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RESUMO

A presente pesquisa tem como escopo refletir, explorar e debater o papel da Defesa Nacional
em casos de ataques cibernéticos, mais precisamente no tocante à necessidade de protocolo(s)
de prevenção e atuação. Por se tratar de tema atual e diante da escassez de livros da área, a
metodologia  restringiu-se  em  pesquisas  de  artigos  com  a  mesma  pertinência  temática,
inclusive de forma comparativa com trabalhos de outros países, além de documentos oficiais.
Para tanto, partiu-se da conceituação e contextualização dos ataques cibernéticos, passando-se
pelas  políticas  de  segurança  cibernética  no  âmbito  global  até  se  chegar  à  discussão  da
necessidade de criação de protocolo(s) de prevenção e atuação nesses casos. Conquanto seja
extremamente difícil e até mesmo inadequado afirmar que houve conclusão, por se tratar de
trabalho científico, restou mais do que evidente que o Brasil deve se preocupar em traçar
procedimentos  em casos de ameaças  ou ataques,  de forma a instruir  a sociedade de uma
maneira geral e os servidores públicos de maneira particular. Por outro lado, justifica-se a
realização do trabalho não só no âmbito científico, mas também social, haja vista que ameaças
cibernéticas podem colocar em risco não só o indivíduo, mas também o corpo social  e a
própria soberania do Estado.
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Introdução

O ser  humano e  a  sociedade de  uma maneira  geral  sempre  foram marcados por
conflitos,  seja por autopreservação, seja por imposição ideológica,  seja,  também, além de
outros fatores, por questões de dominação. Se em épocas bem remotas, o homem, até mesmo
por  questões  naturais,  conflitava  com  seu  próximo,  a  fim  de  se  defender  e  sobreviver,
hodiernamente, sobretudo com o avanço da tecnologia, que, em tese, objetivaria colaborar
com a evolução de uma maneira ética, novas ameaças surgiram.

Surge,  então,  pela  antítese  do ideal  do avanço tecnológico,  a  necessidade do ser
humano,  da  sociedade  e  do  Estado  em  reaverem  e  renovarem  as  suas  preocupações,
especialmente em relação ao último, que tomou para si, no caso do Brasil, o monopólio da
governabilidade, na forma de representação, haja vista se tratar de um Estado Democrático de
Direito.

É exatamente por essa razão que surgiu o objetivo deste trabalho: o Brasil, conquanto
seja considerado um país pacífico (no tocante a guerras em sentido estrito),  também está
sujeito às novas ameaças e, sendo assim, necessita não só de se aparelhar, com o escopo de
combatê-las, mas também de se organizar e de instruir a sociedade.

Somado  a  isso,  a  justificativa  da  pesquisa  é  mais  do  que  evidente.  Ora,  se  os
chamados ataques cibernéticos são uma realidade, há necessidade de pesquisas sérias e atuais
sobre o tema, principalmente diante da escassez de trabalhos nesse sentido. Se o Estado tem
como  um  de  seus  objetivos  defender  a  soberania  de  seu  povo,  nada  mais  justo  uma
contraprestação,  por  parte  deste,  em somar  esforços  para  defender  a  sociedade,  tanto  de
ameaças internas, quanto externas.

Não obstante a escassez de pesquisas sobre o tema, o que se constata pela dificuldade
em se encontrar livros a respeito, o presente estudo, em relação à metodologia, pautou-se,
especialmente, em pesquisas de artigos com a mesma pertinência temática, inclusive de forma
comparativa com trabalhos de outros países, além de documentos oficiais.

Dessa  maneira,  esta  pesquisa  encontra-se  dividida  em:  a)  A  nova  guerra:
conceituação  e  contextualização  dos  ataques  cibernéticos;  b)  Políticas  de  segurança
cibernética no âmbito global; c) A necessidade de criação de um protocolo de prevenção e
atuação em casos de ataque cibernético.

1. A nova guerra: conceituação e contextualização dos ataques cibernéticos

Diante do contexto geopolítico atual,  as  novas  ameaças  do século  XXI muito se
diferem daquelas que foram enfrentadas no século XX. Nas décadas passadas, as guerras eram
travadas, principalmente, por questões de território e poder. Porém, atualmente, os conflitos
caracterizam-se de outra forma, deixando no passado as estratégias diretas de combate com a
finalidade de obter êxito em suas operações.

Com o advento da Segunda Guerra Mundial,  também emergiram muitos avanços
tecnológicos e, por isso, é digno de destaque a criação da máquina Enigma, a qual pode ser
considerada  um marco  da  invasão  dos  meios  de  comunicação estratégicos.  A criação  foi
patenteada por Arthur Scherbius, em 1918, e seu objetivo era criptografar e descriptografar
códigos, influenciando o rumo da Guerra e levando ao seu fim (KRISCHER, 2013).
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O avanço tecnológico, para fins bélicos, continuou evoluindo após o fim da Segunda
Guerra.  Tal  desenvolvimento  decorreu,  sobretudo,  pela  instauração  da  Guerra  Fria  e  seu
contexto bipolar. A troca de informações tornou-se algo extremamente sigiloso, a fim de não
ter nenhuma mensagem vital captada pelo lado inimigo, pois poderia fornecer vantagens no
sistema de inteligência. 

