía que, dentre as soluções bélicas 

desencadeadas para a solução de controvérsias, os conflitos assimétricos 

passariam a exercer um papel preponderante.  

Em um conflito assimétrico, a diferença de capacidades entre as partes 

ocasiona mudanças nos processos de uso da força, o qual ocorre de modo distinto 

do enfrentamento direto em frentes de combate facilmente delimitadas e 

identificáveis. As insurgências, ações táticas especializadas, o terrorismo e o amplo 

uso da propaganda e contrapropaganda em frentes de combate não definidas e/ou 

multidimensionais, são as características que melhor definem o conflito assimétrico. 

O confronto se desenrola em uma espécie de conflito híbrido com difícil distinção 

entre combatentes e não-combatentes (HAMMES, 2007).  

Paralelamente aos fatores geopolíticos e suas consequências, é válido 

ressaltar como as modificações nos processos industriais ocasionaram, e continuam 

a fazê-lo, profundas mudanças nos fenômenos de guerra e paz. Tendo-os como 

referência, a evolução do modo como ocorrem os conflitos bélicos pode ser 

organizada em diferentes gerações de guerra, as quais coincidem com as 

revoluções tecnológicas de suas épocas e significativas mudanças nas relações  

É prudente destacar que a preponderância de determinado modo de conflito 

não exclui ou extingue a ocorrência dos demais. Apenas aponta para a maior 

probabilidade de que, em um determinado recorte temporal, os conflitos apresentem 

certos padrões que o identificam mais ou menos com uma determinada “geração de 

conflitos” conforme o que se segue.  

Em breve síntese, o conflito de primeira geração, consolidado após o 

surgimento da pólvora e seu uso militar, era aquele ocorrido com certa ordem se o 

comparássemos com os parâmetros atuais. Isto pois tratava-se de um conflito cujas 

características predominantes eram o combate em local previamente estabelecido, 

grupamentos lineares na disposição das tropas e enfrentamentos em blocos.  

No conflito de segunda geração, a automatização de armamentos, a qual foi 
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consequência direta dos métodos de produção advindos da Revolução Industrial, 

ceifava largas frentes do campo de batalha, obrigando as tropas a fazerem uso de 

abrigos e disputarem por cada metro do terreno, configurando o que ficou conhecido 

como “guerra de trincheiras”.  

A terceira geração surgiu da necessidade de superar as limitações da “guerra 

de trincheiras”, valendo-se, para isso, do combate em vetores simultâneos, 

valorizando a manobra e a velocidade, por vezes combinando meios aéreos e 

veículos blindados, naquilo que os alemães resumiram em um único termo: 

“blitzkrieg” – ou guerra relâmpago. 

A quarta geração de conflitos – ou fourth generation warfare (4GW) – é aquela 

caracterizada pela assimetria de poderes já descrita até este ponto, sendo as 

desiguais capacidades entre as partes em litígio seu traço mais marcante. Tais 

desigualdades ocorrem nos mais diversos níveis, seja pelo conflito Estado versus 

Não-Estado, ou pelas discrepâncias nas capacidades bélicas, recursos econômicos, 

político-sociais e diplomáticos (METZ, 2001). 

Como mencionado na introdução deste estudo, a inserção do espaço 

cibernético em meio as características que permeiam o conflito de quarta geração 

(4GW), para Hammes (2007), resultará no surgimento da quinta geração de conflitos 

(5GW). Entretanto, isto não excluirá o uso dos recursos militares, tal qual nas demais 

dimensões do Espaço de Batalha13 presentes nas gerações de conflitos anteriores. 

O gráfico adiante ilustra, tomando Westphalia14 como primeira referência, uma 

conjugação de fatores em uma linha do tempo que demonstra a predominância 

histórica das diversas gerações de conflitos, além de evidenciar a maior incidência 

da guerra de quarta geração durante os 10 (dez) primeiros anos do século XXI, sem 

que, para isso, ocorresse a extinção das demais modalidades, mas sim uma 

significante diminuição em suas incidências. Além disso, destaca-se a também a 

prevalência, no 4GW, de conflitos tendo, entre as partes em contenda, o confronto 

entre atores estatais e atores não-estatais. 

                                                 

13 Espaço de Batalha: é a dimensão física e virtual onde ocorrem e repercutem os combates, 
abrangendo as expressões política, econômica, militar, científico-tecnológica e psicossocial do poder, 
que interagem entre si e entre os beligerantes. Compreende todas as dimensões, tangíveis e 
intangíveis, nas quais o comandante deve aplicar o seu Poder de Combate. O Campo de Batalha 
está incluído no Espaço de Batalha (BRASIL, 2014b). 

14 A “Paz de Westphalia”, de 1648, foi uma das primeiras tentativas de regulamentação nas relações 
entre uma sociedade de Estados após um longo período de guerras. 



 
25 

 
Figura 01 – Prevalência das diferentes gerações de conflitos 

Fonte: https://geopolicraticus.wordpress.com/2010/10/26/the-generational-warfare-model 

 

Retomando aqui os estudos de Hammes (2007), o autor percebeu que a 

assimetria provocaria consequências de combate não tão lógicas como em outros 

tipos de conflito e que poderiam, até mesmo, favorecer o lado dito mais fraco do 

conflito.  

O amplo espectro dos conflitos assimétricos passou, então, a caracterizar-se 

pela combinação de restrições econômicas, alta tecnologia militar, fatores étnicos e 

ideológicos, combate de guerrilha e presença de companhias militares privadas.  

Contando com a presença de boa parte dos fatores citados no parágrafo 

anterior, o conflito em curso no território sírio é o exemplo mais atual de conflito 

assimétrico, sendo ainda alvo de intervenções e de financiamentos seletivos de 

atores externos apoiadores das diferentes forças em conflito dentro da própria Síria.  

https://geopolicraticus.wordpress.com/2010/10/26/the-generational-warfare-model
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2.1.1 Securitização da Cibernética e o advento da Guerra Cibernética 

 

Para melhor entendimento da inserção da cibernética no contexto dos 

conflitos assimétricos, deve-se primeiro entender o caminho percorrido por este setor 

até que fosse absorvido como uma capacidade militar.  

Destarte, o próprio conceito de espaço cibernético, por si só, é digno de 

detalhamento. Trata-se de um espaço onde não há fronteiras físicas e no qual 

diferentes atores “navegam” livremente, com exceção para os domínios protegidos 

nos quais algum ente, seja ele público ou privado, exerça sobre ele seus direitos 

(PINHEIRO, 2013). Pode-se afirmar, ainda, que o espaço cibernético é composto por 

duas partes: uma estrutura não-física (abrangendo os dados e as informações) e 

uma estrutura física (equipamentos, data center, servidores, dentre outros). 

O espaço cibernético também pode ser compreendido como uma rede 

interdependente de infraestruturas de tecnologia da informação que pode incluir 

sistemas de comunicação, de computadores e de internet (FRIEDMAN; SINGER, 

2008). 

Tal espaço tem ganhado importância estratégica devido ao vertiginoso 

crescimento dos meios de tecnologia da informação nos últimos anos, aliado a alta 

conectividade de diversos sistemas e infraestruturas estratégicas. Essa correlação 

entre os meios de tecnologia da informação e comunicações (TIC) e sua cada vez 

maior presença em equipamentos e estruturas estratégicas pode ser apontada como 

a principal causa da extensão do processo de securitização da defesa cibernética, 

chegando até a militarização do setor em diversos países (CARR, 2011).  

No que tange ao conceito de securitização, de acordo com o preconizado pela 

Escola de Copenhague, os assuntos ou temas públicos podem ser categorizados em 

três níveis. O primeiro nível, denominado não politizado, se refere a áreas em que o 

Estado não está envolvido e não existe debate público sobre a necessidade do 

Estado tomar parte em debates sobre o tema ou não. O segundo nível, politizado, 

significa que o tema faz parte de uma política pública e há alocação de recursos para 

seu gerenciamento. No terceiro nível, securitizado, chega-se à conclusão de que o 

tema pode oferecer ameaça à segurança e que medidas deverão ser adotadas por 

parte do Estado para que isso não ocorra (BUZAN; WEAVER, 1998). 

Ainda nesse contexto, o ato de securitizar algo se trata de, diante de um fato 
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interpretado como ameaça, adotar medidas extraordinárias que não seriam 

adequadas em um cenário de normalidade, e que passam a ser justificadas pelo 

suposto dano potencial e iminente que a ameaça poderia gerar caso nenhuma 

medida fosse tomada para debelá-la (BUZAN; WEAVER, 1998).  

A securitização do espaço cibernético segue uma lógica que vem sendo 

bastante potencializada pela atual expansão do terrorismo transnacional e do 

ciberativismo15 em todo o mundo. 

Com a evolução do processo de securitização do tema e sua consequente 

militarização em diversos países, é possível afirmar, então, que o espaço 

cibernético, além das prerrogativas citadas anteriormente e que o definem, é hoje 

também considerado um espaço no qual é possível que ocorra a “política por outros 

meios” – nos termos da já consagrada definição de guerra de Clausewitz (1996, p.7). 

A inserção do espaço cibernético como possível ambiente de conflito dá lugar 

a um novo tipo de enfrentamento, devido aos novos recursos tecnológicos inseridos. 

Passa a ser possível o desencadeamento de um novo tipo de guerra, a “guerra 

cibernética”, por meio de ataques a domínios protegidos, concebidos com o objetivo 

de obter vantagens estratégicas sobre um oponente, no contexto de um conflito 

armado.  

Neste estudo, o conceito de “guerra cibernética” (G Ciber) – ou cyberwar – 

será abordado tão somente como um contexto de ataque e defesa cibernética, uma 

vez que a literalidade do conceito de “guerra”, propriamente dito, será alvo de 

detalhamento em item posterior sobre o Direito Internacional Humanitário. Por 

“ataque cibernético”, tomaremos a seguinte definição, contida na proposta de Política 

Nacional de Inteligência para o Brasil, elaborada pelo Gabinete de Segurança 

Institucional (GSI) da Presidência da República (PR), no ano de 2009: 

 

[…] referem-se a ações deliberadas com o emprego de recursos da 
Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) que visem interromper, 
penetrar, adulterar ou destruir redes utilizadas por setores públicos e 
privados essenciais à sociedade e ao Estado, a exemplo daqueles 
pertencentes à infraestrutura crítica nacional. Os prejuízos das ações no 
espaço cibernético não advêm apenas do comprometimento de recursos de 
TIC. Decorrem, também, da manipulação de opiniões, mediante ações de 
propaganda ou de desinformação […] (GSI/PR, 2009). 

                                                 

15 Ciberativismo é o uso dos meios cibernéticos para a disseminação de ideias por parte de grupos 
não-estatais com capacidades para executarem ações cibernéticas. 



 
28 

2.1.2 Guerra Cibernética como ferramenta estratégica e militar 

 

Em relação aos atores que podem implementar ataques cibernéticos, Nye 

(2010) os distinguiu em 03 (três) categorias principais: governos, organizações com 

redes altamente estruturadas e indivíduos e redes com baixo grau de organização. 

 

Atores Poder relativo Vulnerabilidades 

Governos 

Regulação, coerção legal e física, 

oferta de bens públicos, burocracia 

estruturada, capacidade e 

orçamento para ataques 

cibernéticos, agências de 

inteligência. 

Ataques à reputação, 

instabilidade política, 

dependência de sistemas 

complexos que podem ser 

atacados facilmente. 

Organizações com redes 

altamente estruturadas 

Grandes orçamentos e economias 

de escala, flexibilidade 

transnacional, controle de códigos 

e do processo de desenvolvimento 

de produtos, marcas estabelecidas 

e reputação. 

Perda de reputação, roubo 

de propriedade intelectual, 

ataques a sistemas, 

vulnerabilidades legais. 

Indivíduos e redes com 

baixo grau de 

organização 

Enfrentam poucas barreiras para 

entrada no mundo cibernético, 

facilidades para a saída do 

sistema dado o anonimato, 

vantagens pela assimetria se 

comparados aos governos e 

grandes organizações. 

Coerção legal ou ilegal, 

executada por governos e 

outras organizações. 

Quadro 01 – Atores no ambiente cibernético   

Fonte: Nye (2010) 

 

Para correto entendimento de suas potencialidades, a G Ciber, merece ter 

suas características comparadas às de um combate no mundo físico. Tal associação 

permite o entendimento sobre a importância estratégica do uso da G Ciber nos 

combates modernos, fruto das características assimétricas de sua execução. 

De acordo com Nye (2010), as características que, desde um primeiro 
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momento, podem ser justapostas, ao se comparar o combate físico com o combate 

virtual, são apresentadas em quadro comparativo (Quadro 02), organizado por 

Oliveira (2011). 

 

Características do combate 

Mundo Físico Mundo Virtual 

Quase monopólio do uso da força pelo 

Estado 

Diversidade de atores e possibilidade de 

anonimato 

A movimentação dos recursos para o 

combate (ex.: tropas) é cara 

O ataque é quase sem custos e tem vantagens 

em relação à defesa. 

O defensor conhece intimamente o seu 

território. 
A distância física não importa. 

Conflitos terminam por desgaste ou exaustão. 
O mais forte não pode desarmar ou destruir o 

inimigo. 

Atores tem identidade conhecida e a 

dissuasão é uma opção estratégica. 

A possibilidade de dissuasão é limitada pelo 

desconhecimento da real identidade do inimigo e 

da origem do ataque. Assim, a dissuasão entre 

Estados é mais complicada, mas não é 

impossível. 

Prover segurança é uma função clássica do 

Estado. 

A crescente insegurança pode levar os Estados 

a tentarem exercer sua soberania no 

ciberespaço. A soberania não necessariamente 

seguirá a tradição Westphaliana e alguma 

autoridade e reponsabilidades poderão ser 

compartilhadas com atores não-estatais e 

privados. 

O grupo de países que pode exercer o hard 

power e o soft power é restrito. 

Atores de menor porte tem a capacidade exercer 

hard e soft power com menores barreiras à 

entrada e possibilidade de anonimato.  

Quadro 02 – Características do combate físico e virtual  

Fonte: Oliveira (2011) 
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É notável que os atores não-estatais são inseridos como uma parte provável 

em uma contenda no espaço cibernético, tal qual nas definições mais recentes de 

combate assimétrico no mundo físico. Em Nye (2012), o autor pontua que uma 

definição mais simples da G Ciber “seria uma ação hostil no ciberespaço cujos 

efeitos ampliam ou são equivalentes a uma enorme violência física”. 

Alguns casos de ataques cibernéticos, ou seja, ações contra infraestruturas 

de tecnologia da informação e comunicações (TIC), obtiveram considerável 

repercussão e merecem destaque, ainda que, em diversos deles, a autoria não 

tenha sido assumida pelas partes apontadas como originárias daquelas ações. 

Talvez como caso de maior repercussão, ao menos no Brasil, deva-se 

começar pela Operação de Inteligência deflagrada pelo uso do sistema Echelon. 

Trata-se de um sistema complexo de análise de dados obtidos por meio de dados 

telefônicos e que foi desenvolvido com a finalidade de identificar possíveis ameaças 

aos Estados Unidos da América (EUA) e seus aliados.  

A grande repercussão teve causa no provável uso daquela ferramenta para 

atender interesse políticos e de grandes empresas norte-americanas. O 

desenvolvimento e emprego do sistema Echelon está associado à National Security 

Agency (NSA), criada pelo presidente norte-americano Harry S. Truman, 

sigilosamente, em 1952, com atribuição de gerenciar a segurança das comunicações 

(WEBB, 2008). 

 A origem da NSA, ainda na década de 50, destaca a preocupação norte-

americana em desenvolver know-how no uso estratégico da tecnologia da 

informação e pode ser apontada como razão do desponte dos Estados Unidos como 

um dos países mais atuantes nesse setor atualmente.  

Retomando casos históricos de ataques cibernéticos com objetivos 

estratégicos, como uma das primeiras ações relatadas de “guerra cibernética”, pode 

ser apontado o conflito sérvio, ocorrido em 1999, no qual hackers kosovares e 

sérvios atacavam uns aos outros para inabilitação de sistemas de informação. 

Curiosamente, a participação militar americana naquele conflito ocorreu, 

principalmente, pelo bombardeio aéreo de estruturas da Sérvia, o que acabou por 

atingir e danificar a embaixada chinesa na Sérvia. Em retaliação, um grupo chinês 

lançou ataques cibernéticos contra os sistemas TIC norte-americanos (MESSMER, 

1999). 

Em outro caso, no ano de 2007, o sistema de defesa antiaérea da Síria foi 
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incapaz de identificar as aeronaves israelenses que voaram sob seu território com 

objetivo de atacar uma instalação de processamento de material radioativo. Apesar 

da sofisticação do sistema de defesa antiaérea sírio, foi relatado que uma ação 

cibernética israelense implantou um bug16 que impediu o correto funcionamento dos 

radares sírios e fez com que suas aeronaves não fossem identificadas, tampouco 

interceptadas (NUNES, 2010). 

Outros casos, como os que se seguem, foram bem ilustrados em uma 

publicação da revista The Economist17, em edição especial sobre a Cyberwar. A 

publicação relata que, no mesmo ano do ataque israelense à Síria, ocorreu uma 

ação de ataque cibernético tão didaticamente caracterizada que estudiosos a 

denominaram como Web-War I (Primeira Web Guerra, tradução do autor). A ação 

ocorreu no contexto de um protesto contra uma decisão do governo da Estônia para 

remoção de um memorial soviético remanescente da época em que o território 

daquele país fora parte da então União da República Socialistas Soviéticas (URSS).  

Em contrapartida ao protesto, foi realizado um ataque do tipo denial-of-

service18, ou negação de serviço, que impediu que o governo central da Estônia 

acessasse seus próprios servidores de sistemas públicos estatais. 

Em 2008, ocorreu caso semelhante ao da Estônia, porém a autoria por parte 

de um Estado, neste caso a Rússia, tornou-se mais evidente. Tratou-se da ação 

militar russa na Geórgia por meio de um ataque de negação de serviço deflagrado 

simultaneamente ao avanço das tropas russas. 

No ano de 2009, foi reportada pelo governo norte-americano uma tentativa de 

penetração em seu sistema de controle de fornecimento de energia elétrica. Naquele 

mesmo ano, os americanos divulgaram um caso de vazamento de informações 

sobre o projeto do avião de combate F-35, que teria sido obtido por meio de ataques 

aos bancos de dados sigilosos da área de defesa (CRUZ JUNIOR, 2013).  

                                                 

16 Em tradução literal, inseto. Em linguagem computacional represente um defeito ou falha lógica de 
sistema.  

17 WAR in the fifth domain – Are the mouse and keyboard the new weapons of conflict? The 
Economist. Londres, 3 Jul. 2010: p. 25-28. 

18 A expressão tem origem no termo da língua inglesa “denial of service” (DoS).  Diz respeito a 
realização de um ataque, via rede, para impedir o acesso e/ou funcionamento de um determinado 
sistema computacional. Em sua forma mais danosa – denominada “distribuída” – o ataque ocorre em 
massa pelo uso de várias máquinas que atacam simultaneamente configurando um ataque DDoS 
(distributed denial os service). 
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Os americanos apontaram os chineses como autores desses ataques e 

confirmaram que houve acessos não autorizados aos projetos de desenvolvimento 

dos caças F-35 e F-22 da Força Aérea. Passados 02 (dois) anos do ocorrido, a 

China apresentou projetos para seus jatos muito semelhantes aos projetos que 

haviam sido invadidos nos EUA.  

Como um dos casos mais notórios em relação a capacidade de causar danos, 

no ano de 2010, ocorreu um ataque cibernético aos sistemas de controle de 

infraestruturas nucleares do Irã pela infiltração de um tipo de vírus denominado 

Stuxnet. O programa tomou controle da operação de centrífugas nucleares iranianas 

e fez com que elas funcionassem em modo exaustivo até que diversas delas fossem 

danificadas. 

No ano de 2015, o grupo de ativismo hacker conhecido como Anonymous 

anunciou publicamente que iniciaria uma guerra digital contra a Turquia19, devido ao 

apoio dado pelo país para um grupo terrorista. Como consequência, em dezembro 

daquele ano, os domínios turcos “.tr” foram atacados, impedindo o acesso aos 

sistemas financeiros, das forças armadas e governamentais da Turquia. 

No mais atual caso de uso das operações cibernéticas em cenários de conflito 

assimétricos, os EUA têm realizado ataques contra a organização terrorista Estado 

Islâmico em território sírio. Os ataques, segundo o Secretário de Defesa norte-

americano, Ash Carter, objetivaram impedir coordenações táticas por parte das 

lideranças do grupo terrorista ao fazerem uso de equipamentos de tecnologia da 

informação.  

Nesse mesmo intuito, o Secretário de Defesa norte-americano ainda prevê um 

aumento no investimento de 15,5 %20 para a defesa e guerra cibernética nos EUA, 

justificado pelo aumento da atividade on-line do grupo Estado Islâmico e as 

frequentes invasões e roubos de dados de cidadãos norte-americanos no ambiente 

virtual. 

O quadro adiante sintetiza os principais conflitos cibernéticos envolvendo 

atores estatais nas últimas décadas, estando grifados os dois mais relevantes 

                                                 

19 Disponível em <http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21710/EUA-travam-guerra-
cibernetica-contra-o-Estado-Islamico/, acesso em 04 de março de 2017>. 