Com o objetivo de proteger o Pentágono,  local  onde havia informações militares
cruciais  para  a  corrida  armamentista,  os  Estados  Unidos  da  América,  juntamente  com a
Advanced  Research  Projects  Agency, desenvolveram  um  sistema  de  redes  interligadas
chamada ARPANET (SILVA, 2001). Essa rede de troca e compartilhamento de informações é
o esqueleto do primeiro sistema que viria a ser expandido para, após liberado para o uso civil,
tornar-se o que, hoje, conhece-se por internet. Sendo assim, é muito valiosa por permitir a
troca de dados fundamentais para governos e empresas de diversas nações. 

Desse modo, fica evidente que o avanço tecnológico vem servindo como o vetor da
evolução humana.  Esse  boom de  inovações  deu luz  à  sociedade da  informação,  a  qual  é
caracterizada pelo alcance e processamento da informação em alta velocidade e alta escala por
indivíduos. 

Atualmente, informações são produzidas na internet, mais rápido do que podem ser
captadas, e, com isso, abandonou-se a visão secretista muito presente durante a Guerra Fria,
pois há uma preocupação, majoritariamente, com o conhecimento que pode ser produzido a
partir dos dados captados e não com os conhecimentos dos dados em si. 

Assim, conforme lecionam Teixeira Júnior, Villar-Lopes e Freitas (2017, p. 36):

O processo  de  incorporação de  uma nova tecnologia  no campo de
batalha é normalmente incentivado e saudado por entusiastas que, na
tentativa  de  compreender  seu  potencial  emprego,  acabam
“hiperdimensionando”  suas  potencialidades,  como  possivelmente
ocorre com o ciberespaço.

Nesse sentido, nota-se o uso do ciberespaço como estratégia militar, especialmente
no período Pós-Guerra Fria, em razão dos desdobramentos dos avanços tecnológicos e das
novas descobertas. Utiliza-se, assim, o ciberespaço como um novo domínio, como forma de
utilizar o poder de modo a produzir resultados fora do meio tecnológico, causando receio nas
infraestruturas de inteligência dos países, obrigando-os a adotar medidas de cibersegurança.

Carla Sofia Carreira Jacinto (2012, p. 5) associa tais práticas ao ciberterrorismo, que,
a seu entendimento, é:

No que toca ao ciberterrorismo podemos afirmar que se trata do uso
de  redes  e  instrumentos  informáticos  para  desligar  e  perturbar
infraestruturas nacionais importantes (tal como a energia, transportes,
governo) ou para coagir ou intimidar um governo ou a sua população.
Um grupo ou nação hostil pode explorar as vulnerabilidades de um
governo, organização ou Estado, com o intuito de penetrar nessa rede
informática e perturbar (ou mesmo até desligar) as suas funções mais
importantes. 

Perante tais receios, por meio dos serviços de inteligência das nações, o desmedido
avanço da investigação cibernética em relação à produção de informação em massa pode levar
a falhas  e  pontos  cegos para a  segurança e  a  privacidade  da população,  ocasionando em
abusos nos direitos e garantias individuais, como já foi refletido em vários ataques e invasões
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cibernéticas.  Com  isso,  privacidades  foram  invadidas,  governos  atacados  e  serviços  de
estrutura abalados, deixando seus sistemas de defesa ineficazes e à mercê de hackers.

Percebe-se,  ainda,  que  as  armas  de  guerra  cibernética  são  armas  de  aplicação
específica.  Assim,  contratam-se  equipes  para  desenvolvimento  de  um  software capaz  de
captar  as  vulnerabilidades  de  um sistema  e,  portanto,  devem  ser  profissionais  altamente
capacitados e, consequentemente, de custo elevado (DA CRUZ JÚNIOR, 2013, p. 11).

O primeiro grande ataque cibernético aconteceu em 2007,  na Estônia,  onde sites
governamentais  e  noticiários  ficaram  fora  do  ar,  afetando  o  governo  e,  principalmente,
prejudicando a população. A origem do ataque é desconhecida até hoje, porém, pressupõe-se
que o motivo do ataque tenha vindo de um protesto de hackers russos após a retirada de uma
estátua de bronze do soldado russo Talinn, símbolo da vitória sob os nazistas. Tal ataque ficou
marcado não apenas pelo seu tamanho, mas também por ter afetado o país através de pontos
fracos  em serviços  estatais  de  inteligência  e  deixado  a  população  sem acesso  a  serviços
cotidianos (VIGA, 2017).