20 Disponível em <http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21683/Pentagono-aumenta-em-15-
por-cento-orcamento-para-guerra-informatica/, acesso em 04 de março de 2017>. 

http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21710/EUA-travam-guerra-cibernetica-contra-o-Estado-Islamico/
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21710/EUA-travam-guerra-cibernetica-contra-o-Estado-Islamico/
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21683/Pentagono-aumenta-em-15-por-cento-orcamento-para-guerra-informatica/
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/21683/Pentagono-aumenta-em-15-por-cento-orcamento-para-guerra-informatica/
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(Estônia e Irã): 

 

Década Nome do caso País agressor País agredido 

1980 Cuckoo’s Egg (1986) União Soviética Estados Unidos 

1990 Guerra do Kosovo (1999) 
Estados Unidos e 

China 

Estados Unidos e 

Sérvia   

2000 

Ataque na Estônia (2007) Rússia Estônia 

Operação Orchard (2007) Israel Síria 

Guerra da Geórgia (2008) Rússia Geórgia 

Guerra das Coréias (2009) Coréia do Norte 
Estados Unidos e 

Coréia do Sul 

2010 Ataque ao Irã (2010) 
Estados Unidos e 

Israel 
Irã 

Quadro 03 – Conflitos cibernéticos envolvendo atores estatais. 

Fonte: Nascimento (2015) 

 

2.1.3 Ameaças às Infraestruturas Críticas 

 

As Infraestruturas Críticas (IC) são, de modo geral, quaisquer estruturas 

essenciais ao funcionamento ordenado de uma sociedade, sem as quais estaria 

configurada uma situação caótica para aquele grupo de indivíduos. São exemplos: 

sistemas de armazenamento e distribuição de água, sistema de transportes e 

sistemas de geração e distribuição de energia elétrica (CARVALHO, 2014). Em 

complemento, no âmbito do EB, pode ser encontrada a seguinte definição: 

 

[...] instalações, serviços, bens e sistemas que, se tiverem seu desempenho 
degradado, ou se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério 
impacto social, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado 
e da sociedade (BRASIL, 2014d). 

 

A evolução tecnológica e suas vertentes aplicáveis aos sistemas de IC as 

tornam cada vez mais permeadas por equipamentos de TIC e interligadas entre si. 
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Sendo assim, ataques cibernéticos direcionados a esses tipos de instalações não só 

podem inviabilizá-los como gerar um efeito cascata em outros sistemas trazendo um 

sem número de prejuízos para as vítimas deste tipo de ataque (CARVALHO, 2014). 

Em diversos setores estratégicos por todo mundo, e também em redes 

industriais, é utilizado um tipo de sistema para controle de dados denominado 

Sistema de Controle e Aquisição de Dados (SCADA). A comunicação entre os 

dispositivos desse tipo de sistema é feita via rede (CARVALHO, 2014). 

As principais vulnerabilidades dos sistemas SCADA estão relacionadas à sua 

ligação em rede, que pode ser explorada por meio de inúmeras formas de ataques 

cibernéticos. O ataque às usinas iranianas, mencionado no item 2.1.2 deste trabalho, 

ocorreu justamente por meio da exploração de vulnerabilidades no sistema SCADA 

daquelas instalações, tendo como consequência graves danos àquelas estruturas.  

Ataques como o Stuxnet, visando infraestruturas críticas, tem ocorrido cada 

vez em maior número e em diferentes países nos últimos 05 (cinco) anos. Os 

principais seguem representados na tabela abaixo, sobre a qual Carvalho (2014) 

conclui que os malwares Stuxnet, Flame e Shamoon são as maiores ameaças para 

a segurança das IC que operam na geração e distribuição de energia. 

 

Local Infraestrutura Agente Consequência 

AUS 

(Queensland) 

Estação  

de Água 
Humano 

Vazamento de esgoto em  

rios 

EUA (OHIO) 
Usina  

Nuclear 

SQL 

Slammer 

Indisponibilidade da rede  

de operação por 6 horas 

EUA  

(Alabama) 

Usina  

Nuclear 

Não  

identificado 
DoS – Desligamento da Usina 

IRÃ 
Usina  

Nuclear 
Stuxnet 

Aumento de 40% na  

rotação da centrífuga 

HUNGRIA - Duqu 
Roubo de dados dos  

ativos industriais 
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Local Infraestrutura Agente Consequência 

IRÃ 
Indústria 

Petrolífera 
Flame Ciber espionagem 

Oriente Médio 
Usina  

Energia 
Shamoon 

Destruição de dados de  

30.000 workstations 

25 países 

EUA com 

maior índice 

Setor  

Energia 
Havex 

Roubo de dados dos  

ativos industriais 

Quadro 04 – Principais ataques cibernéticos contra Infraestruturas Críticas  

Fonte: Carvalho (2014) 

 

Fruto do estudo anterior e da continuidade do descontrole e desconhecimento 

sobre a circulação desses malwares, Carvalho (2014) elaborou um estudo teste para 

verificar a vulnerabilidade de uma importante IC brasileira e a existência de atores 

motivados à realização de ataques contra essa estrutura. 

Para esta pesquisa, tal estudo demonstra significativa relevância ao 

quantificar ataques cibernéticos direcionados a IC, evidenciando que os “atores”, 

sejam eles estatais ou não, estão permanentemente motivados a empreender ações 

contra IC nacionais bastando que, para isso, tomem conhecimento de uma 

vulnerabilidade no sistema. 

Carvalho (2014) realizou o estudo em seu mestrado pelo Instituto Militar de 

Engenharia (IME) e o implementou na Eletronuclear por meio de HoneyPot – “pote 

de mel” (tradução do autor) – que se trata de uma ferramenta virtual que simula o 

sistema original de conexões de rede deixando perceptíveis as vulnerabilidades do 

sistema. Para implementação daquele estudo, foi utilizado como base o sistema 

SCADA, configurando uma ferramenta do tipo HoneySCADA para os testes na 

Eletronuclear.  

Em um período de 90 (noventa) dias, foram identificados 177 (cento e setenta 

e sete) ataques cibernéticos ao sistema simulado HoneySCADA. Desses ataques, 

73 (setenta e três) foram de Denial of Service (DoS) – que são ataques de negação 

de serviço (tradução do autor), com a finalidade de inviabilizar o acesso e o 

funcionamento do sistema; e 12 (doze) ataques cibernéticos foram do tipo SQL 
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Slammer, que tem a finalidade de sobrecarregar o servidor que entra em um “ciclo 

infinito” de funcionamento errático.  

 

ATAQUE QUANTIDADE FAIXA IP PROVENIENTE DO PAÍS 

SMB/NETBIOS 92 
RÚSSIA, TAIWAN, UCRÂNIA, POLÔNIA, ÍNDIA E 

DEMAIS 20 PAÍSES. 

DoS 73 

EUA, HOLANDA, ROMÊNIA, POLÔNIA, 

ALEMANHA, 

REINO UNIDO 

SQL Slammer 12 CHINA e TAIWAN 

Quadro 05 – Origem dos ataques ao HoneySCADA na Eletronuclear  

Fonte: Carvalho (2014) 

 

2.2 O ESPAÇO CIBERNÉTICO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

No Brasil, há uma distinção a se fazer sobre os conceitos de segurança e 

defesa cibernética. A segurança cibernética diz respeito à proteção das redes de 

comunicação com cooperação entre os órgãos públicos e privados para garantia do 

funcionamento das infraestruturas críticas civis brasileiras. Já a Defesa Cibernética 

tem maior relação com a defesa e pronta resposta ativa em casos de crise, 

funcionando também como um módulo em permanente vigília em condições de 

neutralizar ameaças.  

A segurança cibernética foi atribuída, no Brasil, ao Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR), enquanto a defesa foi atribuída 

às Forças Armadas (BRASIL, 2011a). Apesar da distinção entre os conceitos, a 

Defesa Cibernética também atua no ambiente doméstico, em complementariedade à 

segurança cibernética. 

Isto posto, alguns aspectos sobre a organização e principais características 

do espaço cibernético, seja no Brasil ou em países considerados expoentes e 

referências no tema, serão explorados a seguir. 
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Figura 02 – Sistema de Segurança e Defesa Cibernética Brasileira 

Fonte: Brasil (2011a, p.26) 

 

2.2.1 Ciberespaço brasileiro  

 

Antes de que seja abordado o tema da defesa cibernética – e apenas para 

que para que se tenha a correta compressão da vulnerabilidade das redes de 

informações e TIC no Brasil – serão apresentados alguns dados referentes a 

incidência de ataques cibernéticos no país. Os números se referem ao país tanto 

como agente passivo, sofrendo ações cibernéticas, como propagador ativo de 

ataques maliciosos.  

Segundo a Pesquisa Global de Segurança da Informação, realizada pela 

empresa PWC21, o número de ataques cibernéticos no Brasil, incluído as fraudes 

virtuais, subiu 274% apenas no ano de 2015, enquanto a média de crescimento 

global desse número foi de 38%.  

De acordo com outra empresa especializada em segurança digital, a Akamai 

                                                 

21 Disponível em: www.radios.ebc.com.br/revista-brasil/edicao/2016-02/pesquisa-revela-crescimento-
de-274-em-numero-de-ataques-ciberneticos, acesso em 25 de fevereiro de 2017. 
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Technologies, o Brasil é apontado como terceiro maior propagador de ataques 

cibernéticos do mundo, com 11% dos casos, ficando atrás apenas de EUA e Rússia. 

Dentre os países que mais sofreram ataques cibernéticos, o país ficou em segundo 

lugar, com 7% dos casos, sendo os EUA os ocupantes da primeira posição.  

 

 

Figura 03 – Países mais atacados por vírus “cavalo de tróia” em 2014 

Fonte: Kaspesky Lab (2014) 

 

Contudo, é no trabalho divulgado pela empresa Kaspersky Lab que o impacto 

do problema da segurança digital no Brasil fica mais evidente. Em documento 

denominado “Beaches, carnivals and cybercrime: a look inside the Brazilian 

underground”22, a empresa classifica o país como um dos mais perigosos do mundo 

no quesito cybercrime, tendo o Brasil a maioria dos casos referentes a fraude contra 

indivíduos e empresas. Em 2014, o Brasil já havia sido indicado como número um 

em ataques financeiros. Além disso, foi constatada a conexão de criminosos 

brasileiros com outros do Leste Europeu relacionados com a criação de ataques 

como SpyEye e ZeuS, ambas aplicações programadas para atacar e obter proveito 

de redes bancárias.  

                                                 

22 Disponível em https://securelist.com/analysis/publications/72652/beaches-carnivals-and-
cybercrime-a-look-inside-the-brazilian-underground/, acesso em 12 de dezembro de 2016. 



 
39 

Como exemplo de ataque a órgão do governo brasileiro, uma ação contra o 

sistema do IBAMA resultou na emissão de licenças para 23 (vinte e três) madeireiras 

que estavam suspensas por crimes ambientais. O resultado foi de 11 (onze) milhões 

de reais em madeiras extraídas ilegalmente. Serviços desse tipo são oferecidos 

abertamente para serem adquiridos na própria rede mediante pagamentos em 

dinheiro, conforme exemplificado na figura abaixo. 

 

 

Figura 04 – “Pacotes” de ataques cibernéticos oferecidos no Brasil 

Fonte: Kaspesky Lab (2014) 

 

2.2.2 A Defesa Cibernética no Brasil 

 

Se uma operação ofensiva encontra sua antítese em uma operação 

defensiva, pode-se dizer que o Estado que detém infraestrutura e capacidade 

cibernética, acima de qualquer outra coisa, é um Estado capaz de monitorar e 

proteger seu próprio espaço cibernético contra tentativas de ataques maliciosos 

(CRUZ JUNIOR, 2013). Foi baseando-se nessa prerrogativa que diversos Estados 

securitizaram o tema ao criarem infraestruturas e doutrinas específicas para defesa 

cibernética em seus países. 
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De acordo com Nye (2010a), mesmo no espaço cibernético, há uma certa 

soberania por parte de quem detém algum domínio protegido, pois somente a 

execução de uma ação que viole a segurança desses domínios poderá resultar na 

obtenção da vantagem pretendida pala parte atacante. Impedir que essa soberania 

seja violada é o que se pretende com a defesa cibernética. 

Ao contrário do que o nome possa sugerir, a defesa cibernética não tem 

apenas a finalidade passiva de proteger os sistemas de informação. Ela abrange 

operações militares defensivas, exploratórias e ofensivas no espaço cibernético, as 

quais devem ocorrer com a finalidade de proteger conhecimento, obter conhecimento 

ou danificar sistemas de informação oponentes (BRASIL, 2011a). 

No ano de 2008, o tema ganhou agenda nacional no Brasil ao ser previsto na 

Estratégia Nacional de Defesa (END) como um dos setores estratégicos, ao lado do 

aeroespacial e nuclear (BRASIL, 2008, p.6), ficando a defesa cibernética a cargo do 

EB. Em sua redação, a END destaca que devem ser adotadas medidas para a 

segurança das áreas de infraestrutura críticas e ainda prevê: 

 

As capacitações cibernéticas se destinarão ao mais amplo espectro de usos 
industriais, educativos e militares. Incluirão, como parte prioritária, as 
tecnologias de comunicação entre todos os contingentes das Forças 
Armadas de modo a assegurar sua capacidade para atuar em rede. 
Contemplarão o poder de comunicação entre os contingentes das Forças 
Armadas e os veículos espaciais. No setor cibernético, será constituída 
organização encarregada de desenvolver a capacitação cibernética nos 
campos industrial e militar. (...) O aperfeiçoamento dos dispositivos e 
procedimentos de segurança que reduzam a vulnerabilidade dos sistemas 
relacionados à Defesa Nacional contra-ataques cibernéticos e, se for o 
caso, que permitam seu pronto restabelecimento, a cargo da Casa Civil da 
Presidência da República, dos Ministérios da Defesa, das Comunicações e 
da Ciência e Tecnologia, e do GSI-PR (BRASIL, 2008, p. 33 e p. 66).  

 

Para a atuação em rede, a END fomenta que as Forças Armadas (FFAA) 

tenham como objetivo a melhoria da capacidade de Comando, Controle, 

Comunicações, Computação e Inteligência (C4), utilizando como meio as 

ferramentas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). 

Atendendo esse intento, foi determinado pelo Exército Brasileiro, a criação de 

uma Organização Militar responsável por dar início ao sistema de defesa cibernética 

brasileiro. O Centro de Defesa Cibernética (CDCiber), criado em 04 de agosto de 

2010 e ativado em 2012, objetivou a integração das forças de defesa na proteção do 

ambiente cibernético brasileiro no que diz respeito às infraestruturas inerentes à 
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defesa e soberania nacionais, ou seja, a Defesa Cibernética também atua no campo 

da Segurança Cibernética ao proteger infraestruturas críticas nacionais. 

O CDCiber passou a funcionar no Quartel General do Exército (QGEx), 

situado no Setor Militar Urbano, em Brasília-DF. Hoje, o centro segue atuando como 

barreira de defesa contra ações cibernéticas em cooperação com outras estruturas 

da segurança cibernética no país. 

 

 

Figura 05 – Organização da Defesa Cibernética Brasileira 

Fonte: Brasil (2011a, p.26) 

 

No nível estratégico, as ações de defesa cibernética ainda são centralizadas 

no Ministério da Defesa (MD), que também é responsável por estabelecer os níveis 

de alerta diário para a defesa cibernética de acordo com os eventos em curso. Os 

alertas seguem padronização por cores, conforme quadro a seguir: 
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Quadro 06 – Níveis de alerta da defesa cibernética no Brasil. 

Fonte: Brasil (2014a) 

 

Como exemplo do trabalho desenvolvido no CDCiber, poucos anos após sua 

implementação, foi divulgado o número de ataques cibernéticos que o Brasil sofre 
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diariamente em setores públicos e privados: 30 mil ataques. Para o adestramento 

em cyberwar, o CDCiber conta com equipamento simulador de conflitos digitais, 

como o SIMOC23, que possibilita exercitar os procedimentos operacionais para os 

diversos tipos de ataques virtuais simulados possíveis.  

Como tarefas de vulto mais recentes executadas pelo CDCiber, destacam-se 

a gestão operacional da proteção dos sistemas computacionais na Copa do Mundo, 

em 2014, e nos Jogos Olímpicos de 2016. 

Após o início da estruturação da defesa cibernética brasileira, que ainda está 

em curso, o setor foi ganhando cada vez maior importância, o que vem se refletindo, 

nos últimos anos, em aumento nos recursos orçamentários e investimentos em 

capacitação de pessoas.  

 

2.2.3 Considerações para o espaço cibernético: EUA e Rússia  

 

Embora outros países já possuam o setor cibernético de defesa bastante 

solidificado, os EUA e a Rússia são reconhecidos pela comunidade cibernética como 

países referência na implementação de estratégia de defesa cibernética, o que, 

lembra-se aqui, não envolve apenas a proteção de seus ativos, mas também a 

capacidade de realizar ações cibernéticas para a consecução de objetivos políticos, 

estratégicos e táticos.  

Além disso, no caso dos EUA, o país exerce considerável influência sobre a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), podendo sua postura em 

relação ao setor cibernético ser estendida a boa parte dos países membros daquela 

aliança militar por meio do Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence 

(CARNEIRO, 2012).  

No caso americano, a National Security Agency (NSA) é a atual responsável 

pela condução da política nacional para a segurança cibernética dos EUA. A agência 

tem mais de meio século de existência e a ela é atribuída o financiamento para a 

criação da própria internet (CRUZ JUNIOR, 2013).  

                                                 

23 Simulador de Operações Cibernéticas: é o único disponível no país com a capacidade de virtualizar 

estruturas de redes críticas e simular diversos cenários de ataque e defesa cibernética. 
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No entanto, apenas no ano de 2009, foi criado o US Cyber Command 

(USCyberComm), órgão destinado às ações de defesa cibernética para os EUA. 

Enquanto a NSA está inserida dentro do próprio Departamento de Defesa 

americano, o USCyberComm está inserido em um comando estratégico com a 

finalidade de integrar as forças militares e órgãos de inteligência. Para Cruz Junior 

(2013), a unificação do sistema ocorre na medida em que o comandante do 

USCyberComm é também diretor da NSA, unindo as ações de segurança e defesa 

cibernética em um só comando.  

A publicação da Estratégia Nacional para o Espaço Cibernético (United 

States, 2011) ocorreu no ano de 2011. Naquele documento, ressalta-se a 

importância do tema para o desenvolvimento da humanidade, mas também se 

assegura o direito de defesa, inclusive com previsão de resposta cinética em 

retaliação nos casos de ameaças contra seu país. 

Como uma das áreas de destaque na estratégia americana, a linha militar é 

definida como área destinada a: 

 

Preparar para os desafios de segurança do século XXI. Reconhecer e 
adaptar-se às crescentes necessidades militares em termos de segurança e 
confiabilidade de rede. Construir e reforçar parcerias existentes para 
enfrentar potenciais ameaças no ciberespaço. Expandir a cooperação com 
aliados e parceiros de modo a aumentar a segurança coletiva (UNITED 
STATES, 2011).  

 

Após considerável tempo atuando no espaço cibernético sem a divulgação de 

uma doutrina própria, no ano de 2010, a Federação Russa destacou a importância 

do setor e da “Guerra de Informações” nas fases iniciais de um conflito, com o 

objetivo de enfraquecer as capacidades de comando e controle oponentes 

(CARNEIRO, 2012). 

Do estudo publicado por Cruz Júnior (2013) sobre a cibernética russa, pode-

se extrair, para a finalidade desta pesquisa, alguns pontos de destaque. 

Em 2012, a Rússia divulgou as “Visões conceituais sobre as ações das 

Forças Armadas da Federação da Rússia no espaço da informação” que, dentre 

outros aspectos, destacou a possibilidade de uma reação aos moldes de uma guerra 

convencional em resposta a uma ameaça no espaço virtual. 

Naquele mesmo documento, o país pontua que poderá alocar “forças de 

segurança da informação” em outros países, seja com a conivência deles ou em 
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respeito a tratados do direito internacional. 

A Federação Russa coloca como um dos princípios de sua atuação no 

espaço cibernético, ao menos como previsão documentada, a necessidade de 

conformidade com as legislações sobre o tema e demais normas e princípios do 

direito internacional. 

Ainda de acordo com a publicação russa, as Forças Armadas daquele país 

deverão se guiar pelas seguintes regras para a resolução de conflitos no espaço 

cibernético: 

▪ utilizar, em primeiro lugar, meios de negociação, conciliação, apelos ao 

Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

outras organizações ou acordos regionais ou outros meios pacíficos; 

▪ no caso da existência de tensões, buscar evitar conflitos extremos, formas 

destrutivas de guerra e especialmente aquelas que podem levar à 

desestabilização da situação internacional e o surgimento de uma crise; e 

▪ durante conflitos, manter os meios de comunicação nacionais e 

estrangeiros em operação, para a livre informação pública, elevar sua 

eficácia e influência sobre o desenvolvimento e a consolidação dos 

resultados alcançados para resolver o conflito de contradições (CRUZ 

JUNIOR, 2013). 

 

Por fim, vale lembrar que é atribuída a Rússia, como em casos exemplificados 

no item 2.1 deste trabalho, as primeiras aplicações de ataques cibernéticos para 

preparação do campo de batalha, o que teria ocorrido nas ações contra a Estônia, 

em 2007, e Geórgia, em 2008 (CARNEIRO, 2012) 

O quadro comparativo seguinte oferece uma breve síntese entre as 

perspectivas de EUA e Rússia para a defesa cibernética. 

 

 EUA RÚSSIA 

Acesso Predominantemente ostensiva Classificada 

Contexto Operações de Informação 
Trabalhos acadêmicos e 

mídia 
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 EUA RÚSSIA 

Similaridade Cultural 
Ocidental com forte influência 

da OTAN 
Guerra da Informação  

Desorganização do inimigo 

Conceitos Tentativa de alinhamento Própria 

Parcerias 
Parcerias estratégicas  
Indústria de Software 

Meio acadêmico 

Serviço de segurança 
Crime Organizado? 

Tipo de atuação 
Predominantemente 

estratégica 
Tática, sincronizada com a 

manobra 

Admitem resposta cinética? Sim, expressamente Sim, expressamente 

Quadro 07 –Características da estratégia cibernética (Rússia e EUA). 

Fonte: Carneiro (2012). 

 

2.2.4 O estabelecimento de uma Doutrina Militar para a Defesa Cibernética no 

Brasil 

 

A digitalização do Espaço de Batalha é uma tendência absorvida e prevista no 

processo de transformação do Exército ora em curso. Além disso, é cada vez mais 

comum a inserção de novos atores no Espaço de Batalha, com capacidades para 

influenciar as decisões, mesmo que sua origem seja não-estatal (BRASIL, 2014b). 

As bases para transformação da doutrina militar terrestre estabelecem que 

devem ser incorporados conceitos próprios dos conflitos contemporâneos, como:  

 

(...) espaço de batalha não linear e multidimensional, operações conjuntas, 
integradas, sincronizadas e simultâneas no amplo espectro e em ambiente 
interagências, maior proteção individual e coletiva, minimização de danos 
colaterais sobre as populações e meio ambiente, o caráter difuso das 
ameaças, a importância da informação, as novas tecnologias, o espaço 
cibernético, dentre outros (BRASIL, 2014b, p.2-4).  

 

Além disso, o Exército deve estar capacitado a conduzir Operações no Amplo 

Espectro, em qualquer tipo de cenário, seja em situação de Guerra ou de Não 

Guerra (BRASIL, 2014b). Neste caso, o Amplo Espectro mencionado abrange desde 

a paz estável até a situação de guerra, permeando todos os graus de violência 
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politicamente motivada que possa ser empreendida. Isto é, o estabelecimento de 

uma doutrina voltada para a defesa cibernética atende aos pressupostos 

estabelecidos nas bases de transformação do Exército. 

No âmbito do EB, a G Ciber já é elencada como um dos principais Elementos 

de Apoio ao Combate. Ela, juntamente com a guerra eletrônica, engenharia, 

comunicações, artilharia, inteligência, DQBRN24 e operações de apoio a informação 

são definidos, pelo manual EB20-MF-10.102, Doutrina Militar Terrestre, como 

ampliadores da eficiência dos elementos de manobra (BRASIL, 2014b). 

Ao tratar da definição de G Ciber, aquele manual de fundamentos explica que 

se trata do uso ofensivo e defensivo de TIC para corromper, explorar, negar ou 

destruir capacidades de comando e controle de um adversário, seja em uma 

operação militar ou em planejamento tático ou operacional. Tais ações teriam a 

finalidade de desestabilizar o Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicações 

e Comunicações e Comando e Controle (STIC³) oponente e defender os mesmos 

sistemas brasileiros.  

No manual que trata das Operações de Informação (Op Info), EB20-MC-

10.213, a G Ciber é elencada como uma das capacidades no contexto das Op Info 

que podem ser utilizadas para afetar o ciclo decisório do inimigo ou influenciar o 

comportamento de grupos e indivíduos (BRASIL, 2014a). 

Ainda naquele manual, são definidos os tipos de Ações Cibernéticas e seus 

empregos por parte do EB. As Ações Cibernéticas são devidamente divididas em 

Ataque Cibernético, Exploração Cibernética e Proteção Cibernética. Uma das 

finalidades desses diferentes tipos de Ações é explorar e atacar redes de 

informação, afetando a normalidade de uma determinada região “atingindo 

gravemente o funcionamento de estruturas estratégicas e serviços essenciais 

destinados a população” (BRASIL, 2014a, p.4-8, grifo do autor).   

A Doutrina Militar de Defesa Cibernética para Brasil foi consolidada e 

publicada também no ano de 2014, tal qual a maioria dos manuais doutrinários e de 

fundamentos do EB que são frutos do processo de transformação, modernização e 

revisão doutrinária em curso na força. Nela, foram estabelecidos os níveis de 

decisão para a cibernética brasileira (Figura 06)  

                                                 

24 Defesa química, biológica, radiológica e nuclear. 
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Figura 06 – Níveis de decisão na doutrina cibernética brasileira. 

Fonte: Brasil (2014) 

 

O desenvolvimento e organização da Doutrina Militar de Defesa Cibernética 

coube ao Ministério da Defesa e sua aprovação ocorreu no dia 18 de novembro de 

2014 com a catalogação MD31-M-07 (BRASIL, 2014d). Nos fundamentos daquela 

doutrina, é possível distinguir seus diferentes níveis de abrangência e a participação 

das Forças Armadas, principalmente do EB, desde o nível tático até o nível 

estratégico, ficando apenas a Segurança Cibernética sobre a tutela da Presidência 

da República, ainda que diretamente apoiada pela Defesa Cibernética como visto no 

item 2.2 deste estudo.  

As formas de atuação previstas para cada nível foram, então, estabelecidas 

de acordo com o que se segue: 
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Quadro 08 – Escalonamento da decisão na doutrina cibernética brasileira. 

Fonte: Brasil (2014). 

 

Em relação aos princípios de emprego da Defesa Cibernética, são elencados 

quatro considerados mais relevantes: princípio do Efeito, princípio da 

Adaptabilidade, princípio da Rastreabilidade e princípio da Dissimulação (BRASIL, 

2014d).  

O princípio do Efeito pontua que as ações empreendidas no espaço 

cibernético devem buscar a obtenção de vantagem estratégica, operacional ou 

tática.  

A Adaptabilidade seria a capacidade de manter a proatividade frente à 

constante mutação do espaço cibernético. 

A Rastreabilidade trata de demonstrar que todas as medidas devem ser 

adotadas para que sejam identificadas ações cibernéticas ofensivas e exploratórias 
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contra os sistemas de TIC amigos.  

Já no princípio da Dissimulação, a doutrina preconiza que sejam adotadas 

medidas que dificultem a rastreabilidade das ações cibernéticas realizadas contra 

um determinado oponente. 

Dentre as “Possibilidades da Defesa Cibernética”, a doutrina elenca os 

seguintes aspectos: 

 

- realizar ações contra oponentes mais fortes, dentro do conceito de 

Guerra Assimétrica;  

- atuar no Espaço Cibernético, por meio de ações ofensivas, defensivas e 

exploratórias; 

- cooperar na produção do conhecimento de Inteligência por meio da Fonte 

Cibernética; 

- atingir infraestruturas críticas de um oponente sem limitação de 

alcance físico e exposição de tropa; 

- cooperar com a Segurança Cibernética, inclusive, de órgãos externos ao 

MD, mediante solicitação ou no contexto de uma operação; 

- cooperar com o esforço de mobilização para assegurar a capacidade 

dissuasória da Defesa Cibernética; 

- obter a surpresa com mais facilidade, baseado na capacidade de explorar 

as vulnerabilidades dos sistemas de informação do oponente; e 

- realizar ações com custos significativamente menores que as operações 

militares nos demais domínios (BRASIL, 2014d, grifo do autor). 

 

Por fim, dentre as principais características da Defesa Cibernética 

enumeradas pelo MD31-M-07, dar-se-á destaque, para os fins a que se destina o 

presente estudo, à característica da “incerteza”, o que também é destacado por 

Carvalho (2016). A incerteza, conforme elucidado por aquele manual doutrinário, diz 

respeito ao fato de que os efeitos desejados e alcances estipulados para uma ação 

cibernética não podem ser assegurados devido ao complexo número de varáveis 

presentes no comportamento dos sistemas informatizados (BRASIL, 2014d, grifo do 

autor). 
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2.3 O DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS E O ESPAÇO 

CIBERNÉTICO 

 

2.3.1 Fontes e Princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados  

 

A Primeira Convenção de Genebra, marco seminal do Direito Internacional 

Humanitário (DIH), ocorreu no ano de 1864. Aquilo que teve início com a finalidade 

de garantir o socorro aos feridos no campo de batalha, evoluiu até a promulgação 

das quatro convenções revistas e ampliadas pouco após o término da 2ª Guerra 

Mundial, já no ano de 1949. O conjunto de normas promulgadas para proteção dos 

feridos e daqueles responsáveis por atendê-los ficou conhecido por “Direito de 

Genebra” ou “Convenção da Cruz Vermelha”. 

Como resultados da convenção de 1864, pode-se elencar os principais 

conceitos: a proteção ao pessoal e instalações médicas, a criação do símbolo que 

identifica o pessoal de saúde em um conflito (cruz vermelha em fundo branco) e a 

necessidade de assistência ao ferido, independentemente de sua nacionalidade. 

Daquele ponto até os dias atuais, uma série de revisões foram realizadas, 

todas com o mesmo objetivo fundamental que segue balizando o DICA até os dias 

atuais: equacionar a proteção de pessoas e instalações por meio do 

estabelecimento de limites impostos as partes beligerantes (BRASIL, 2011; 

MARQUES, 2004). 

Em outra vertente que ajudou a alicerçar o DICA, tem-se as convenções 

realizadas em 1907, na cidade de Haia. O contexto daqueles encontros diplomáticos 

tinha o desequilíbrio da balança de poder europeia após a unificação alemã como 

pano de fundo. Daquilo que ficou conhecido como “Direito de Haia”, podem ser 

destacados dois conceitos principais. O primeiro diz respeito ao trato como 

prisioneiros de guerra. O segundo – e de significativa relevância para o presente 

estudo – mostra uma preocupação dos Estados e do sistema internacional com os 

meios e métodos de guerra. 

Ressalta-se aqui o lapso histórico de mais de 100 (cem) anos desde que, 

formalmente, percebeu-se que a guerra deveria ter limites quanto ao seu método e 

quanto seus meios. As revoluções tecnológicas e os conflitos que se sucederam 

desde 1907 até os dias atuais provaram que o conceito ainda é válido haja vista as 
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diversas crises humanitárias decorrentes de conflitos transcorridos no último século. 

Dentre as diversas normas estabelecidas pelo “Direito de Haia”, também se 

destaca a atribuição de direitos e deveres para Estados neutros, proibição de 

hostilidades sem aviso prévio (necessidade de declaração de guerra), de abusos em 

territórios ocupados, de bombardeios em áreas civis não defendidas e da morte de 

inimigos que tenham deposto suas armas para rendição. 

A junção do “Direito de Genebra” e do “Direito de Haia” e suas diversas 

revisões, somadas ainda ao costume e a ampla ratificação dos tratados pela 

comunidade internacional, originou o conjunto de normas consuetudinárias hoje 

denominadas DIH, ou DICA. Posteriormente, foram incorporados três Protocolos 

Adicionais, sendo dois no ano de 1977, e o último no ano de 2005.  

Devido aos cuidados da ONU, sediada em Nova York, para com a temática e 

as consequentes recomendações para adequação de seus membros ao Direito de 

Genebra, Haia e suas revisões e Protocolos Adicionais, também há quem se refira 

ao conjunto de normas do DICA, atualmente, como “Direito de Nova York” (BRASIL, 

2011). 

O somatório de todas as publicações já mencionadas permitiu que fossem 

estabelecidos princípios fundamentais para o DICA, tais como: Humanidade, 

visando o mínimo sofrimento humano e perda de vidas; Proporcionalidade, para que 

sejam empregados recursos compatíveis com o objetivo militar; Distinção, para a 

proteção dos não-combatentes; Limitação, evitando-se o uso desnecessário da 

força; e Necessidade Militar, que deve balancear a equação entre os danos 

causados e as vantagens a serem obtidas. 

O princípio da Humanidade é afeto ao respeito à dignidade da pessoa 

humana. Por este princípio, entende-se que todo sofrimento “inútil” não deva ser 

posto em prática, especialmente para com indivíduos fora da situação de combate 

(NASCIMENTO, 2014). Este princípio baliza uma série de normas do DICA que 

limitam o uso de meios e/ou métodos que possam tirar vidas ou ferir sua dignidade 

desnecessariamente.  

A Proporcionalidade diz respeito ao equilíbrio entre a vantagem militar de 

determinada ação e os danos que dela podem decorrer. Isto é, mesmo que um alvo 

seja de interesse militar, ele não deverá ser atacado se o sofrimento causado for 

desproporcional à vantagem obtida. Para clarear as possibilidades, o Protocolo 

Adicional I, em seu art. 57, estabelece os seguintes exemplos: 
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1 - As operações militares devem ser conduzidas procurando 
constantemente poupar a população civil, as pessoas civis e os bens de 
carácter civil. 
2 - No que respeita aos ataques, devem ser tomadas as seguintes 
precauções: 

a) Os que preparam e decidem um ataque devem: 
i) Fazer tudo o que for praticamente possível para verificar se os 

objetivos a atacar não são pessoas civis, nem bens de carácter civil, e não 
beneficiam de uma proteção especial, mas que são objetivos militares, nos 
termos do nº 2 do artigo 52º, e que as disposições do presente Protocolo 
não proíbem o seu ataque; 

ii) Tomar todas as precauções praticamente possíveis quanto à 
escolha dos meios e métodos de ataque de forma a evitar e, em qualquer 
caso, a reduzir ao mínimo as perdas de vidas humanas na população civil, 
os ferimentos nas pessoas civis e os danos nos bens de carácter civil que 
puderem ser incidentalmente causados; 

iii) Abster-se de lançar um ataque de que se possa esperar venha a 
causar incidentalmente perdas de vidas humanas na população civil, 
ferimentos nas pessoas civis, danos nos bens de carácter civil ou uma 
combinação dessas perdas e danos que seriam excessivos relativamente à 
vantagem militar concreta e direta esperada; 

b) Um ataque deverá ser anulado ou interrompido quando pareça que o 
seu objetivo não é militar ou que beneficia de uma proteção especial ou que 
se possa esperar venha a causar incidentalmente perdas de vidas humanas 
na população civil, ferimentos nas pessoas civis, danos em bens de carácter 
civil ou uma combinação dessas perdas e danos, que seriam excessivos 
relativamente à vantagem militar concreta e direta esperada; 

c) No caso de um ataque que possa afetar a população civil, deverá ser 
feito um aviso, em tempo útil e por meios eficazes, a menos que as 
circunstâncias o não permitam. 
3 - Quando for possível escolher entre vários objetivos militares para obter 
uma vantagem militar equivalente, a escolha deverá recair sobre o objetivo 
cujo ataque seja susceptível de apresentar o menor perigo para as pessoas 
civis ou para os bens de carácter civil. 
4 - Na condução das operações militares no mar ou no ar, cada Parte no 
conflito deve tomar, em conformidade com os direitos e deveres decorrentes 
das regras do direito internacional aplicável aos conflitos armados, todas as 
precauções razoáveis para evitar perdas. 
5 - Nenhuma disposição do presente artigo poderá ser interpretada como 
autorizando ataques contra a população civil, pessoas civis ou bens de 
caráter civil (CICV, 1998).  

 

Daquilo que o Protocolo Adicional I buscou esclarecer naquela época, é 

possível, por analogia contemporânea, dizer que, em toda e qualquer operação 

militar, deve ser evitado o dano colateral passível de prevenção. 

A Distinção diz respeito à separação de trato para combatentes e não-

combatentes. Tal distinção é particularmente relevante, pois divide as garantias e 

proteções constantes no DICA de acordo com a situação do indivíduo perante o 

conflito. Os denominados combatentes são permeados por estatuto que dispõe, 

principalmente, sobre direitos de prisioneiros de guerra. Os não-combatentes gozam 

de especial proteção quanto ao uso da força e não são qualificados como alvo 
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militar. 

Serão considerados combatentes pelo viés do DICA: 

 

a) os membros das Forças Armadas de uma Parte no conflito, e também os 
membros das milícias e dos corpos de voluntários que fizerem parte dessas 
Forças Armadas;  
b) os membros das outras milícias e dos outros corpos de voluntários, 
incluindo os dos movimentos de resistência organizados, que pertencerem a 
uma Parte no conflito e atuarem fora do próprio território, mesmo que esse 
território esteja ocupado, contanto que essas milícias ou corpos de 
voluntários, incluindo esses movimentos de resistências organizados, 
satisfaçam às seguintes condições: sejam comandados por pessoa 
responsável pelos seus subordinados, possuam um sinal distintivo fixo e 
susceptível de ser reconhecido à distância e transportem as armas à vista; 
c) as pessoas que acompanharem as forças armadas sem delas fazerem 
diretamente parte, tais como: os membros civis de tripulação de aviões 
militares, correspondentes de guerra, fornecedores, membros de unidades 
de trabalho ou de serviços encarregados do bem-estar dos militares, com a 
condição de estarem autorizados pelas forças armadas que acompanham; e 
d) a população de um território não ocupado que, na aproximação do 
inimigo, pegar espontaneamente em armas para combater as tropas 
invasoras sem ter tido tempo de se organizar em forças armadas regulares, 
desde que traga as armas à vista e respeite as leis e costumes da guerra 
(BRASIL, 2011) 

 

Aqueles indivíduos que se enquadrem em alguma das condições acima, mas 

que se reconheçam como “fora de combate”, passarão a ter a prerrogativa de não 

poderem ser atacados, tal qual um indivíduo não-combatente, desde que se 

abstenham de qualquer hostilidade nem tentem se evadir. 

 

De forma a assegurar o respeito e a proteção da população civil e dos bens 
de caráter civil, as Partes no conflito devem sempre fazer a distinção entre 
população civil e combatentes, assim como entre bens de caráter civil e 
objetivos militares, devendo, portanto, dirigir as suas operações unicamente 
contra objetivos militares (CICV, 1998). 

 

O militar combatente que for identificado e capturado pelo inimigo, sem utilizar 

uniforme das FFAA à qual pertence, recolhendo (ou tentando recolher) informações 

em território controlado pelo oponente, não fará jus ao estatuto de prisioneiro de 

guerra e ficará à mercê das penas previstas pelo captor (CICV, 1998).   

A Limitação é o princípio que pontua que a escolha dos recursos para serem 

utilizados em um conflito não tem possibilidades ilimitadas. Os meios que decorram 

em dano desnecessário, seja para pessoal ou instalação, não devem ser utilizados.  

Além disso, este princípio também é evidenciado em texto do Protocolo 

Adicional I que proíbe, dentre outras armas, quaisquer meios ou métodos que 
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resultem em “danos extensos, duráveis e graves ao meio ambiente natural” (CICV, 

1998). 

Por fim, o princípio da Necessidade Militar faz alusão ao que hoje a ONU se 

refere como o uso mínimo da força. A medidas mínimas para o cumprimento de uma 

missão imprescindível podem ser associadas à necessidade militar.  

 

2.3.2 O conflito armado segundo o DICA 

 

 Dentre os diversos conceitos e práticas estabelecidas pelo DICA, algumas 

distinções merecem maior explicação para o objetivo deste estudo. São conceitos 

que foram estudados como objeto de maior análise durante o caminho metodológico 

da pesquisa.  

Após a II Guerra Mundial, os conflitos de caráter internacional, ou seja, entre 

diferentes Estados, havia deixado um rastro de extrema destruição e violência pelo 

elevado número de mortos. Foi natural, então, quando da revisão das convenções 

de Genebra, em 1949, que não fosse atribuída grande relevância aos limites de um 

conflito “não-internacional”, o que só ocorreu com a redação do Protocolo Adicional 

II, em 1977. Mais uma vez, o contexto histórico e os conflitos decorrentes da II 

Guerra Mundial – com menor intensidade e diferentes atores – guiaram a 

promulgação daquele protocolo. 

A distinção entre os possíveis tipos de conflitos passou a ser de duas 

categorias, após as revisões do DICA: o Conflito Armado Internacional (CAI) e o 

Conflito Armado Não-Internacional (CANI).  

 

Convencionou-se designar por conflito armado internacional os casos em 
que ocorrer guerra declarada, ou qualquer outro conflito armado, que possa 
surgir entre dois ou mais Estados, ainda que o estado de guerra não seja 
reconhecido por um deles, inclusive em casos de ocupação de território de 
um Estado por forças armadas de outro Estado, mesmo não havendo 
resistência. O conflito armado não-internacional se diferencia de distúrbio 
interno, por considerar o disposto no artigo 1 do Protocolo II às Convenções 
de Genebra, que diz que conflito armado não-internacional é aquele 
realizado no território de uma Alta Parte contratante entre as suas forças 
armadas e forças armadas dissidentes ou grupos armados organizados 
que, sob a direção de um comando responsável, exerçam sobre uma parte 
desse território um controle tal que lhes permita realizar operações militares 
contínuas e acordadas a aplicar os preceitos e normas do DICA (BRASIL, 
2011, grifo do autor). 
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Por fim, outra distinção a ser explicada é a de “Estado Neutro”. A condição de 

neutralidade de um Estado significa que ele não toma parte em um determinado 

conflito armado. Para assegurar seu status de neutralidade, o país não necessita 

expedir qualquer declaração formal de sua parte. 

O DICA preconiza que o território nacional de um Estado neutro é inviolável. 

Entretanto há algumas concessões que podem ser feitas por ele como, por exemplo, 

desde que aplicado de modo imparcial, pode conceder, restringir ou proibir o uso de 

suas telecomunicações por alguma das partes em conflito (CICV, 1992; 1998; 2009). 

 

2.3.3 Aplicabilidade contemporânea do DICA 

 

Como ramo integrante do Direito Internacional Público – ou “Direito dos 

Tratados” – o DICA costuma ser alvo de questionamentos sobre sua aplicabilidade 

(SWINARSKI,1996). De fato, há um histórico de casos em que houve desrespeito às 

normas preconizadas pelo DICA. Entretanto, cabe pontuar que a validade de uma 

norma não está condicionada a inexistência de conduta antijurídica sobre seu 

conteúdo. Fosse assim, não existiria a tipificação do crime de homicídio, por 

exemplo, haja vista a ocorrência de assassinatos neste ou naquele país.   

Obviamente, por isso, as penalizações devem possuir propósito dissuasório 

que desencoraje o descumprimento do texto do tratado, mesmo que algum ator – 

seja por suas capacidades ou conjuntura em que está inserido – opte por agir, vez 

ou outra, às margens da legalidade (MESSARI. 2005).  

Assim sendo, estando evidenciada a importância da aplicabilidade do DICA, 

vale lembrar quais os meios coercitivos que agem em prol do cumprimento dessas 

normas. Tais normas agem tanto na esfera da participação do ator no regime 

internacional quanto na esfera penal apreciada por Tribunais Penais criados 

especialmente para os casos de violação do DICA.  

No primeiro caso, as consequências sofridas podem ocorrer pela exclusão da 

participação em fóruns multilaterais e até pelo isolamento dado por parte da 

comunidade internacional. No segundo caso, uma vez que violações do DICA 

podem ser enquadradas como crimes de guerra, as sanções podem ter caráter 
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punitivo e, nos casos de Estados signatários do Estatuto de Roma25, passíveis de 

julgamento em Tribunal Penal Internacional (TPI) (MEZZANOTTI, 2007).  

De fato, a fiscalização do acatamento ou não para com as normas do DICA 

não possui órgão mobiliado continuamente para tal tarefa. A fiscalização é realizada 

por organizações não-governamentais ou, em alguns casos, por tribunais especiais 

designados especificamente para monitoramento de uma determinada área em 

conflito. 

O poder coercitivo e punitivo, esse sim, possui estruturação regulamentada 

pelo Estatuto de Roma, em 2002, com o nome de Tribunal Penal Internacional (TPI). 

Criado na cidade de Haia, o TPI tem como principais finalidades o julgamento de 

crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão e genocídios. 

Dentre os crimes passíveis de julgamento pelo TPI e para a finalidade deste 

estudo, podem ser destacadas as seguintes violações: 

• atos intencionais que causem grande padecimento ou graves danos à 

integridade física ou à saúde;  

• destruição ou apropriação de bens não justificados por necessidades 

militares elevadas a cabo em grande escala e de forma ilícita e arbitrária; e 

• afligir deliberadamente as condições de vida de grupo ou etnia, de modo 

premeditado, visando a causar a sua destruição total ou parcial. 

 

2.3.4 Postura brasileira perante o DICA e sua normatização no âmbito das 

Forças Armadas   

 

A aceitação do DICA como norma cogente do direito internacional é quase 

unanimidade pelos diversos países do mundo. Seu número de membros vinculados 

só é pouco menor que o número total de membros da própria ONU.  

No Brasil, a publicação da Política Nacional de Defesa, em 2012, destacou a 

importância da “prevalência do multilateralismo e o fortalecimento dos princípios do 

direito internacional”. A mesma publicação trata do objetivo nacional brasileiro de 

                                                 

25 Estabelece o Tribunal Penal Internacional como a primeira jurisdição internacional criminal 
permanente. Sua função é investigar, julgar e condenar as partes que cometeram crimes de guerra, 
crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de agressão. O Brasil ratificou o Estatuto em 20 de 
junho de 2002. 
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ampliar sua projeção no cenário internacional por meio do “preparo das Forças 

Armadas para desempenhar responsabilidades crescentes em ações humanitárias e 

em missões de paz sob a égide de organismos multilaterais [...]” (BRASIL, 2012a). 

O manual do Ministério da Defesa referente ao DICA, Manual de Emprego do 

Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças Armadas (MD-34-M-

03), baseado nas convenções e protocolos originários, é a principal publicação 

nacional, no âmbito militar, referência para o estudo do tema. 

De acordo com o MD-34-M-03, além de ter aderido aos tratados e protocolos 

já mencionados até este ponto, o Brasil já ratificou mais de 50 (cinquenta) tratados 

multilaterais relativos aos direitos humanos, seja no campo da proteção de pessoas 

ou na proibição do uso de determinadas armas de destruição (vide Anexo A). Nota-

se, naquele número de tratados internalizados, uma tendência na postura da política 

externa brasileira em afirmar-se internacionalmente como um Estado que preza pelo 

respeito ao direito internacional vigente. 

A adoção de “medidas que visem permitir a aplicação do DICA em caso 

de um conflito armado” é considerada “medidas preparatórias em tempo de paz” 

de caráter essencial (BRASIL, 2011). Além disso, uma das ações necessárias para a 

eficiência das medidas em tempo de paz é a tradução, para o português, dos 

tratados e convenções ratificados pelo Brasil. 

Ainda como diretriz estabelecida no MD-34-M-03, é preconizada a “Integração 

da Doutrina”, conceito extremamente relevante para este estudo. Fora a 

necessidade de coerência e adequação entre a doutrina militar brasileira e o DICA, 

fica estabelecido que:  

 

Será necessário, pois, permear a doutrina com os aspectos fundamentais 
relacionados ao DICA desde o nível estratégico até o tático, 
comprometendo os planejadores no mais alto escalão de decisão até os 
executores. Táticas, técnicas e procedimentos, individuais e coletivos, 
deverão estar alicerçados em aspectos do DICA, garantindo a sua 
execução em operações militares (BRASIL, 2011, grifo do autor). 

 

 Tais medidas de atualização e permanente difusão das normatizações do 

DICA para as FFAA brasileiras são decorrentes de diretriz publicada na Portaria 

Normativa Nº 916/MD (BRASIL,2008), que tratou de pontuar a necessidade de 

difusão dos entendimentos sobre o DICA em todos os escalões militares, contando, 
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para isso, com a previsão de instruções periódicas e publicações em manual 

doutrinário visando a padronização dos conceitos entre as três Forças. 

 

2.3.5 A legitimidade das operações militares cibernéticas e a proposta OTAN 

 

Há uma tendência de que os ataques se tornem cada vez mais sofisticados e 

com maior potencial para causar danos. Percebe-se a cibernética como um recurso 

de poder que pode se “comunicar” com os demais recursos, servindo como 

ferramenta para consecução de objetivos em outras esferas de poder. Desta forma, 

a cibernética passou a ser uma capacidade militar e sua aplicação como arma de 

ataque pode causar tanto ou mais dano que outros armamentos, devendo, assim, 

seu uso ser apreciado sob a ótica das leis que regem o uso da força em conflitos, 

sejam eles internacionais ou não-internacionais (NYE, 2010a). 

O constante desenvolvimento tecnológico torna necessário um permanente 

esforço de adaptação do entendimento de aplicação do DIH sobre os novos cenários 

que se apresentam, sob risco de alguns direitos humanitários tornarem-se 

renegados (MEZZANOTTI, 2007). A relação do DICA com o advento de armamentos 

cada vez mais eficientes e modernos é mencionada no art. 36, do Protocolo 

Adicional I, de 1977, nos seguintes termos:  

 

Quando uma Alta Parte Contratante estude, desenvolva, adquira ou adote 
uma nova arma, ou novos meios ou métodos de combate, terá a obrigação 
de verificar se seu emprego, em certas condições ou em todas as 
circunstâncias, estaria proibido pelo presente Protocolo ou por qualquer 
outra norma de Direito Internacional aplicável a essa Alta Parte Contratante 
(CICV, 1998). 

 

Em um entendimento à luz do DICA, o qual assegura a possiblidade da 

autodefesa em casos de ataque armado, tem-se que ataques cibernéticos que 

cumprem determinados pré-requisitos podem ser equiparados a ataques armados e, 

portanto, justificar a legalidade de uma reação (MELZER, 2011).  

Para Cruz Júnior (2013) apesar da dificuldade em ser realizada, a 

identificação de autores de ataques cibernéticos é tão mais provável quanto melhor 

a estrutura de defesa cibernética em meios e pessoal de um país. Como visto no 

item 2.2.3 deste estudo, já existem países que atualizaram suas respectivas 

doutrinas prevendo o uso de forças militares convencionais como retaliação no caso 
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de identificarem a origem de uma ameaça cibernética contra seus sistemas. 

Cabe, aqui, uma relevante consideração sobre a possibilidade de ataques 

cibernéticos caracterizarem, ou não, um conflito armado. No caso de uma ação de 

um Estado contra outro Estado, o DICA é claro quanto a definição de Conflito 

Armado Internacional (CAI). Entretanto, quando o agressor na ação cibernética não 

for um Estado, mas sim indivíduos, ficaria configurado um Conflito Armado Não-

Internacional (CANI)? 

Para Melzer (2011), um indivíduo que atue isoladamente contra um Estado 

não pode caracterizar organização necessária para a configuração de CANI. Falta-

lhe o requisito da estrutura interna com unidade hierárquica. Entretanto, já existem 

grupos organizados no ambiente virtual que trabalham sob uma certa liderança e 

possuem atribuições específicas. 

A abordagem supracitada encontra amparo também em decisão do Tribunal 

Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia (TPIEI), do ano de 2005, na qual pontua 

que o critério da “organização do grupo” para configuração de um CANI jamais pode 

ser utilizado como barreira que impeça a proteção das vítimas das partes. Bastaria 

um “pouco de organização” para que seja atestado a existência de um conflito 

armado (BIAZATTI, 2015). 

Outro critério necessário para configuração de um conflito armado à luz do 

DICA é a intensidade mínima das ações. A paridade de um ataque cibernético com a 

utilização de um armamento já fora abordada neste trabalho. Em Biazatti (2015), foi 

estabelecido o fato de que a utilização de recursos cibernéticos com fins militares de 

prejudicar inimigos faz com que eles obtenham status de um armamento. 

Uma exemplificação dos graves danos passíveis de serem causados por 

ações no espaço cibernético podem ser:   

 

[...] mortes causadas pela desativação de aparelhos em hospitais; uma 
extensa interrupção da rede de energia elétrica (apagão), criando 
consideráveis repercussões deletérias; o desligamento de computadores 
que controlam obras hidráulicas e barragens, gerando inundações em áreas 
habitadas; queda de aeronaves devido ao mau funcionamento provocado 
nos sistemas de navegação; e o colapso de uma usina nuclear, levando à 
liberação de materiais radioativos em áreas povoadas (BIAZATTI, 2015 
apud DINSTEIN, 2002). 

 

Como resultado de anos de pesquisa, inclusive com a participação e 

assessoramento do CICV, no ano de 2013, foi expedida uma proposta de regras 



 
61 

para as ações militares no espaço cibernético com o nome de Manual de Tallinn 

(OTAN, 2013). 

Com o objetivo de melhor compreender a inter-relação entre os temas DICA e 

espaço cibernético, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) reuniu um 

grupo internacional de estudiosos dos temas em tela para que fossem estabelecidos 

os procedimentos mais adequados à legitimidade das operações cibernéticas. 

O local de trabalho do grupo de pesquisadores foi a sede do Cooperative 

Cyber Defence Center of Excellence (CCD COE) – Centro de Excelência 

Cooperativo em Defesa Cibernética (tradução do autor), localizado na cidade de 

Tallinn, na Estônia.  

O local onde fica situado o CCD COE não é aleatório e foi criado pouco 

depois dos ataques sofridos pela Estônia em 2007. Aquele incidente foi um marco 

que forçou a reunião dos países membros daquela aliança militar para um debate 

sobre o futuro do setor. Tamanha foi a importância estratégica atribuída que 

deliberaram pela criação do Centro. 

Ressalta-se que o Manual de Tallinn não é um tratado interno da OTAN, 

tampouco tem peso de lei, mas seus artigos servem de referência aos países 

membros para desenvolvimento de suas doutrinas de defesa cibernética. 

O manual inicia estabelecendo as definições para soberania, 

responsabilidade estatal, uso da força e autodefesa. Além disso, a publicação 

pacifica o debate sobre a aplicabilidade ou não do DICA sobre o conflito cibernético 

categorizando as capacidades militares cibernéticas como um tipo de armamento. 

Em seguida, enumera artigos em formato de legislação que devem servir como 

reguladoras da legalidade de uma ação cibernética.   

Por fim, o manual faz associações para a grande maioria das normas do 

DICA com as condições e ferramentas tecnológicas das operações cibernéticas, as 

quais inexistiam quando da redação das referidas normas. Fica evidente, na 

publicação, como algumas características próprias das operações cibernéticas são 

contrárias a alguns princípios fundamentais do DICA, devendo seu uso ser ajustado 

para melhor legitimidade e legalidade das ações. 

Dentre os contrastes com os princípios de DICA pode ser destacado o 

relacionado ao princípio da Distinção, pois o alcance de uma ação cibernética 
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dificilmente poderá ser corretamente mensurado impedindo que sejam previstos os 

danos decorrentes de sua utilização.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Neste ponto, será exposta a metodologia da pesquisa que deverá ser 

empregada com a finalidade de delinear o caminho que se pretende percorrer para 

buscar a solução para o problema proposto.  

 

3.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

A presente pesquisa teve por objeto de estudo a análise da adequação de 

uma doutrina militar para defesa cibernética e o uso do ambiente cibernético como 

ferramenta de combate à luz do DICA, utilizando-se, para isso, de ferramentas de 

coleta de dados e pesquisa bibliográfica, além de explorar casos documentados de 

ações cibernéticas ocorridas no mundo, com um recorte temporal estabelecido para 

ações desencadeadas nos últimos 20 (vinte) anos. 

O alcance da pesquisa consistiu em dois seguimentos principais: pesquisas 

na área de Direito Internacional Humanitário e na área de Operações Cibernéticas 

dentro do campo das Ciências Militares, com especial alcance junto ao Exército 

Brasileiro por meio do Centro de Defesa Cibernética. Dentre os diversos meandros 

do tema pesquisado, pretende-se que a pesquisa atinja, principalmente, os 

principais conceitos de legalidade da ação militar e proteção aos não-combatentes 

em um teatro de operações. Para isso, as fontes humanas que compõe o universo 

pesquisado atenderam a determinados requisitos para sua contribuição na pesquisa, 

conforme item 3.2. As fontes bibliográficas mencionadas no item 2 seguiram os 

parâmetros estabelecidos pelo item 3.3.1 deste trabalho.  

Já os limites para a pesquisa estão afetos aos casos em que houve obtenção 

de vantagem militar-estratégica, sendo descartados os casos de ativismo virtual sem 

vinculação com conflitos internacionais ou não-internacionais. Em primeira instância, 

o recorte temporal pode parecer demasiadamente estendido; no entanto, calcula-se 

que os dados explorados se apresentaram em medida suficiente para a realização 

da pesquisa tendo em vista a pouca expressão do número de ações cibernéticas 

com objetivos militares ocorridas antes do início do século XXI. 

A dificuldade em uma parte beligerante ter autoria imputada em uma ação 
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cibernética também é uma limitante que implica na impossibilidade de total 

generalização dos resultados a serem obtidos durante a pesquisa. As limitações 

sobre a amostra estão descritas no item respectivo.  

Em relação às variáveis presentes no estudo, retoma-se, aqui, os conceitos 

apontados no levantamento das questões de estudo e do problema de pesquisa no 

item 1, a partir dos quais é possível concluir que a adequação da doutrina militar 

para a defesa cibernética à luz do DICA é uma variável independente (VI), pois sua 

manipulação contribui para incidência de efeito sobre a variável dependente (VD), 

que passa a ser representada pela legitimidade das ações militares. Isto é, de 

acordo com a adequação dos conceitos estabelecidos pela doutrina militar de defesa 

cibernética (VI), espera-se uma maior ou menor legitimidade para as ações militares 

no espaço cibernético (VD).  

No escopo da variável independente, as ações militares em ambiente 

cibernético foram estudadas tomando por base casos documentados conforme os 

seguintes parâmetros: 

 

Variável 

Independente 

 

 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Doutrina 
militar para 

defesa 
cibernética 

Diretrizes nacionais 
para estruturação 

do setor militar 
cibernético 

Normatização pelo Ministério 
da Defesa 

Pesquisa bibliográfica 

Normatização pelo Exército 
Brasileiro 

Diretrizes 
internacionais para 

estruturação do 
setor militar 
cibernético 

Principais conceitos para a 
Rússia 

Principais conceitos para os 
EUA 

Pessoal 
especializado em 

Operações 
Cibernéticas 

Inteiração com o DICA 
Coleta de dados por 
meio de questionário 

(conforme apêndice A - 
itens 3,5,6,7 e 8) 

Pessoal 
especializado em 

DICA 

Inteiração com as operações 
cibernéticas 

Quadro 9 – Definição operacional da variável “Doutrina militar para defesa cibernética” 

Fonte: O autor 
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Já no que diz respeito à variável dependente – “legitimidade das ações 

militares pela observância aos princípios do DICA” – o estudo está vocacionado para 

um entendimento dos princípios gerais que regem o Direito Internacional 

Humanitário baseando-se em casos nos quais houve apreciação de Tribunal Penal 

Internacional sobre o tema. O marco inicial referencial para o estudo do DICA foram 

as publicações das revisões das Convenções de Genebra ocorridas em 1949.  

 

Variável 
Dependente 

Dimensão Indicadores 
Forma de 
medição 

Legitimidade das 
ações militares pela 

observância aos 
princípios do DICA 

Internacional Tratados internacionais e costume 

Pesquisa 
bibliográfica 

Nacional  
Regulamentação 

pelo Ministério da Defesa 

Quadro 10 – Definição operacional da variável “Legitimidade das ações militares pela observância 
aos princípios do DICA” 

Fonte: O autor 

 

Em relação à coleta de dados, a mesma ocorreu com o propósito de trazer, 

para o caminho de elaboração da pesquisa, a percepção de especialistas e 

operadores militares sobre os temas em tela, bem como pontuar as diferentes 

percepções entre eles, de acordo com o espaço amostral em que estiverem 

inseridos.  

 

3.2 AMOSTRA 

 

Para a aplicação de questionários a respeito do tema de pesquisa e posterior 

análise dos resultados, foram selecionadas amostras de dois grupos amostrais. 

Dentro do universo de cada grupo, sendo atendidos os critérios de inclusão e 

exclusão descritos abaixo, os indivíduos foram selecionados por amostragem 

aleatória. Para os dois grupos amostrais, a não voluntariedade é critério excludente.  

Em todos os grupos, o pequeno grau de variabilidade interno permite análise 

a partir de pequenas amostras que propiciarão boa representatividade. Devido ao 

caráter eminentemente qualitativo desta pesquisa, o único objetivo dos instrumentos 
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de coleta será o de avalizar os resultados obtidos pela pesquisa bibliográfica 

comparativa da revisão de literatura, esforço principal da presente dissertação. 

Sendo assim, foi estabelecida a representatividade mínima na fração de um terço 

(33,33%) para que a representatividade de cada grupo se torne adequada ao 

estudo.  

O primeiro grupo (G1) é composto por pessoal especializado em Direito 

Internacional dos Conflitos Armados. São militares especializados no entendimento 

da aplicação das leis internacionais aos conflitos armados e na condução de cursos 

sobre o tema. Os indivíduos dessa amostra são possuidores de curso realizado no 

Instituto Internazionale di Diritto Umanitario (IIHL, na sigla em inglês), sediado na 

cidade de Sanremo, na Itália. O IIHL é considerado um centro de ensino de 

excelência, o qual recebe militares de diversas nacionalidades para disseminação de 

conhecimentos e conferências sobre o tema.    

Além disso, também fazem parte dessa amostra os militares possuidores do 

Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados (CDICA), ministrado no Brasil 

sob encargo do Ministério da Defesa e Comitê Internacional da Cruz Vermelha.  

No Exército Brasileiro, de acordo com o Departamento Geral de Pessoal, a 

dimensão total deste grupo (G1) é de 41 (quarenta e um) indivíduos e a amostra 

obtida foi de um total de 14 (quatorze), perfazendo 34,14% do universo e tornando-

se adequada para a pesquisa. 

O segundo grupo amostral (G2) teve como integrantes os militares 

operadores de cibernética, inclusos apenas os oficiais possuidores do curso de 

Guerra Cibernética. No Exército Brasileiro, de acordo com o Departamento Geral de 

Pessoal, a dimensão deste grupo é de 51 (cinquenta e um) militares e a amostra foi 

composta por um total de 17 (dezessete) militares, perfazendo 33,33% e tronando-

se adequado para a pesquisa. 

O último grupo amostral (G3) foi selecionado por escolha buscando-se 

identificar, no nível nacional, 02 (dois) indivíduos especialistas com notório saber em 

cada uma das áreas pesquisadas (Cibernética e DICA). Os critérios de inclusão 

foram: a realização de cursos no Brasil e no exterior em sua área de atuação – no 

intuito de que possam contribuir com percepções discrepantes com a doutrina 

nacional -, e estarem exercendo funções relativas à sua área de estudo atualmente.  

Como resultado, por mérito curricular, foram selecionados 02 (dois) Oficiais 

Superiores servindo no Estado-Maior Conjunto do Comando de Defesa Cibernética 
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em área responsável pelo desenvolvimento da doutrina; e 02 (dois) Oficiais 

Superiores que atuam como instrutores na Escola Superior de Guerra e atuam como 

instrutores do Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados daquela Escola. 

 

3.3 DELINEAMENTO DE PESQUISA 

 

Foi realizada uma pesquisa aplicada com abordagem descritiva de cunho 

qualitativo, contando ainda com a existência de parte quantitativa como instrumento 

de apoio. Para isso, um levantamento de dados com uso de questionários foi 

efetuado em amostras selecionadas, conforme item 3.2. Para a apreciação dos 

resultados, foi aplicado o método comparativo na busca pela elucidação das 

questões deste estudo.  

Em paralelo, ocorreu pesquisa documental sobre as contribuições de 

publicações já existentes e afetas ao objeto formal de estudo. Todas as variáveis 

foram exploradas com recorte temporal limitado aos últimos 20 (vinte) anos, apesar 

de alguns conceitos remeterem a definições anteriores àquela data. Justifica-se tal 

delimitação temporal pela quase inexistência de casos afetos ao uso militar da 

cibernética anteriores à década de 90.  

Sendo assim, os dados obtidos com especialistas, tanto no campo das 

operações cibernéticas quanto do DICA, puderam ser relacionados com os dados 

oriundos da comparação entre as fontes do estudo bibliográfico, possibilitando 

concluir sobre as eventuais lacunas de conhecimento necessárias à  consecução do 

objetivo deste estudo: analisar a aplicabilidade de normas do Direito Internacional 

dos Conflitos Armados sobre a doutrina para a defesa cibernética brasileira e propor 

um rol de procedimentos adequados (e/ou parte em manual doutrinário) para 

manutenção da legitimidade nas ações militares.  

Acredita-se que a consolidação dos dados obtidos pelos métodos acima 

descritos respondeu ao problema de pesquisa e, ainda, que o processamento e 

análise dos resultados responderam as questões de estudo formuladas. 
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3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

No intuito de melhor estruturar um modelo teórico que viabilize a solução do 

problema de pesquisa, foi realizada uma revisão de literatura por meio do estudo de 

publicações reconhecidamente estabelecedoras de conceitos fundamentais no 

assunto, nas quais é possível se aproximar ao máximo daquilo que se julga o estado 

da arte dos campos em estudo. 

Com a finalidade de ambientar o leitor às peculiaridades do tema em estudo e 

visando uma engrenagem lógica dos dados, do geral para o específico, as seguintes 

temáticas receberam enfoque para a revisão de literatura, nesta sequência: 

evolução dos conflitos assimétricos, securitização do espaço cibernético, doutrina 

militar de defesa cibernética e direito internacional humanitário. Além disso, os 

parâmetros abaixo nortearam a consecução da pesquisa bibliográfica. 

 

a) fontes de busca: 

• dissertações e artigos acadêmicos afetos ao campo de estudo da 

Guerra Cibernética, do Direito Internacional Humanitário e das Relações 

Internacionais; 

• publicações em periódicos que tratam da temática Segurança, Defesa 

e Relações Internacionais; 

• portarias e manuais emitidos pelo Ministério da Defesa, tais como a 

Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco de Defesa Nacional e diversas 

portarias que regulam as atribuições relativas ao ambiente cibernético no Brasil; 

• publicações do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) afetas 

ao Direito Internacional dos Conflitos Armados; e 

• decisões de Tribunais Penais Internacionais mobiliados para decidirem 

sobre aplicação do Direito Internacional dos Conflitos Armados. 

b) estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas:  

• na utilização de buscadores em sítios de pesquisa na rede mundial de 

computadores, foram utilizados os seguintes termos, isoladamente ou em conjunto: 

"securitização”, “cyberwarfare”, “direito internacional humanitário”, “aplicabilidade do 

direito internacional dos conflitos armados” e “tribunal penal internacional”; e 
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• os resultados obtidos foram refinados e buscou-se realizar confirmação 

em outras fontes para verificar a autenticidade dos dados obtidos.  

c) critérios de inclusão: 

• publicações oficiais ratificadas por seus emissores, sejam eles Estados 

ou Organizações Internacionais; 

• publicações científicas em periódicos possuidores de qualis pela 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes);  

• dissertações, teses e artigos de universidades conceituadas; e  

• dentre os itens acima, estão também inclusos os documentos 

publicados em português, inglês ou espanhol.  

 d) critérios de exclusão:  

• estudos com acentuado viés político ou ativista; 

• documentos emitidos ou produzidos por instituições não-oficiais; e 

• estudos sem metodologia ou fruto de plágio de outras publicações. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os grupos amostrais foram contatados por seus endereços eletrônicos, os 

quais estão disponíveis no endereço eletrônico do Departamento Geral do Pessoal 

(DGP), nos casos de militares do Exército.  

As respostas obtidas com as amostras do grupo G1 e G2 foram comparadas 

aos resultados obtidos pela pesquisa bibliográfica de modo a servir de parâmetro 

para ratificar, ou não, as conclusões obtidas pelo método comparativo de estudo das 

diversas fontes bibliográficas. 

Em seguida, os resultados foram confrontados com as respostas obtidas com 

as entrevistas junto aos especialistas do grupo G3, de forma que haja uma 

percepção das possíveis deficiências de entendimento sobre a aplicabilidade do 

DICA às operações cibernéticas. Desta forma, criou-se condições para que seja 

originada uma proposição de normas orientadoras para o estabelecimento de um rol 

de melhores práticas na manutenção da legitimidade das operações ou, a depender 

da disparidade dos resultados obtidos, uma complementação para o manual 

doutrinário sobre o tema, MD31-M-07. 
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3.3.3 Instrumentos  

 

Foi aplicado um questionário de perguntas mistas aos grupos G1 e G2 com a 

função de estabelecer padrões medianos, principalmente pelo uso de perguntas 

fechadas com possibilidade para o questionado complementar sua resposta. As 

percepções e opiniões particulares, dentro de cada especialidade dos grupos 

amostrais, foram melhor extraídas por meio das questões abertas.  

O questionário (Apêndice A) foi elaborado baseando-se em uma situação 

particular hipotética de conflito envolvendo ações cibernéticas no qual, em uma área 

litigiosa, há presença de tropas regulares e de civis, ambos com capacidades para 

atuação no ambiente cibernético. As situações apresentadas têm como referência 

um histórico real de ataques cibernéticos e estudo de casos esquemáticos similares 

ao modelo utilizado pelo IIHL. Antes da remessa dos questionários, foi realizado um 

pré-teste para verificar possíveis falhas em sua elaboração.  

Além disso, foi aplicada uma entrevista roteirizada com questões abertas aos 

militares do grupo G3 para que houvesse liberdade para absorção das percepções 

expostas pelos participantes de maior experiência em sua área de atuação. 

 

3.3.4 Análise dos dados 

 

Após computados os resultados do questionário, foi iniciado o trabalho de 

tabulação, interpretação dos dados e análise qualitativa dos mesmos. Buscou-se 

identificar os padrões medianos dentre as respostas dos indivíduos especialistas em 

DIH/DICA (grupos amostrais G1 e G3), contrapondo-os à percepção de militares 

especialistas em operações cibernéticas (G2 e G3).  

Os resultados finais foram expressos em forma de quadros e gráficos, os 

quais abarcaram as correlações necessárias para o uso adequado dos meios 

cibernéticos em combate. A tabulação final, unindo a coleta de dados e a pesquisa 

bibliográfica, deu origem a um entendimento de procedimentos adequados para que 

ocorra um emprego otimizado, e dentro da legalidade, das operações cibernéticas. 
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4 RESULTADOS 

 

Nesta seção, estão apresentados os resultados do trabalho e as percepções 

acerca do objeto de pesquisa decorrentes da consolidação dos dados obtidos com a 

pesquisa bibliográfica comparativa sobre a revisão de literatura, a qual ocorreu com 

o propósito de confrontar as questões de estudo com os dados obtidos a fim de que 

seja respondido o problema da pesquisa. 

Além disso, no item 4.1, estão apresentados os resultados obtidos pelos 

instrumentos de coleta para que sejam justapostos aos obtidos pela revisão de 

literatura e auxiliem na sua análise e discussão no item 4.2 desta dissertação.  

 

4.1 RESULTADOS OBTIDOS PELOS INSTRUMENTOS DE COLETA 

 

Durante a realização do questionário, as questões de “1” a “4” tiveram como 

objetivo identificar e qualificar os participantes dentro das diversas especializações 

dentre as áreas temáticas abrangidas por esta pesquisa. Para a apresentação dos 

resultados, conforme previsto no caminho metodológico estabelecido para este 

estudo, as amostras foram divididas entre “Operadores de Cibernética” e 

“Especialistas em DICA”. 

Os questionamentos do instrumento de pesquisa “questionário” foram 

baseados em Caso Esquemático apresentado aos participantes conforme Apêndice 

A. Realizada a distinção das amostras, a questão de número “5” foi elaborada para 

que fossem obtidas as percepções em relação à atribuição – ou não – do status de 

“combatentes” aos indivíduos que atuem no ambiente cibernético no contexto de um 

conflito armado, com todos os direitos e deveres decorrentes de seu enquadramento 

perante o DICA. Em relação ao questionamento de número “5”, foram obtidos os 

seguintes resultados: 
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Gráfico 1 – Percepção do status de combatente para grupos civis organizados. 

Fonte: O autor. 

 

 
Gráfico 2 – Percepção do status de combatente em operadores de cibernética de exércitos regulares. 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 3 – Percepção do status de combatente em qualquer atacante. 

Fonte: O autor. 

 

Da combinação das respostas recebidas em relação aos atores que podem 

atuar como “combatentes” em um conflito armado que envolva o recurso cibernético 

como capacidade militar (Gráficos 1, 2 e 3), obteve-se o seguinte: 

 

Qualquer atacante, mesmo se tratando
de indivíduo civil

Grupos de civis organizados

Militares operadores de cibernética

51,61%

67,74%

96,77%

42,85%

50,00%

92,85%

58,82%

82,35%

100,00%

Atores considerados "combatentes" à luz do DICA ao 
empreenderem ações cibernéticas contra uma das partes em 

conflito

Operadores de Cibernética Especialistas em DICA Total

 

Gráfico 4 – Percepção do status de combatente para os diversos atores (total). 

Fonte: O autor. 
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Para o mesmo item do questionário que visou obter as percepções de 

especialistas nas áreas em estudo sobre o status de “combatente” dos envolvidos, 

foi ofertada a possibilidade de complementar a resposta fornecida com 

considerações livres sobre a questão, sendo obtido o que se segue: 

 

 

Considerações sobre o enquadramento como combatentes à luz do DICA 

 

Questão 5. 

1) “Na verdade, o que ocorre é que o civil que se utiliza de um meio 
cibernético para realizar ou participar de um ataque, em um contexto de 
um Conflito Armado, perde a sua proteção que os civis gozam no conflito! 
Apesar dele não receber o status de "Combate" ele pode sofrer 
represálias cibernéticas ou de força militar, sem que isto se constitua em 
Crime de Guerra!” 

2) “O alvo e os danos causados ou colocados em risco determinarão o 
enquadramento de combatente ou não.” 

3) “Interessante destacar que deve o ataque, não importando se militar ou 
civil, ser contra alvos militares ou informações militares ou que interfiram 
na guerra.” 

4) “Entendo que os grupos civis de BRAVO seriam considerados 
combatentes se, mesmo civis, estivessem sob um comando militar.” 

5) “No contexto do país BRAVO, considero combatentes os civis que sejam 
de grupos oficialmente reconhecidos pelo país (como por exemplo uma 
ABIN do Brasil), não "grupos hackers independentes", que não possuam 
legitimidade.” 

6) “O princípio da necessidade é o mais relevante dentre os princípios do 
DICA para se arbitrar o enquadramento de combatente ou não.” 

Quadro 11 – Considerações sobre o enquadramento como combatentes à luz do DICA 

Fonte: O autor. 

 

Na questão de número “6”, foram abordadas situações nas quais as 

consequências físicas de uma ação cibernética, até então dita “virtual”, decorreram 

em danos e baixas para uma das partes envolvidas no conflito exposto no caso 

esquemático. Dentre as opções de resposta apresentadas, coube ao participante 

apontar a mais adequada. Estavam elencadas como opções: as “ações não-

cinéticas” (como a defesa e o ataque cibernético), as “ações cinéticas” (com ação de 

tropa contra a origem dos ataques) e “ações combinadas cinéticas e não-cinéticas”. 

Ao serem questionados sobre o grau de reação adequado, obteve-se o que se 

segue: 
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Gráfico 05: Reação mais adequada dentre Operadores de Cibernética. 

Fonte: O autor. 

 

 

Gráfico 06: Reação mais adequada dentre especialistas em DICA. 

Fonte: O autor. 

 

 

Gráfico 07: Reações mais adequadas (total). 

Fonte: O autor. 
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Também na questão de número “6”, foi disponibilizado um campo aberto para 

que fosse preenchido, voluntariamente, com considerações julgadas úteis. 

Juntamente com o respondido na opção “Outros”, obteve-se o que se segue: 

 

Considerações sobre adequação de respostas contra ataques cibernéticos 

Questão 6. 

1) “Na verdade, como já existe a configuração de um CAI, qualquer ação seria 
possível, inclusive ação com medidas cinéticas! Mas, considerando o Princípio 
da Proporcionalidade, uma medida mais razoável seria uma retaliação com 
meios cibernéticos. ”  

2) “Todo cidadão que participa do conflito armado é considerado combatente. 
Desde que ostente armas, insígnias e fardamento. As exceções estão nas 
convenções de Genebra.” 

3) “Mesmo com a possibilidade em executar ataques cibernéticos a resposta 
cinética seria mais eficaz, salvo se houvesse a necessidade de exfiltração de 
dados, onde o ataque cibernético poderia ser mais eficaz.” 

4) “As redes táticas e operacionais devem sempre estar segregadas de redes 
estratégicas, mas pela situação descrita acima um ataque cinético poderia ser 
levado como ataques a civis.” 

5) “Julgo ser procedente ações cinéticas e não cinéticas, pois, ao momento que o 
grupo de civis empreende contra os meios de comando e controle de ALPHA, 
impedindo a execução das tarefas militares de combate, tal grupo passa ser 
claramente um OBJETIVO MILITAR, que a luz do DICA é claramente passível 
de ataque. ” 

6) “Ataque visando o princípio da proporcionalidade, atentando para a diminuição 
máxima de danos colaterais.” 

7) “Medidas de precaução, informando que tal ação no futuro pode ocasionar uma 
retaliação.” 

8) “Ataque cibernético para cessar as ações não-cinéticas, pois um grupo hacker 
ao meu ver não é reconhecidamente um "alvo militar". 

Quadro 12 – Considerações sobre a adequação de respostas contra ataques cibernéticos 

Fonte: O autor. 

 

A questão de número “7”, dentro do contexto do caso esquemático, pontuou 

sobre a ocorrência de ataques do tipo “DoS” (denial of service – negação de serviço, 

nos quais o acesso a determinado serviço é bloqueado pela parte atacante), 

executados contra serviços tidos como essenciais para a população, exemplifica-se: 

sistemas informatizados de hospitais, números de emergência e controle de tráfego 

aéreo. Ao serem indagados sobre a ocorrência de violação de princípios do DICA, 

obteve-se o seguinte:  
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Gráfico 8 – Percepção sobre violações do DICA em negação de serviços essenciais. 

Fonte: O autor. 

 

Em espaço aberto para respostas complementares, foram pontuadas as 

seguintes observações referentes à questão “7”: 

 

Considerações sobre violações do DICA em caso de negação de serviços essenciais 

Questão 7. 

1) “Não deixam de ser um ataque a infraestruturas. ” 

2) “Tudo que afeta a população civil viola o DIH em minha opinião.” 

3) “Quaisquer formas de ataque que influam negativamente na vida normal da 
população da A Op podem ser consideradas violações do DIH. É preciso aferir 
bem a extensão de danos à população e aos bens culturais, no caso de 
qualquer ação ser considerada decisiva para o sucesso da Op e no caso do Ini 
estar se valendo de aspectos da infraestrutura da área, para contabilizar 
vantagem expressiva.” 

4) “Quaisquer formas de ataque que influam negativamente na vida normal da 
população da A Op podem ser consideradas violações do DIH. É preciso aferir 
bem a extensão de danos à população e aos bens culturais, no caso de 
qualquer ação ser considerada decisiva para o sucesso da Op e no caso do Ini 
estar se valendo de aspectos da infraestrutura da área, para contabilizar 
vantagem expressiva.” 

5) “Depende de qual ação.” 

Quadro 13 – Percepções sobre violações do DICA em caso de negação de serviços essenciais. 

Fonte: O autor. 
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Por fim, na última parte do questionário, a questão de número “8” indagou os 

participantes a respeito de ataques cibernéticos contra infraestruturas críticas e 

“forças perigosas”, consideradas pelo DICA como materiais radioativos, barragens, 

diques, instalações nucleares e quaisquer outros materiais ou infraestruturas que, se 

atacadas, possam ocasionar perdas humanas em maior escala. Não existentes à 

época da redação da norma, os ataques cibernéticos podem decorrer em danos 

físicos às infraestruturas, como ocorreu no caso Stuxnet contra as instalações 

nucleares do Irã. Perguntados se tais ações podem ser consideradas violações do 

DICA, obteve-se o seguinte resultado: 

 

Especialistas em DICA

Operadores de Cibernética

TOTAL

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

SIM NÃO

92,85%

7,15%

94,12%

5,88%

93,54%

6,46%

Violações do DICA em ataques contra infraestruturas de "forças 
perigosas"

Especialistas em DICA Operadores de Cibernética TOTAL

Gráfico 09 – Percepção sobre violações do DICA em ataques contra infraestruturas de "forças  

perigosas" 

Fonte: O autor. 

 

Em espaço aberto destinado para que os participantes colaborassem, 

voluntariamente, com ponderações complementares, foram pontuadas as seguintes 

observações referentes à percepção sobre violações do DICA em ataques contra 

infraestruturas de "forças perigosas": 
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Considerações sobre violações do DICA em ataques contra infraestruturas de "forças perigosas" 

 

Questão 8. 

1) “Assim como aconteceu no caso Stuxnet, um vazamento de material 
radiológico pode causar inúmeros danos a população civil. ” 

2) “É fundamental que a possibilidade passe a fazer parte, desde logo, 
de Convenção que a considere.” 

Quadro 14 – Percepções sobre violações do DICA em ataques contra infraestruturas de "forças 

perigosas" 

Fonte: O autor. 

 

A partir deste ponto, serão apresentados os conceitos obtidos durante a 

aplicação do instrumento de coleta “entrevista” (Apêndice B) e que se fizeram úteis 

para auxiliar na resolução das questões de estudo. Foram ouvidos dois especialistas 

de cada área dos temas em estudo: Direito Internacional dos Conflitos Armados e 

Doutrina de Operações Cibernéticas. Como pontuado no item 3 desta pesquisa, os 

critérios de seleção foram o amplo conhecimento e a experiência desenvolvida, no 

Brasil e no exterior, nas áreas em estudo nesta dissertação, sendo os entrevistados 

considerados como referências em suas especialidades. 

Os especialistas em Defesa Cibernética consultados atuam no 

desenvolvimento doutrinário, juntamente do Estado-Maior Conjunto do Comando de 

Defesa Cibernética, e são possuidores de cursos no Brasil e no exterior referente ao 

tema. Em relação aos especialistas em DICA, eles atuam como instrutores na 

Escola Superior de Guerra (ESG) e também possuem cursos no Brasil e no exterior 

relativos ao tema. Os trechos de maior relevância para a presente pesquisa estão 

elencados em formato de quadro contemplando as principais ideias apresentadas 

pelos entrevistados. 

Foram dois os objetivos da realização das entrevistas com especialistas de 

notório saber em suas áreas de atuação: identificar suas percepções quanto ao uso 
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da cibernética como capacidade militar bélica e perceber a correlação entre os 

efeitos de ações cibernéticas e os princípios do DICA. Os quadros a seguir 

consolidam os resultados obtidos por aquele instrumento de coleta. 

 

Considerações sobre o uso dos recursos cibernéticos como capacidade militar bélica 

Entrevistas 

1) “Entre as 5 possíveis formas de assimetria (tecnológica, doutrinária, normativa, de 
participantes e moral/ética), a assimetria tecnológica é a mais impactantes em 
termos de desequilíbrio de PRC. Nesse contexto tecnológico é que se encaixa a 
componente cibernética. ” 

2) “Acredito que os ataques cibernéticos sejam de natureza bastante similar ao dos 
"bombardeios estratégicos" ingleses e americanos na Alemanha Nazista durante a 
WWII, onde geralmente bastava que as bombas "caíssem na Alemanha" para que 
os bombardeios fossem considerados satisfatórios, independentemente do alvo 
específico, até mesmo por conta da incapacidade (ou extrema dificuldade) de 
identificação precisa dos alvos. Tome-se o caso da Bósnia, onde as "bombas 
inteligentes" da OTAN teriam equivocadamente atingido a Embaixada da China, 
numa ocasião, e uma creche, noutra ocasião. ” 

3) “[...] a assimetria é questão relevante nos conflitos cibernéticos, pois proporciona 
a possibilidade de que "potências menores" possam confrontar "grandes potências" 
ou mesmo o “hegemon”, como se observa nos casos em que Irã ou Coreia do Norte 
vêm sendo acusadas de ataques cibernéticos aos EUA. ” 

4) “[...] há que se considerar que a assimetria é apenas relativa, dado que a doutrina 
Norte-Americana - e ao que tudo indica agora também da OTAN - é que ataques 
cibernéticos poderão ser respondidos com ataques cinéticos. Isso é ainda mais 
plausível para os casos em que ocorre assimetria de forças militares convencionais 
e de amplitude do uso da Internet. ” 

5) “A Coreia do Norte, por exemplo, tem baixo índice de conectividade de sua 
população e de automação de sua sociedade, sendo pouco permeável a ataques 
cibernéticos, enquanto os EUA são bastante vulneráveis no contexto cibernético 
pelo nível de dependência computacional de sua sociedade. Isso posto, a assimetria 
pode se tornar mais significante no contexto das potências médias, como o Brasil, 
que disponham de pouca capacidade de projeção de poder contra potências 
menores. ” 

6) “Os conflitos assimétricos de 5ª geração no amplo espectro são caracterizados 
pela possibilidade de atores não-estatais provocarem grandes danos à segurança e 
defesa cibernética de países possuidores de forças armadas desenvolvidas e bem 
aparelhadas. Por esse motivo, cresce de importância o aprofundamento do estudo 
doutrinário acerca desse assunto. ” 

7) “ O emprego da capacidade cibernética por uma nação a fim de obter efeitos de 
produção de conhecimento negado ou de ações ofensivas sobre outro Estado pode 
ser considerado como uma ação militar passível de resposta, a qual deve considerar 
o uso das diversas expressões do poder nacional. A grande dificuldade reside na 
atribuição de responsabilidade, uma vez que são diversas as possibilidades de 
anonimização. Por essa razão, é importante a Doutrina Militar Brasileira aprofundar 
o estudo a esse respeito. ” 

Quadro 15 – Considerações sobre o uso dos recursos cibernéticos como capacidade militar bélica 

Fonte: O autor 



 
81 

Considerações sobre aplicabilidade de princípios do DICA para as ações cibernéticas 

(Continua) 

Entrevistas 

1) “Idealmente os princípios do DICA deveriam ser aplicáveis. No entanto, dada a 
natureza do ciberespaço é muito difícil de se conseguir isso. Por exemplo, o Stuxnet 
tinha um alvo específico, mas ainda assim se alastrou por mais de 130 países, 
inclusivo os EUA, onde o DHS (Department of Homeland Security) o tratou como 
ameaça externa. Dado o segredo que o cercava, nem mesmo o DHS sabia de sua 
existência, e assim o considerou uma ameaça. Em outro caso, o malware Petya 
parece ter sido desenhado para paralisar o governo da Ucrânia, mas atingiu outros 
120 países, sem distinção de alvos, afetando hospitais, transportes e demais 
infraestruturas civis. Essa característica de "proliferação incontrolável" das ameaças 
cibernéticas torna muito difícil, senão impossível, caracterizar a Proporcionalidade e a 
Limitação. ” 

2) “Houve um grande esforço da OTAN no sentido de aproximar o DICA dos conflitos 
cinéticos para aqueles cibernéticos, resultando no chamado Manual de Tallinn, o qual 
foi bastante revisado e ampliado em 2016. A intenção parece ser justamente a de 
legitimar eventuais retaliações cinéticas (ou ainda cibernéticas) em resposta aos 
ataques cibernéticos tendo como alvo seus associados. ” 

3) “O conjunto de normas do DICA, sejam positivas (tratados), sejam consuetudinárias 
(costumes da guerra), representa um sólido arcabouço jurídico ainda hoje plenamente 
aplicável. Nessa base de aplicabilidade estão os princípios fundamentais 
(humanidade, proporcionalidade, limitação, distinção e necessidade militar) que, ao 
lado das demais fontes, servem como referência interpretativa. [...] o desenvolvimento 
tecnológico que impacta a produção de armamentos representa um desafio, mas é 
importante salientar que é obrigação dos Estados signatários fiscalizar a sua produção 
e assegurar que eles estejam em alinhamento com a normatização do DICA.” 

4) “[...] a finalidade das normas não é limitar “armamentos” como dispositivos em si, 
mas sim “meios e métodos de combate”. Nesse sentido, caso um ataque cibernético 
confronte algum dos princípios fundamentais, por exemplo, ele poderá ser 
considerado como violando o DICA. Interessante observar, por exemplo, que na 
Guerra do Golfo, a campanha aero estratégica que antecedeu a entrada das forças de 
superfície matou muito mais civis em decorrência da falta de luz nos hospitais do que 
pelos resultados diretos dos impactos. Um ataque cibernético destinado a inviabilizar o 
funcionamento de um hospital poderia ser, portanto, uma violação. ” 

5) “Não há necessidade de amparo interno doutrinário, pois o DICA já legitima isso 
(resposta cinética contra-ataques cibernéticos). Não há qualquer dispositivo no DICA 
indicando que uma resposta a um ataque necessite ser de mesma natureza daquela 
do ataque sofrido. O que se exige é que a resposta esteja alinhada aos princípios 
fundamentais e que não seja feita a título de retaliação (tecnicamente chamada de 
“represália). Nesse diapasão, há por vezes um entendimento incorreto do princípio da 
proporcionalidade no DICA: trata-se do equilíbrio entre vantagem militar x dano 
colateral, e NÃO em termos de paridade de meios ou de resposta. ” 

6) “[...] não caracterizado o dolo tornou-se difícil responsabilizar os americanos por 
violação do DICA (além do fato de que eles não se subordinam ao TPI, o que dificulta 
ainda mais o processo de responsabilização e punição [...] ” 

7) “[...] as regras atuais podem ser aplicadas ao cenário cibernético, desde que se 
consiga inferir a ação ao atacante. Esta é a dificuldade do domínio cibernético [...] ” 

8) “Vejo que os temas tratados nos acordos do DICA podem e devem ser aplicados às 
ações cibernéticas e das suas consequências podem decorrer ações cinéticas contra 
os agressores. ” 

 

9) “[...] os princípios fundamentos devem ser aplicados também no cenário cibernético. 
Existe a dificuldade, no domínio cibernético, de se inferir a ação ao atacante, o que 
remete ao mesmo problema atual de DICA relacionado aos grupos paramilitares 
dentro de um conflito. ” 
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10) “Sim concordo que são violações (ações contra infraestruturas essenciais) do 
DICA. Independente da ação geradora do dano, o efeito deve ser considerado, e estes 
alvos já são protegidos por legislações. ” 

11) “A legislação pertinente carece de atualização no sentido de torná-la mais efetiva 
frente aos desafios do espaço cibernético que extrapola fronteiras e que possui grande 
dificuldade para atribuição do responsável pelas ações.” 

 

11) “A história militar tem sido marcada pela adoção de novas tecnologias que 
permitem obter a surpresa e vantagens táticas ou operacionais sobre o oponente. 
Nesse sentido, a incorporação do espaço cibernético como sendo o 5º domínio 
operacional da guerra moderna necessita de um esforço internacional de 
entendimentos para que sejam respeitados princípios importantes estabelecidos pelo 
DICA.” 

 
12) “[...] as ações no espaço cibernético geram efeitos cinéticos e/ou não cinéticos que 
devem ser avaliados pelos comandantes nos diversos níveis a fim de verificar se o 
planejamento e execução das atividades estão de acordo com o DICA. ” 

 

13) “O Manual de Tallin 2.0 é a única fonte de doutrina para o tema, porém, não tem 
caráter impositivo. Existem detalhes que foram colocados nele que corroboram com 
uma visão de conflito armado advinda da OTAN. Ainda levará um bom tempo para que 
ele seja incorporado ao direito costumeiro do planeta.” 

Quadro 16 – Considerações sobre aplicabilidade de princípios do DICA para as ações cibernéticas 

Fonte: O autor 

 

4.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

4.2.1 Percepções sobre a securitização da Cibernética e seu potencial danoso 

 

Ao iniciar a discussão dos resultados, se faz necessário, em um primeiro 

momento, responder às duas questões de estudo iniciais, quais sejam: 

a) Como o setor cibernético passou por um processo de securitização no 

mundo e de que forma isto foi internalizado como doutrina militar no 

Brasil? 

b) Quais as possibilidades do uso militar do espaço cibernético, bem como 

sua capacidade de causar danos em infraestruturas críticas? 

 

Por meio da revisão de literatura, foi possível evidenciar uma série de 

conceitos que merecem ser aqui apontados a fim de que possam compor esta seção 

da pesquisa. 
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A prevalência de conflitos assimétricos com incremento de recursos 

tecnológicos às capacidades militares mostrou-se como predominante na atual 

conjuntura dos conflitos contemporâneos, conforme apresentado na Figura 01 do 

item 2 da pesquisa. 

O amplo espectro dos conflitos contempla diversos fatores de assimetria, 

todavia, a capacidade de atuar militarmente do campo da cibernética pôde ser 

destacada como uma vertente que tem sua utilização aumentada a cada ano.  

Aquilo que Hammes (2007) apontava como uma futura geração de conflitos 

onde as ferramentas de tecnologia da informação modificariam uma série de 

relações no campo de batalha, Carr (2011) demostrou ser factível ao apontar o 

rápido processo de militarização do setor cibernético em diversos países. 

Nesse mesmo sentido, conforme obtido na aplicação de instrumento de coleta 

com especialistas (Quadro 15), foi pontuado que, das 05 (cinco) possíveis formas de 

assimetria (tecnológica, doutrinária, normativa, de participantes e moral/ética), a 

assimetria tecnológica é a mais impactante em termos de desequilíbrio de Poder 

Relativo de Combate. Podendo, ainda, proporcionar a possibilidade de “potências 

menores” confrontarem “grandes potências” no ambiente cibernético, como 

observado nos casos em que a Coreia do Norte vem sendo acusada de ataques 

cibernéticos contra os EUA. Os efeitos de certos tipos de ataques cibernéticos 

foram, inclusive, comparados aos de “bombardeios estratégicos”. 

Em relação ao processo de securitização (BUZAN; WEAVER, 1998), foi visto 

que o processo brasileiro teve início com a criação do CDCiber, no ano de 2012. Ao 

serem comparadas as datas de expedição de doutrinas e políticas de defesa 

cibernética, destaca-se que a maioria dos países o fez pouco tempo após o caso do 

ataque cibernético contra a Estônia, empreendido pela Rússia, em 2007. Tão 

marcante foi aquele evento, que o mesmo ficou conhecido como Web-War I 

(Primeira Web Guerra, tradução do autor) e se tornou um dos principais pontos de 

inflexão do desenvolvimento da defesa cibernética em diversos países. 

Cabe ainda relembrar a definição de “ataque cibernético” que melhor se 

apresentou durante a pesquisa para a finalidade deste estudo, pois evidencia a 

potencialidade danosa que as ações cibernéticas também podem exercer no mundo 

físico. Seriam as ações cibernéticas, por tal definição, todas aquelas realizadas com 
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o uso de recursos TIC para “[...] interromper, penetrar, adulterar ou destruir redes 

utilizadas por setores públicos e privados essenciais à sociedade e ao Estado [...]” 

(GSI/PR, 2009). Na mesma direção, Nye (2012) afirmou que uma Guerra Cibernética 

(G Ciber) é aquela onde uma ação hostil no ciberespaço causa efeitos que “ampliam 

ou são equivalentes a uma enorme violência física”.  

As definições supracitadas, aliadas aos dados que foram apresentados no 

Quadro 17 (abaixo), estabelecem uma condição clara de capacidade bélica para as 

ações militares no espaço cibernético, podendo seus resultados ocasionarem em 

danos físicos e virtuais por meio de objetivos táticos e estratégicos. 

 

Ano Atacante Atacado Características 

1999 Sérvia Kosovo 
- Guerra do Kosovo. Ataques mútuos para inviabilização dos 
sistemas de informação do lado oponente (Houve 
participação de China e Estados Unidos) 

2007 Rússia Estônia 

- Retaliação russa contra um protesto que ocorria na 
Estônia. Houve uso massivo de ataque do tipo DoS que 
derrubou os sistemas informatizados do governo estoniano 
como um todo (Web-War I). 

2007 Israel Síria 

- Um ataque contra os sistemas de defesa aérea da Síria fez 
com que os radares ignorassem os caças israelenses que 
não tiveram dificuldades para bombardear, com eficácia, as 
defesas sírias. 

2008 Rússia Geórgia 

- Antes do avanço das tropas, os russos executaram 
ataques de negação de serviço (DoS) para “preparar” o 
terreno, desabilitando as ferramentas de Comando e 
Controle do oponente. 

2009 China EUA 

- Americanos alegam ataque sofrido contra o banco de 
dados de projetos do Departamento de Defesa. Pouco 
tempo depois, a China passou a fabricar caças semelhante 
ao modelo do projeto americano. 

2010 - Irã 

- Um ataque sobrecarregou e danificou o sistema de 
centrífugas da infraestrutura nuclear iraniana. A autoria não 
foi assumida, mas EUA e ISRAEL são apontados como 
possíveis autores. 

2015 - Turquia  

- Após a Turquia declarar apoio a um grupo acusado de 
financiar o terrorismo, o grupo de ciberativismo, Anonymous, 
executou ataque do tipo DoS e derrubou os domínios do 
governo e das forças armadas turcas. 

2016  

- 

2017 

EUA - 
- Ataques cibernéticos utilizados para evitar o funcionamento 
de estruturas de comando e controle do grupo terrorista 
Estado Islâmico na Síria e Iraque. 

Quadro 17 – Ataques cibernéticos envolvendo Estados (vinte anos) 

Fonte: Organizado pelo autor  
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Sobre a incidência dos principais ataques cibernéticos que envolveram 

Estados nos últimos 20 (vinte) anos, seja como atacantes ou atacados, tomando 

como base os autores pesquisados, chegou-se ao resultado exposto no quadro 

anterior. 

Ao serem analisados os resultados obtidos em cada uma das ações acima, foi 

percebido que os ataques cibernéticos tendem a objetivar infraestruturas críticas 

e/ou serviços essenciais à população; isto posto, conforme explicitado em BRASIL 

(2014d), as infraestruturas críticas são:  

 

[...] instalações, serviços, bens e sistemas que, se tiverem seu desempenho 
degradado, ou se forem interrompidos ou destruídos, provocarão sério 
impacto social, econômico, político, internacional ou à segurança do Estado 
e da sociedade. (BRASIL, 2014d). 

 

Ou seja, conclui-se, parcialmente, que as definições e exemplos, ora citados, 

coadunam com a definição dada pelo GSI/PR (2009), de que os ataques teriam 

como objetivo cerne a inviabilização de serviços essenciais.   

Trazendo a problemática da vulnerabilidade das infraestruturas para o 

contexto brasileiro, destacou-se o trabalho de Carvalho (2014) que, ao criar um teste 

com uma vulnerabilidade fictícia no sistema que gerencia a Eletronuclear, 

contabilizou e categorizou mais de 177 (cento e setenta e sete) ataques cibernéticos 

contra o sistema em um período de 90 (noventa) dias. Os endereços que originaram 

os ataques eram dos mais diferentes países, como Rússia, Ucrânia, Polônia, Índia, 

EUA, Holanda, Alemanha, China, dentre outros. 

O estudo realizado por Carvalho (2014) é importante de ser aqui retomado 

pelo seguinte motivo: é a premissa que evidencia que a ameaça de ataques 

cibernéticos contra instalações essenciais é constante, bastando para isso que uma 

vulnerabilidade seja identificada.  

Remetendo novamente ao processo de securitização e militarização da 

cibernética no mundo, esse parece ser o real motivo para o crescente investimento 

em defesa cibernética: a ameaça é constante. 

O Brasil, quando decidiu pelo desenvolvimento do setor estratégico da 

cibernética ao elencá-lo na Estratégia Nacional de Defesa (BRASIL, 2012a), também 
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deu início ao desenvolvimento da doutrina relativa ao tema e à alocação de 

estruturas e recursos para a Defesa Cibernética. 

Até o ano de 2016, a única organização militar destinada exclusivamente à 

temática era o CDCiber, que foi criado ainda no ano de 2012. Hoje, o Brasil já conta 

com o Comando de Defesa Cibernética (ComDCiber). O ComDCiber, atualmente, 

funciona como órgão central da Defesa Cibernética e integra Marinha, Exército e 

Força Aérea nas mesmas instalações, sendo inclusive pioneiro na integração entre 

forças ao possibilitar a nomeação de chefes de forças distintas para uma 

Organização Militar enquadrada no organograma do EB. 

Em que pese o avanço estrutural e técnico que o setor vem sofrendo, foi 

observado que a temporalidade da expedição da Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética - MD31-M-07 (BRASIL, 2014d), elaborada no âmbito do Ministério da 

Defesa, coincidiu com o ano em que o EB publicou uma série de manuais no 

contexto do processo de transformação da Doutrina Militar Terrestre.  

Dentre os manuais revisados e reestruturados pelo EB, destacam-se, aqui, 

dois deles que possuem status de Manual de Fundamentos, todos do ano de 2014: 

o manual de Doutrina Militar Terrestre (EB20-MF.10.102) e o manual de Operações 

(EB20-MF.10.103). Ambas as publicações desenvolvem seus capítulos com 

características em comum. Dentre tais características que permeiam aquelas 

publicações, notou-se a prevalência das “Considerações Civis” como aspecto 

essencial para o emprego de força militar em qualquer tipo de cenário. 

Também na revisão de literatura, conforme estabelecido na Doutrina Militar 

Terrestre, a G Ciber foi elencada como um dos principais Elementos de Apoio ao 

Combate por sua capacidade como “ampliadora da eficiência dos elementos de 

manobra” (BRASIL, 2014b.). 

Antes de se prosseguir com outros conceitos de interesse obtidos pela 

pesquisa bibliográfica, cabe retomar, aqui, dois pontos apresentados até agora e 

que são os pilares que deverão balizar o prosseguimento da discussão dos 

resultados mais adiante. 

O primeiro diz respeito ao fato de que os objetivos das ações cibernéticas 

são, na maioria das vezes, associados a inviabilização de serviços essenciais e 

infraestruturas críticas do lado oponente. O segundo trata da valoração crescente 
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atribuída ao fator “considerações civis” nos manuais de fundamentos no âmbito do 

EB. É a partir dessas conclusões parciais que os resultados estão apresentados nas 

percepções subsequentes. 

 

4.2.2 Percepções sobre as ações cibernéticas à luz do DICA 

 

Deste ponto em diante, serão abordados os elos que possam gerar vínculos 

entre as ações militares cibernéticas e o Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA), vertente jurídica que prima pela proteção de determinadas instalações e 

pessoas no contexto de um conflito armado, respondendo as seguintes questões de 

estudo: 

c) Quais são os aspectos gerais das fontes e princípios do DICA e, em 

específico, de que modo são adaptáveis para aplicação sobre os conflitos 

assimétricos em constante evolução? 

d) Em que casos as características e possibilidades do emprego das 

operações cibernéticas podem ir de encontro aos princípios gerais do 

DICA? 

 

Primeiramente, cabe avaliar se as ações decorrentes de operações 

cibernéticas podem, ou não, serem julgadas sob a ótica do DICA. Conforme 

estabelecido na revisão da literatura, para que uma ação seja passível de análise 

perante as normas do DICA, ela deve ocorrer no contexto de um Conflito Armado 

Internacional (CAI) ou Conflito Armado Não Internacional (CANI) e deve existir uma 

“intensidade mínima das ações”. 

Quando a contenda envolve dois ou mais Estados – em um CAI, no caso das 

partes possuírem pessoal militar e estrutura destinados às Operações Cibernéticas e 

fizerem uso das mesmas durante conflito, fica claro, haja vista a condição militar 

regular dos envolvidos, o enquadramento das ações cibernéticas, naquele contexto, 

perante as regulamentações do DICA. 

Todavia, merece maior discussão o enquadramento, ou não, das ações 



 
88 

cibernéticas em um CANI. Retomando, por definição sumária, CANI é o conflito 

ocorrido quando uma das partes é um Estado e a outra não, devendo essa segunda 

parte seguir alguns pré-requisitos de organização. Foi observado por Melzer (2011), 

que um indivíduo que atue isoladamente contra um Estado não pode caracterizar 

organização necessária para a configuração de CANI. Falta-lhe o requisito da 

estrutura interna com unidade hierárquica.  

Em contrapartida ao exposto acima, Biazatti (2015) destacou que, em decisão 

expedida pelo Tribunal Penal Internacional no ano de 2005, ficou estabelecido que o 

critério de “organização do grupo” jamais pode ser utilizado como barreira que 

impeça a proteção das vítimas das partes. Bastaria um “pouco de organização” em 

um grupo para que seja atestado a existência de um conflito armado não 

internacional (BIAZATTI, 2015). Ou seja, um grupo organizado que empreenda 

ações cibernéticas danosas no contexto de um conflito interno, poderia, sim, ter suas 

ações avaliadas à luz do DICA. 

Em relação à intensidade mínima das ações, outro pré-requisito para o 

enquadramento pelo DICA, tem-se que as potencialidades das ações cibernéticas e 

suas possíveis ações contra infraestruturas críticas e serviços essenciais, as quais 

foram exemplificadas no decorrer da pesquisa, deixam claro o status de capacidade 

militar danosa de tal ferramenta. 

A equiparação dos possíveis efeitos de ataques cibernéticos a efeitos de 

ataques cinéticos ficou bastante evidenciada nas respostas obtidas no item 6 do 

instrumento de coleta questionário. Ao serem indagados sobre a resposta adequada 

contra um ataque cibernético que ocasionasse sérios danos ao sistema de comando 

e controle e consequentes baixas pela perda de consciência situacional, sendo uma 

resposta cinética, com o uso da força, considerada adequada por 64,51% dos 

participantes. Para 51,61% deles, uma combinação de respostas cinéticas e não-

cinéticas (defesa cibernética) deveria ser desencadeada contra os atacantes.  

Ou seja, o esforço despendido pela OTAN para a elaboração do Manual de 

Tallinn, no sentido de aproximar o DICA dos conflitos cinéticos para os cibernéticos, 

não foi despropositada. Conclui-se, parcialmente, que tal medida também objetivou 

respaldar o preconizado pela doutrina norte-americana, a qual prevê respostas 

cinéticas com o uso da força contra ameaças cibernéticas, do mesmo modo que a 

Rússia o faz, como observado na revisão da literatura. 
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Estando comprovada a capacidade de englobar a “intensidade mínima das 

ações” e a permeabilidade das ações cibernéticas em conflitos do tipo CAI ou CANI, 

fica estabelecido que as Operações Cibernéticas podem configurar todos os pré-

requisitos necessários para que mereçam apreciação perante as normas do DICA a 

fim de garantir a legitimidade da consecução daquele tipo de operação.  

Ora, uma vez demonstrado o enquadramento à luz do DICA – e tomando por 

base apenas os princípios fundamentais do DICA – é possível correlacionar a 

potencialidade danosa e alcance das ações cibernéticas com aqueles princípios, 

verificando a coerência, ou não entre eles. 

Antes disso, é válido relembrar alguns pontos das Convenções de Genebra e 

seus Protocolos Adicionais que se fazem necessários para os entendimentos a 

seguir. No Protocolo Adicional I, em seu art. 57, está pontuado que todas as 

operações militares devem ser conduzidas de forma a poupar as pessoas e os bens 

de caráter civil (CICV, 1998). No mesmo Protocolo, em relação ao advento de novos 

armamentos e novas tecnologias, ficou estabelecido o seguinte:  

 

Quando uma Alta Parte Contratante estude, desenvolva, adquira ou adote 
uma nova arma, ou novos meios ou métodos de combate, terá a obrigação 
de verificar se seu emprego, em certas condições ou em todas as 
circunstâncias, estaria proibido pelo presente Protocolo ou por qualquer 
outra norma de Direito Internacional aplicável a essa Alta Parte Contratante 
(CICV, 1998). 

 

Certamente, o texto acima não implica na proibição do uso das ferramentas 

cibernéticas como capacidades militares. Tanto que nenhum país, até os dias de 

hoje, clamou junto às Nações Unidas ou outro fórum multilateral pela proibição 

daquele tipo de ataque.  O texto citado apenas destaca que o uso daquela 

ferramenta, ou de qualquer outra que venha a surgir, deverá atender aos parâmetros 

previamente estabelecidos pelas Convenções de Genebra. 

Como apresentado em item próprio deste trabalho, os princípios fundamentais 

que nortearam a codificação do DICA foram a Humanidade, Proporcionalidade, 

Limitação, Distinção e Necessidade Militar.  

Em um primeiro momento, os princípios da Limitação e da Necessidade 

Militar merecem ser destacados pois, a partir deles, é possível identificar a 
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adequação da extensão do dano que uma ação militar pode gerar.  Por esses 

princípios, os meios militares que decorram em dano desnecessário, seja para 

pessoal ou instalação, não devem ser utilizados. Ou seja, uma ação cibernética em 

uma contenda militar somente seria adequada se puderem ser assegurados os 

danos possíveis de serem ocasionados por ela. Tal problemática é fundamental para 

a percepção da permeabilidade do DICA sobre as operações cibernéticas e a 

adequabilidade da Doutrina Militar vigente, conforme analisado no item 4.2.3 deste 

estudo. 

Outro, dentre os princípios fundamentais do DICA que merece maior 

destaque na inter-relação com as ações cibernéticas, é o princípio da Distinção. Por 

esse princípio, entende-se a separação entre os indivíduos que têm e os que não 

têm status de combatente à luz do DICA. Tal princípio é fundamental, pois, atrelado 

a ele, está uma série de normas de deveres e direitos do pessoal em área de 

conflito. 

Em uma Operação Cibernética, no contexto de um conflito militar, os 

operadores militares de Guerra Cibernética podem ser claramente enquadrados 

como combatentes, uma vez que “[...] os membros das FFAA de uma Parte no 

conflito, e também os membros das milícias e dos corpos de voluntários que fizerem 

parte dessas Forças Armadas [...]” são considerados combatentes (BRASIL, 2011). 

Nesse mesmo sentido, os resultados obtidos sobre a condição de 

“combatente à luz do DICA” (Gráfico 2) para operadores de cibernética que são 

membros de exércitos regulares em um conflito foi maior que 90% dentre os grupos 

amostrais, havendo pouca divergência de percepção entre os grupos (92,85% na 

percepção de especialistas em DICA e 100% para os operadores de cibernética). 

Além da atuação de forças militares no ambiente cibernético, foi observado, 

na revisão de literatura, casos em que grupos de civis participaram de ataques 

cibernéticos obtendo resultados efetivos contra Estados e/ou forças militares. Para 

esses casos, o DICA não previu que um atuador poderia intervir no combate sem 

estar fisicamente presente e sem “pegar em armas”, não ficando claro, na redação 

da definição de “combatente”, se esses grupos podem ser enquadrados por analogia 

ou não. 

Sobre a participação de grupos de civis no conflito, o Gráfico 1 demonstrou 
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que 82% dos operadores de cibernética consideraram que grupos organizados de 

civis que empreendam ataques cibernéticos contra uma das partes em conflito 

devem ser considerados “combatentes à luz do DICA”. Dentre os especialistas em 

DICA, esse percentual foi de 50%. 

Todavia, o Protocolo Adicional I definiu que apenas aos “combatentes” é 

legítimo participar diretamente das hostilidades. Como demonstrado anteriormente, 

um ataque cibernético pode ser fonte de hostilidade e desencadear vantagens 

militares táticas e estratégicas. Sendo assim, a participação no conflito por um grupo 

que empreenda ataques cibernéticos fica evidente e se torna contraditório ao seu 

status de “não-combatente”.  

Até mesmo um indivíduo civil que faça uso de um meio cibernético para 

realizar ou participar de um ataque, em um contexto de um Conflito Armado, perde a 

proteção que os civis gozam no conflito. Apesar de não receber o status de 

"combatente", ele fica passível de represálias. Um civil perde o direito de não ser um 

alvo militar quando ele “participa diretamente das hostilidades” (CICV, 1998). 

Ainda pelo princípio da Distinção, devem ser diferenciados os objetivos 

militares dos de caráter civil. Uma situação didática que melhor exemplificaria tal 

princípio seria: ataques cibernéticos contra um sistema de controle de tráfego aéreo 

que ocasionem acidente e perda de vidas na aviação civil é ilegítimo e contrário aos 

princípios do DICA, enquanto o mesmo tipo de ataque, contra o sistema de comando 

controle do espaço aéreo de uma força militar, seria legítimo, mesmo que 

decorresse em baixas militares.  

Nos instrumentos de coleta, foi patente a percepção de violações ao DICA em 

ações que decorram em danos contra serviços essenciais ou infraestruturas de 

“forças perigosas”. Consideraram violações, as ações contra “forças perigosas”, 

93,54% do total de participantes. Para a negação de serviços essenciais, o índice foi 

de 90,20% do total. Em ambos os casos, a variação entre os diferentes grupos 

praticamente inexistiu, demonstrando um alinhamento de entendimento entre 

especialistas em DICA e operadores de cibernética. 

No tocante ao princípio da Humanidade, que diz respeito à não geração de 

sofrimento inútil contra a pessoa humana, especialmente as que estão fora do 

combate, é possível traçar uma relação com o alcance das ações cibernéticas. 
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Conforme Quadro 12, item 4), foi exemplificado, durante as entrevistas, o caso da 

ação militar na Guerra do Golfo que deixou hospitais sem energia elétrica, o que 

ocasionou mais baixas do que a ação cinética do bombardeio propriamente dito. No 

caso da interrupção do fornecimento de energia advindo de um ataque cibernético, 

haveria, claramente, uma violação do princípio da humanidade, além da proteção de 

civis e enfermos.  

 

4.2.3 Percepções sobre a Doutrina Militar para a Defesa Cibernética brasileira e 

sua adequação perante o DICA 

 

Até este ponto da discussão de resultados, foram respondidas as questões 

alicerces deste estudo e que visavam analisar a aderência entre os temas em seus 

detalhes positivados e também a compreensão do público selecionado para 

responder aos instrumentos de coleta. 

Estando estabelecida a correlação e aplicabilidade do DICA para as ações 

militares em ambiente cibernético, conforme citado nos parágrafos da subseção 

anterior, resta, agora, responder a última questão de estudo: 

 

e) De que forma a doutrina militar para atuação no ambiente cibernético 

pode ser melhor adequada para que seja garantida a legitimidade face aos 

tratados vinculantes sobre o DICA? 

 

Enquanto as publicações do EB no contexto processo de transformação 

doutrinária, no ano de 2014, deram grande ênfase às “considerações civis” em suas 

revisões e atualizações, o manual de Doutrina Militar de Defesa Cibernética (MD31-

M-07), publicado pelo MD, ateve-se mais às questões específicas do uso militar do 

ambiente cibernético. 

Logicamente, por se tratar de um novo setor e uma nova doutrina que teve 

sua primeira publicação no ano de 2014, o MD31-M-07 ainda não abarcou toda a 

gama de possibilidades do setor de Defesa Cibernética, se é que seria possível 
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fazê-lo em uma temática tão complexa como aquela. 

Estando ciente da necessidade de atualização permanente do MD31-M-07 – 

que, ressalta-se novamente, foi a primeira edição de uma doutrina militar desse tipo 

no Brasil – o próprio Ministério da Defesa previu, nas “Disposições Finais” do 

manual, a ocorrência de um ciclo de atualização da Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética para o ano de 2017, com a qual pretende-se que esta pesquisa colabore 

em sua realização. 

 Retomando alguns pontos preconizados pela Doutrina Militar de Defesa 

Cibernética do Brasil, o manual elenca, como uma das “Possibilidades da Defesa 

Cibernética”, o seguinte aspecto: “atingir infraestruturas críticas de um oponente 

sem limitação de alcance físico e exposição de tropa” (BRASIL, 2014d, p.22, 

grifo do autor). Ou seja, haja visto o explicitado no item 4.2.2, esta possibilidade 

merece ser melhor detalhada para que não seja entendida como uma característica 

inevitável das ações cibernéticas.  

Além disso, a mesma publicação pontua que uma das características da 

Defesa Cibernética é a “incerteza”, descrita no manual pelo fato de que “os 

alcances estipulados e efeitos desejados para uma ação cibernética não 

podem ser assegurados devido ao complexo número de varáveis presentes no 

comportamento dos sistemas informatizados” (BRASIL, 2014d, p.21, grifo do autor). 

Nesse trecho, foi considerado que o MD-31-M-07 também deveria especificar, em 

melhores condições, os alcances adequados e legítimos para as ações cibernéticas.  

Outro manual de campanha estudado nesta pesquisa foi o Operações de 

Informação - EB20-MC-10.213, que trata do planejamento e emprego das 

Operações Cibernéticas passíveis de serem conduzidas pela Força Terrestre (F Ter) 

no contexto das Operações de Amplo Espectro. Naquele manual, foi encontrada a 

seguinte definição para as ações de G Ciber:  

 

As Ações Cibernéticas (Exploração, Ataque e Proteção) são o emprego de 
recursos do espaço cibernético e objetivam: proteger os próprios ativos de 
informação; explorar e atacar redes do oponente, mantendo a capacidade 
de interferir no desenrolar das operações militares no Espaço de Batalha; 
bem como afetar as condições de normalidade em uma determinada 
área ou região, atingindo gravemente o funcionamento de estruturas 
estratégicas e serviços essenciais destinados à população (BRASIL, 
2014a., p.4-8) 
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Como diretriz estabelecida no MD-34-M-03, foi preconizada a “Integração da 

Doutrina”, conceito extremamente relevante para este estudo. Além de ratificar a 

necessidade de coerência e adequação entre a doutrina militar brasileira e o DICA, 

aquele manual estabeleceu que: 

 

Será necessário, pois, permear a doutrina com os aspectos 
fundamentais relacionados ao DICA desde o nível estratégico até o 
tático, comprometendo os planejadores no mais alto escalão de decisão até 
os executores. Táticas, técnicas e procedimentos, individuais e coletivos, 
deverão estar alicerçados em aspectos do DICA, garantindo a sua 
execução em operações militares (BRASIL, 2011, grifo do autor). 

 

Após a análise comparativa das publicações brasileiras afetas à temática 

desse estudo no âmbito das FFAA, ficou demonstrado que a “Integração da 

Doutrina”, especialmente nos manuais de Doutrina Militar de Defesa Cibernética, 

Operações de Informação e o Manual de Emprego do Direito Internacional dos 

Conflitos Armados (DICA) nas Forças Armadas, pode ser melhor adequada para um 

contínuo entendimento da importância que o Brasil atribui à legitimidade das ações 

militares. 

A tradição humanitária da postura brasileira face aos tratados referentes aos 

direitos humanos ficou patente como explicitado no item 2.3.4 da pesquisa, restando 

ressaltar que a adoção de “medidas que visem permitir a aplicação do DICA em 

caso de um conflito armado” são consideradas “medidas preparatórias em tempo 

de paz” de caráter essencial (BRASIL, 2011).  

A aplicação dos instrumentos de coleta também evidenciou, por parte dos 

especialistas participantes, a percepção da necessidade de atualização e/ou 

adequação de legislações Foi pontuado, em relação à aplicabilidade do DICA para 

as operações cibernéticas, ser “fundamental que a possibilidade passe a fazer parte, 

desde logo, de Convenção que a considere”. Além disso, também ratificaram a 

justificativa da necessidade deste estudo as seguintes assertivas: “cresce de 

importância o aprofundamento do estudo doutrinário acerca desse assunto”, “a 

legislação pertinente carece de atualização no sentido de torná-la mais efetiva frente 

aos desafios do espaço cibernético que extrapola fronteiras”, “a incorporação do 
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espaço cibernético como sendo o 5º domínio operacional da guerra moderna 

necessita de um esforço internacional de entendimentos para que sejam respeitados 

princípios importantes estabelecidos pelo DICA”. 

Isto posto, coadunando com o preconizado pelo MD-34-M-03 que estabeleceu 

que se deve “permear a doutrina com os aspectos fundamentais relacionados ao 

DICA desde o nível estratégico até o tático” (BRASIL, 2011), estão retomados, 

adiante, os principais aspectos nos quais foram percebidas oportunidades de 

adequação para os conceitos em vigor. 

Chegou-se ao entendimento de que, para ser assegurada a legitimidade das 

ações militares com a chegada do domínio cibernético ao Espaço de Batalha, as 

ações em ambiente cibernético devem ser precedidas das mesmas precauções 

relativas à limitação do alcance de seus efeitos que as precauções adotadas para o 

uso de armamentos de ação cinética. A previsão doutrinária brasileira, que passou a 

prever a utilização de recursos de Defesa Cibernética como atuador não-cinético no 

Teatro de Operações, ainda não prestigiou a permeabilidade do tema com os 

tratados de DICA ratificados pelo Brasil. Como apontado durante a pesquisa, não há 

anormalidade nessa exclusão, uma vez que se tratava da primeira publicação 

relativa ao tema no âmbito nacional e com previsão de atualização permanente, 

estando a primeira prevista para o ano de 2017. 

Sendo assim, concluiu-se que alguns pontos dos manuais estudados 

estabeleceram, seja direta ou indiretamente, vínculo que os possibilitou serem 

confrontados perante o DICA. As percepções mais subjetivas e indiretas foram 

debatidas e discutidas no decorres desta seção da pesquisa. 

Todavia, atendo-se, agora, apenas aos conceitos explícitos diretamente em 

trechos escritos dos manuais, cabe destacar aqueles que implicam diretamente em 

vínculo com o DICA e seus princípios fundamentais. Em relação a esses trechos e 

os entendimentos resultantes do confrontamento dos dados discutidos durante a 

dissertação, e que se entendeu como necessários para clareza e legitimidade dos 

conceitos, encontram-se elencados no Apêndice D ao final da pesquisa.     

Da análise cumulativa dos dados obtidos, chegou-se também à necessidade 

da inserção de algum texto no MD-3-M-07 que possa orientar as futuras publicações 

que deverão tomar aquele manual doutrinário como base para desenvolvimento do 
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emprego das Operações Cibernéticas. Como resultado, foi proposto, no Apêndice C 

ao final deste trabalho, orientações cabíveis para o item 2.8.5, destinado aos 

“Limites às Ações Cibernéticas”.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao ser analisado o problema de pesquisa, que buscou o entendimento sobre 

a forma com a qual a doutrina militar para defesa cibernética pode melhor se 

relacionar com o Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), foram 

observadas relações diretas e indiretas entre a referida doutrina e o DICA, sendo 

evidenciadas, ainda, correlações para o manual doutrinário em vigor para aquele 

assunto. 

Como consequência da análise do conteúdo obtido pela aplicação do método 

científico previsto para este estudo, chegou-se a um melhor entendimento sobre 

como as evoluções em curso nos conflitos contemporâneos podem ser 

acompanhadas pelo viés humanitário do DICA, resolvendo, assim, o problema que 

deflagrou esta pesquisa, conforme conclusões elencadas nos parágrafos que se 

seguem.  

A pesquisa também resultou em apontar novos problemas em relação à 

temática, os quais, identificou-se, podem ser explorados em pesquisas futuras. 

Nesse aspecto, sugere-se que sejam realizadas pesquisas sobre a proteção 

cibernética ideal para os atuais e futuros projetos estratégicos do EB, como o 

Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), uma vez que a 

presença de recursos TIC se faz cada vez mais presente no material de dotação das 

Organizações Militares do EB. 

No mesmo sentido, para que tenha efeito prático sobre as tropas, jamais deve 

ser renegada a difusão e elaboração de procedimentos atinentes ao DICA para que 

sirvam tanto no resguardo da legitimidade das ações de nosso Exército, quanto para 

subsidiar a identificação de violações do DICA contra nosso país.  

Em relação às questões de estudo, as quais foram elencadas no item 1.3, 

tem-se que foram respondidas em sua plenitude pela junção das distintas vertentes 

da coleta de dados empreendida por esta pesquisa (levantamento de dados junto a 

especialistas e pesquisa bibliográfica comparativa). Tratou-se, então, no item 4.2 
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deste trabalho, de organizar e discutir as respostas para as questões de estudo 

levantadas, sendo discutida, individualmente, cada uma das questões.  

Além disso, é possível afirmar que a metodologia selecionada para 

consecução do estudo foi adequada, pois os resultados obtidos pela pesquisa 

bibliográfica comparada e pela pesquisa de campo foram suficientes para responder 

às questões de estudo. Também foram suficientes as bibliografias utilizadas, 

oferecendo visões de pesquisadores de fora do Brasil (especialmente Joseph Nye e 

as publicações de Rússia e EUA sobre o uso militar da cibernética), bem como 

pesquisas e manuais nacionais que atenderam às necessidades e expectativas 

deste trabalho, seja para ratificação ou retificação de conceitos de interesse, para 

que fosse possível chegar ao resultado final. 

Durante a obtenção de respostas para as questões de estudo, acredita-se 

que a pesquisa foi capaz de constatar a possibilidade de o DICA, tal qual o faz nos 

conflitos contemporâneos, também possa servir como baliza limitadora para os 

futuros conflitos assimétricos de quinta geração que incluam o ambiente cibernético 

nos Teatros de Operações. 

Estando as questões de estudo diretamente relacionadas com os objetivos 

propostos para esta pesquisa, foi possível elaborar conclusões, acerca dos objetivos 

e dos resultados obtidos pelas questões de estudo, com destaque para os 

entendimentos expostos em seguida. 

Em primeiro lugar, concluiu-se que a prevalência de conflitos assimétricos 

com o incremento de recursos tecnológicos às capacidades militares mostrou-se 

como predominante na atual conjuntura dos conflitos contemporâneos. Um dos 

principais vetores com potencial assimétrico por natureza é o setor cibernético, o 

qual vem recebendo gradativos investimentos para sua defesa nos mais diferentes 

países. Em que pese o domínio russo e norte-americano no desenvolvimento do 

setor e de sua doutrina, o Brasil também o faz com as características peculiares que 

foram evidenciadas no decorrer da pesquisa. A primeira publicação de uma doutrina 

brasileira para Defesa Cibernética data do ano de 2014 e procurou estabelecer os 

pilares para conceituação desse novo setor estratégico que, apesar de publicado 

pelo Ministério da Defesa, teve seu desenvolvimento atribuído ao Exército Brasileiro 
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pela END. 

Ao serem analisadas as ações cibernéticas que tiveram Estados como alvo, 

esta pesquisa apontou a maior prevalência de ataques contra infraestruturas críticas 

e/ou serviços essenciais às populações. As consequências materiais desses 

ataques puderam ser exploradas nos capítulos 2 e 4, e concluiu-se sobre a 

capacidade das ações cibernéticas em causar impacto para instalações e pessoal 

que, não necessariamente, participam diretamente de conflitos. 

Prosseguindo na consecução dos objetivos de pesquisa, chegou-se à 

conclusão sobre os principais conceitos e princípios do DICA que puderam ser 

correlacionados com o uso da cibernética como ferramenta bélica. Tendo restado 

comprovado, durante a pesquisa, os pré-requisitos para que as operações 

cibernéticas estejam enquadradas em um Conflito Armado Internacional (CAI) ou 

Conflito Armado Não Internacional (CANI), foi possível verificar a permeabilidade dos 

princípios fundamentais do DICA sobre as ações militares em questão. 

No estudo da potencialidade danosa e alcance das ações cibernéticas, foram 

apontadas as correlações entre alguns princípios do DICA e os conceitos 

estabelecidos nos manuais e publicações nacionais sobre a Doutrina Militar de 

Defesa Cibernética (MD31-M-07). Concluiu-se que, em alguns itens fundamentais da 

primeira publicação da matéria, foram apresentadas características e possibilidades 

das operações cibernéticas que confrontam diretamente princípios do DICA, 

destacando-se os princípios da Distinção, da Limitação e da Necessidade Militar, 

conforme organizado no Quadro 18 (Apêndice D) deste trabalho. Tal análise da 

aplicabilidade dos princípios do DICA para a Doutrina Militar de Defesa Cibernética, 

a qual foi empreendida no decorrer da pesquisa, caracterizou a consecução do 

objetivo principal estabelecido para este trabalho. 

Foi observado que a incerteza do alcance das ações desencadeadas no 

ambiente cibernético, bem como a incapacidade de se assegurar a amplitude da 

extensão desses ataques, decorre em especial atenção que deve ser dispendida 

sobre os fundamentos do DICA para os militares operadores de cibernéticas e 

chefes militares tomadores de decisão, seja para o resguardo da legitimidade das 

ações militares do EB ou para identificar possíveis violações em seu desfavor. 
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Conclui-se que a dificuldade em se calcular a extensão dos danos de uma 

ação cibernética é o maior óbice para a garantia de sua legitimidade junto ao DICA. 

Não podendo ser assegurado o tipo de indivíduo para o qual os danos de um ataque 

cibernético farão efeito, ficam passíveis de ser feridos os princípios da Distinção e 

Humanidade. Da mesma forma, em ações cibernéticas que comprometam o 

funcionamento de infraestruturas com valor de objetivos militares, mas que fornecem 

serviços essenciais à população, ficam passíveis de ser feridos princípios como o da 

Necessidade Militar e o da Limitação.  

Daquilo que foi concluído acima, este autor pondera que a proteção seletiva 

de pessoas e instalações, explicitada nos pressupostos teóricos durante a revisão 

da literatura, é norma cogente e amplamente respeitada no cenário internacional, 

não devendo o Brasil trilhar seu caminho no uso militar do ambiente cibernético às 

margens do padrão adotado pelo regime internacional.  

Também é possível ponderar que tampouco poderia o EB, sobre quem é 

atribuída a responsabilidade pelo desenvolvimento do setor cibernético, deixar de 

estudar a inter-relação do Direito Internacional Humanitário e as possiblidades do 

setor cibernético, tomando ciência não só das limitações de seu uso, como também 

das prerrogativas de proteção quando da ocorrência de uma agressão externa.  

Ao passo que outras publicações de manuais, revisados pelo Exército e 

publicadas em 2014, dedicaram especial atenção às Considerações Civis, a primeira 

edição do MD31-M-07, publicado pelo MD, ainda não pontuou sobre o tema em sua 

redação, contendo, inclusive, trechos que denotam potenciais infrações ao DICA.  

 

5.1 RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES 

 

Estando o EB responsável por este setor estratégico, também coube, como 

um dos resultados desta pesquisa, propor alguma adequação para o MD31-M-07 a 

fim de solucionar o problema apresentado acima. Vale ressaltar que o MD31-M-07 é 

uma publicação extremamente sintética contando apenas com 36 (trinta e seis) 
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páginas. Em seu item 2.8.5, destinado aos “Limites às Ações Cibernéticas”, podem 

ser inseridos alguns conceitos norteadores para que seja garantida a legitimidade 

das ações perante o DICA, uma vez que, hierarquicamente, os fundamentos 

doutrinários presentes naquele manual deverão balizar o desenvolvimento de novos 

manuais de emprego para as ações cibernéticas.  

Entretanto, não caberia propor a inserção de texto detalhado para cada 

princípio do DICA devido à curta extensão de cada subitem daquela publicação. Em 

que pese que o detalhamento da correlação com cada princípio fundamental do 

DICA tenha sido explicitado no decorrer desta pesquisa, optou-se por propor a 

inserção de trecho menor no MD31-M-07 com foco no entendimento da 

potencialidade danosa que também as ações cibernéticas têm para atuar no Teatro 

de Operações, conforme Apêndice C ao final deste trabalho. 

Acredita-se que tal inserção de recomendação no MD31-M-07 deverá orientar 

as futuras publicações atinentes às Operações Cibernéticas, uma vez que, dentro da 

hierarquia de publicações estabelecida pelo Centro de Doutrina do Exército 

(CDOUTEX), as publicações no nível de “doutrina militar” têm precedência sobre as 

de “emprego operacional e tático”, devendo a primeira orientar a elaboração das 

demais. Prevendo, em seu conteúdo, condutas respeitosas aos preceitos 

humanitários internacionais, as revisões da Doutrina Militar de Defesa Cibernética 

deverão auxiliar, ainda, no preenchimento de uma lacuna de conhecimento de 

interesse do Exército Brasileiro e orientar a elaboração de novas publicações sobre 

o emprego operacional e tático de capacidade tão nobre que está aos cuidados da 

Força Terrestre.  

Dessa forma, a linha de ação proposta acima, visando a implementação de 

adequações nas futuras publicações relativas às Operações Cibernéticas no Brasil, 

deverá corroborar para diminuição da ocorrência do problema de pesquisa, tornando 

o manual doutrinário mais compatível com as normas vigentes do direito 

internacional. 

Como outra contribuição deixada por este estudo, foram apontados 

entendimentos que esclarecem o relacionamento direto entre as características e 

princípios da Defesa Cibernética e as normatizações do DICA. Os principais pontos 
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foram apresentados em quadro-síntese (Apêndice D) relativo aos manuais MD31-

M07 – Doutrina Militar de Defesa Cibernética e EB20-MC-10.213 – Operações de 

Informação. 

Entretanto, como não poderia deixar de ser, ao se tratar de um tema 

complexo, outras possibilidades de pesquisa surgiram no decorrer deste estudo. 

Dentre elas, sugere-se a realização de estudos de acompanhamento do aumento 

dos ataques cibernéticos contra infraestruturas ou serviços essenciais de interesse 

para as populações civis pelo mundo. Além disso, estudos que qualifiquem e 

quantifiquem as futuras decisões de tribunais internacionais que possam vir a julgar 

danos decorrentes de ações cibernéticas também seriam complementares ao tema 

abordado neste trabalho. 

Em suma, o principal desafio a ser enfrentado pelos operadores de 

cibernética será o de assegurar a correta seleção de alvos e estabelecimento de 

alcances mensuráveis para os danos de modo a restringir os efeitos das ações 

militares no ambiente cibernético. De modo intrínseco, ao prestigiar as duas 

vertentes acima, grande parte da gama de normativas atinentes ao DICA estariam 

sendo respeitadas, corroborando, assim, com a tradição respeitosa e promulgadora 

do Direito Internacional Humanitário atribuída ao Brasil de modo extensivo às 

operações militares. 
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ANEXO A – RELAÇÃO DOS INSTRUMENTOS INTERNACIONAIS REFERENTES 

AO DICA E DOS QUAIS O BRASIL É ESTADO-PARTE 
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Anexo A - Relação dos instrumentos internacionais referentes ao DICA dos quais o Brasil é parte 

segundo o MD34-M-03. 

Fonte: Brasil, 2011. 



 
112 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

Este instrumento é parte integrante de pesquisa vinculada à dissertação de 

mestrado em Ciências Militares com a temática Securitização do Ambiente 

Cibernético e o Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA): uma 

proposta de adequação da doutrina para a evolução dos conflitos 

assimétricos.  

Os resultados desse questionário serão justapostos aos dados levantados 

pela pesquisa bibliográfica comparativa e entrevistas realizadas com especialistas, 

tudo a fim de que auxiliem no objetivo de propor uma aplicabilidade dos princípios do 

DICA para os conflitos envolvendo o ambiente cibernético, buscando, assim, um 

entendimento que possa estabelecer procedimentos adequados para legitimidade 

das ações militares nesse tipo de cenário. 

Dentre os civis e militares (nacionais e/ou estrangeiros) que farão parte desta 

pesquisa, o Sr.(a) foi selecionado para participar contribuindo com seu 

conhecimento e opiniões especializadas, as quais, pede-se, que sejam as mais 

completas possíveis de acordo com seu entendimento sobre o tema. Será 

apresentado um caso esquemático sobre o qual serão realizados alguns 

questionamentos. Sinta-se absolutamente livre para preencher os campos abertos 

para respostas complementares. São apenas 08 (oito) Itens em um tempo médio de 

execução estimado menor que 10 (dez) minutos. 

Desde já, somos gratos por sua colaboração, a qual será de suma 

importância para as percepções necessárias ao desenvolvimento da pesquisa e 

coloco-me a disposição para esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

Rafael Siqueira Marques (Capitão de Cavalaria – AMAN 2007)  

Celular: (61) 99908-9322 / e-mail: rfl.mrx@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Nacionalidade: 

        (   ) brasileira               (   ) outra: ________________ 
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2. Natureza da ocupação: 

 

a- (   ) civil  

b- (   ) militar       

 

3. Área em que desenvolveu seus estudos afetos ao tema desta 
pesquisa: 

 

a - (   ) área de estudos afetos ao Direito Internacional Humanitário (DIH) 

b-  (   ) área de estudos afetos ao emprego militar da Cibernética 

c - (   ) ambas opções anteriores (DIH e Operações Cibernéticas) 

d - (   ) outras. Quais? ________________________________________ 

 

4. Especializações profissionais realizadas na(s) atividade(s) 
selecionada(s) no Item 3.:    [ acrescentar as especializações não 
contempladas nas opções abaixo no campo "outros"] 

 

a-(  ) Direito Internacional dos Conflitos Armados (Escola Superior de 
Guerra) 

b-(   ) Guerra Cibernética (Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica 
do Exército) 

c-(...) Direito Internacional Humanitário (Instituto Internacional de Direito 
Humanitário - Sanremo - ITÁLIA) 

d-(   ) outras. Quais? ________________________________________ 

 

CASO ESQUEMÁTICO (para resolução dos itens 5, 6, 7 e 8) 

 

Em um contexto hipotético de um reconhecido conflito internacional em uma 
região sob litígio, há operações militares, inclusas Operações Cibernéticas, em curso 
por ambas as partes, aqui denominadas PAÍS ALPHA e PAÍS BRAVO.  

As forças militares de ALPHA possuem a capacidade para tal e fazem uso de 
ataques cibernéticos em proveito de suas Operações. No PAÍS BRAVO, apesar de 
não haver um setor estratégico de operações cibernéticas estruturado em suas 
forças militares, há indivíduos, não militares, que possuem a capacidade para agir 
no ambiente cibernético e também o fazem contra os centros decisores de ALPHA, 
influenciando o andamento das operações em curso. 

Tendo em vista a situação geral apresentada, pede-se que aprecie as 
seguintes questões: 

De acordo com seus conhecimentos e experiências sobre o tema, responda 
aquilo que julgar mais adequado para cada questão. 
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5. Marque uma ou mais assertivas nas quais, em sua opinião, os atores 
envolvidos na execução de ataques cibernéticos contra uma das forças 
oponentes pode(m) ser considerados combatentes à luz do DICA: 

 

a-( ) militares operadores de cibernética de ALPHA podem ser 
considerados combatentes 

b-( ) grupos civis de BRAVO responsáveis por ataques cibernéticos 
massivos contra as forças de ALPHA podem ser considerados combatentes 

c-( ) um indivíduo civil de BRAVO que empreende ataque cibernético 
isolado contra ALPHA pode ser considerado um combatente 

d-(  ) qualquer atacante que use recursos de ataques cibernéticos contra 
uma força oponente no contexto de um conflito pode ser considerado um 
combatente 

e-(   ) nenhuma das opções anteriores 

Complemente sua resposta se achar necessário: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

6. Uma base militar de ALPHA foi atacada em seu sistema de comando e 
controle por “grupos de hackers” de BRAVO. O ataque ocasionou sérios 
danos, pois inviabilizou comunicações entre tropas em situação de combate 
que seguem sofrendo perdas devido a dependência dos meios tecnológicos 
para obtenção de consciência situacional. A equipe de operações cibernéticas 
de ALPHA, após algumas horas, identificou a origem do ataque em uma área 
residencial habitada por civis de BRAVO e situada a poucos quilômetros da 
base militar. Qual seria o tipo de ataque mais adequado que ALPHA poderia 
autorizar contra os atacantes de BRAVO? 

 

a-(  ) resposta não-cinética (ex: emprego de ações cibernéticas) 

b-(  ) resposta cinética (ex: emprego de tropas com capacidade letal a fim 
de cessar os ataques) 

c-(  ) uma combinação de ambas (respostas cinéticas e não-cinéticas) 

d-(  ) outros:________________________ 

 

Complemente sua resposta se achar necessário:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Os ataques cibernéticos do tipo “DoS” (denial of service – negação de 
serviço), nos quais o acesso a determinado serviço é bloqueado pela parte 
atacante, podem ser desencadeados contra serviços considerados essenciais, 
como números de emergência, sistemas informatizados de hospitais e 
controles de tráfego aéreo. No contexto de um conflito armado, tais ações 
podem ser consideradas violações do DIH?  

a-(   ) SIM 

b-(   ) NÃO 

 

Complemente sua resposta se achar necessário: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  

8. O DICA, por meio de Protocolos Adicionais, dedicou atenção a uma 
série de temas que necessitavam normatização, dentre eles, a restrição de 
ataques contra militares contra “forças perigosas” que incluam materiais 
radioativos, barragens e quaisquer outros materiais ou infraestruturas que, se 
atacadas, possam ocasionar perdas humanas em maior escala.  Não existentes 
à época da redação da norma, os ataques cibernéticos que tenham como 
consequência danos contra esse tipo de instalações podem ser considerados 
violações do DIH? 

a-(   ) SIM 

b-(   ) NÃO 

Complemente sua resposta se achar necessário:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Caso o Sr(a) possua outros argumentos que julgue serem de interesse para a 
pesquisa, o espaço abaixo pode ser utilizado para acrescer as informações 
que achar convenientes. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Grato pela cordialidade de sua participação. 

Caso o Sr(a) deseje receber os resultados desta pesquisa, preencha seu e-mail 

neste espaço: __________________________ 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Este instrumento é parte integrante de pesquisa vinculada à dissertação de 

mestrado em Ciências Militares com a temática Securitização do Ambiente 

Cibernético e o Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA): uma 

proposta de adequação da doutrina para a evolução dos conflitos 

assimétricos.  

Os resultados desta entrevista serão justapostos aos dados levantados por 

pesquisa bibliográfica comparativa e questionários aplicados em amostras de 

interesse, tudo a fim de que auxiliem no objetivo de propor uma aplicabilidade dos 

princípios do DICA para os conflitos envolvendo o ambiente cibernético, buscando, 

assim, um entendimento que possa estabelecer procedimentos adequados para 

manutenção da legitimidade das ações militares nesse tipo de cenário. 

 A experiência profissional do Sr. e suas opiniões especializadas, as quais, 

pede-se, que sejam as mais completas possíveis de acordo com seu entendimento 

sobre o tema, irão contribuir sobremaneira para a pesquisa. Será apresentado um 

roteiro com questões abertas sobre as quais o Sr. pode sentir-se absolutamente livre 

para preencher os campos abertos para as respostas. 

Desde já, agradecemos sua colaboração que será de suma importância para 

as percepções necessárias ao desenvolvimento da pesquisa e coloco-me a 

disposição para esclarecimentos através dos seguintes contatos:  

- Rafael Siqueira Marques (Cap Cav - AMAN) 

- Celular: (61) 99908-9322 / e-mail: rafamcav@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

- Nome: _____________________________________________________________ 

- Função atual: _______________________________________________________ 

- Contato (Tel. / e-mail): ________________________________________________ 

- Cursos e Especializações que o Sr. possui nas áreas de estudo desta pesquisa 
(DICA e/ou Operações Cibernéticas):  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Inicialmente, gostaria de agradecer a atenção e a disponibilidade do 
senhor em conceder esta entrevista. Segue um pequeno roteiro de questões 
para sua apreciação (não há limitação para o espaço destinado às respostas, 
use o quanto julgar necessário): 

 
1. A evolução dos conflitos tende a gerar transformações constantes no 

Espaço de Batalha. Neste ínterim, podemos destacar o campo militar das 
Operações Cibernéticas como uma das vertentes com maior potencial assimétrico 
para as próximas gerações de conflitos. O Sr. concorda com a assertiva? Comente 
se julgar oportuno. 

- Reposta: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(...) 

 

 

 

2. O Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA), por meio da 
promulgação de convenções e Protocolos Adicionais, seja evitando ou amenizando 
o sofrimento humano, buscou o estabelecimento de certas limitações às partes 
beligerantes de um conflito. Como o Sr. percebe a aplicabilidade contemporânea do 
DICA face aos novos modelos de conflitos com a possibilidade do uso militar de 
tecnologias que inexistiam quando da redação daquelas normas?  

- Reposta: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(...) 

 

 

 

3. Em um contexto de conflito deflagrado, o uso de recursos de Tecnologia 
da Informação e Comunicações (TIC) para a consecução de objetivos táticos e/ou 
estratégicos, fazendo uso das redes de dados por meio de Operações Cibernéticas, 
pode ser equiparado ao emprego de um tipo de “armamento”? Seu emprego deveria 
seguir os princípios fundamentais estabelecidos pelo DICA? (como, por exemplo, 
Proporcionalidade, Distinção e Limitação) 

- Reposta: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(...) 
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4. Especialmente no caso das Operações Cibernéticas em um contexto de 
conflito deflagrado, no caso de seu emprego decorrer em danos, ainda que 
colaterais, à Infraestruturas Críticas e/ou pessoal civil (por exemplo: materiais 
radioativos, barragens e quaisquer outros materiais ou infraestruturas que, se 
atacadas, possam ocasionar perdas humanas em maior escala; ataques DoS 
(“denial of service” – ou “negação de serviço”) que inviabilizem serviços 
considerados essenciais, como números de emergência, sistemas informatizados de 
hospitais e controles de tráfego aéreo etc), o Sr consideraria esses danos como 
violações do DICA? Por quais razões? 

- Reposta: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(...) 

 

 

 

5. É possível que uma força militar, dependente de recursos de Tecnologia da 
Informação e Comunicações (TIC), seja alvo de operações de ataque cibernético e 
tenha sua manobra comprometida por esse motivo. Alguns países, como Rússia e 
Estados Unidos, consideram, em suas doutrinas, a possibilidade de respostas 
cinéticas, com o uso de tropas, em retaliação contra atuadores cibernéticos. Como o 
Sr. avalia esse tipo de resposta? Seria o caso de amparo em legislação e/ou manual 
para prever esse tipo de resposta também para a Doutrina Militar Brasileira? 

- Reposta: __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(...) 

 

 

- Obs: Caso o Sr. possua algum material que queira anexar a sua resposta, 
poderá fazê-lo nas folhas seguintes ou em mídia (via anexo para o endereço de 
e-mail rafamcav@gmail.com). 

 

- Se o Sr. deseja receber uma cópia dos resultados compilados da pesquisa, 
favor marcar a opção abaixo. 

 

 - Sim, desejo receber os resultados desta pesquisa. 

          

Muito grato por sua participação. 
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APÊNDICE C – PROPOSTA DE INSERÇÃO DE TEXTO EM ITEM DO MANUAL  

DOUTRINÁRIO MD31-M-07 

 

 

 

2.8.5. Limites às Ações Cibernéticas: 

 

2.8.5.1. Operações de Não Guerra: 

 (...) 

 

2.8.5.2. Operações de Guerra:  

a) ainda que devam ser executadas somente as ações necessárias para o 
cumprimento do Item 2.7.4 deste manual, as ações cibernéticas possuem 
características que podem potencializar os danos em relação a certas instalações e 
pessoas protegidas; 

b) a incerteza da real extensão do alcance físico de algumas ações 
cibernéticas pode confrontar princípios fundamentais do Direito Internacional dos 
Conflitos Armados (DICA), especialmente os princípios da Necessidade Militar, da 
Distinção e da Limitação. Os resultados a serem obtidos pelas ações cibernéticas 
devem ser ponderados à luz de eventuais prejuízos a serviços essenciais e/ou 
infraestruturas em uso pela população, podendo sua utilização adequada ser 
determinante na manutenção de uma narrativa dominante em um Teatro de 
Operações; 

c) a capacidade bélica de causar danos originados por ataques cibernéticos já 
é reconhecida por países que, inclusive, preconizam a possibilidade do uso de 
resposta com força cinética contra ações cibernéticas danosas; 

d) seja em um Conflito Armado Internacional ou Não-Internacional, o manual 
MD34-M-03 (Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados nas 
Forças Armadas) oferece os conceitos necessários para os tomadores de decisão 
adequarem a proporcionalidade das ações militares envolvendo o ambiente 
cibernético sem a perda da legitimidade das ações. Em caso de dúvidas, caberá ao 
EMCFA consultar o nível político acerca do emprego dessas ações.  

 



APÊNDICE D – QUADRO-SÍNTESE (Interação do DICA nas publicações vigentes) 

Manual Item 
Trecho apresentado no 

manual 
Considerações na interação com princípios do DICA obtidas durante a 

discussão dos resultados 

Doutrina Militar de 
Defesa 

Cibernética 

(MD-31-M-07) 

Possibilidades   

(p.22) 

“Atingir infraestruturas críticas 
de um oponente sem limitação 
de alcance físico e exposição 
de tropa” 

O distanciamento da região de operações e de eventuais alvos não exime a 
análise criteriosa para a seleção de alvos. Infraestruturas críticas, boa parte 
das vezes, estão atreladas a serviços essenciais à população. Especial 
atenção deve ser dada aos princípios do DICA: Necessidade Militar, 
Proporcionalidade e Distinção 

Características 

(p.21) 

“Os alcances estipulados e 
efeitos desejados para uma 
ação cibernética não podem 
ser assegurados” 

Essa característica é a que exige maior atenção por sua capacidade 
potencial de ferir toda a gama de princípios fundamentais do DICA. 
Medidas devem ser estudadas e adotadas de modo a possibilitar uma 
melhor – e mais precisa – restrição do alcance. Não podendo ser 
assegurado o alcance, bens e pessoas protegidas pelo DICA estariam 
vulneráveis às ações cibernéticas que decorram em danos. 

Princípio da 
Dissimulação 

(p.20) 

“Adoção de medidas que 
dificultem a rastreabilidade da 
origem do ataque cibernético” 

Especial atenção deve ser dada quanto ao registro de históricos internos 
que possam salvaguardar a legitimidade das ações e a autoria das ações. 
O princípio da Distinção deve ser respeitado na medida em que se 
estabeleça “de quem” e “contra quem” é a ação cibernética. 

Operações de 
Informação 

(EB20-MC-
10.213) 

Ações Cibernéticas 
(definição – p.4-8) 

“Afetar as condições de 
normalidade de uma 
determinada área ou região, 
atingindo gravemente o 
funcionamento de estruturas 
estratégicas e serviços 
essenciais destinados a 
população” 

Nenhum alvo deve ser atacado se o sofrimento e os danos gerados forem 
maiores que a vantagem militar obtida. A seleção do meio de ataque mais 
adequado para que não haja excessos na extensão dos danos em uma 
ação cibernética é enquadrada pela observância do princípio da Limitação. 
Além disso, ataques indiscriminados podem ferir princípios como os da 
Proporcionalidade e da Distinção. 

Quadro 18 – Trechos dos manuais brasileiros sobre cibernética e sua interação com o DICA 

Fonte: O autor 