Em 2010,  descobriu-se espalhado,  por  diversos  computadores  do mundo,  o  vírus
Stuxnet, um worm de origem desconhecida, criado especificamente para atacar o sistema das
usinas nucleares iranianas. Conforme Samuel César da Cruz Júnior (2013, p. 12): 

O  vírus  conseguiu  alterar  a  velocidade  dos  rotores  das  usinas
nucleares e ao mesmo tempo enganava o sistema supervisor para que
não  detectasse  qualquer  anormalidade.  Com  isto,  sem  ser  notado,
superaquecia as plantas de produção até sua destruição. 

Outro exemplo de hackers invadindo redes estatais em alta escala é o funcionamento
do Wikileaks, uma organização transnacional que publica anonimamente documentos, dados e
informações secretos de governos. Um dos casos mais polêmicos foi a publicação de um
ataque aéreo em Bagdá, cometido pelo governo estadunidense. Um incidente que não havia
sido revelado ao público, mas vazou apenas por conta da invasão cibernética. 

Em 12 de maio de 2017, ocorreu um mega-ataque, ocasionado pela invasão de sites
governamentais do mundo todo, sendo que, no Brasil, o Ministério Público de São Paulo e o
Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) foram os mais afetados. Foi usado um tipo de vírus
denominado  ransomwares para  atacar  as  máquinas,  as  quais  tiveram  seus  dados
criptografados e com a exigência de pagamento US$ 300 (trezentos dólares) em bitcoins por
máquina para a liberação. Mais de 1,1 mil de computadores foram afetados e vale ressaltar
que  não havia  nenhum protocolo  de  segurança  pronto  e  eficaz  para  essa  situação,  sendo
recomendado apenas o desligamento dos aparelhos, sem saber se tal medida seria, de fato,
eficaz. Insta salientar que a Petrobras, o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o
Hospital Sírio Libanês também foram afetados (BARROS, 2018).

Conforme Jacinto (2012, p. 7):

Os ciberataques estão a tornar-se num a ameaça cada vez mais e mais
frequente  e  é  graças  a  isso  que  cada  vez  mais  são  os  países  que
consideram que a cibersegurança para além de vital será também, um
assunto de top security  num futuro próximo. É importante observar
que os atores do ciberespaço são vários:  temos as organizações,  os
indivíduos e o Estado. Cada um exerce o seu poder no ciberespaço
consoante as capacidades e  recursos que usufrui,  tal  como se pode
observar na seguinte imagem, pois “na Internet, nem todos os cães são
iguais”. 
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Posto  isso,  observa-se  que  nenhum  país  está  livre  de  crimes  cibernéticos  e,
conquanto alguns países já estejam na vanguarda em produzir conhecimento cibernético para
eventuais ataques de defesa, o Brasil, segundo a Symantec, é o que mais sofre esses tipos de
ataques, ficando atrás somente dos Estados Unidos e da China. Segundo esses mesmos dados,
o motivo dessa posição seria o aumento de dispositivos móveis da população, dando mais
espaço e oportunidade para crimes dessa natureza ocorrer (IMASTERS, 2019).

Samuel César da Cruz Júnior (2013, p. 8), ao constatar que o Brasil vem sendo alvo
de hackers, em razão de sua ascensão e desenvolvimento, percebe que o Estado deve investir
mais em questões cibernéticas. Nesse sentido, o autor dispõe:

Isoladamente,  nem o  governo,  nem a  academia  e  nem a  indústria
conseguirão  obter  sucesso  na  proteção  das  próprias  redes.  São
necessárias ações conjuntas entre estes setores. Portanto, constitui-se
um indicativo tanto para a academia quanto para a indústria nacional
visando suprir uma demanda iminente por sistemas seguros. Prevenir,
identificar  vulnerabilidades  e  preparar-se  para  situações  de  risco
devem ser questões de Estado e não apenas priorização de governo. 

Os  casos  acima  citados  realmente  demostram  que  o  Brasil  se  encontra
insuficientemente  preparado para  evitar  ataques  cibernéticos,  necessitando,  dessa maneira,
elaborar medidas de segurança, tanto para a proteção de indivíduos e seus dados pessoais e
financeiros,  como  para  a  proteção  de  estruturas  governamentais  inteiras,  cujos
funcionamentos e sigilos de suas trocas de informações são essenciais para o funcionamento
do Estado brasileiro.

2. Políticas de segurança cibernética no âmbito global

A grande evolução tecnológica tem modificado não só a maneira como as sociedades
se relacionam, como também tem mudado a perspectiva interna de cada nação, obrigando-as a
estipularem estratégias de forma a combater e se proteger de ataques cibernéticos.

Nesse sentido, segurança cibernética pode ser conceituada como a arte de assegurar a
existência  e  a  continuidade  da  sociedade  de  informação  de  uma  nação,  garantindo  e
protegendo, no espaço cibernético, seus ativos de informação e suas infraestruturas críticas
(BRASIL, 2010).

Assim, faz-se mister a análise da política de segurança cibernética e as estratégias de
defesa adotadas ao redor do mundo a fim de, posteriormente, fazer uma comparação com o
Brasil.

2.1 A situação mundial frente às novas ameaças de ataques cibernéticos

O aumento no número de ataques cibernéticos após 2007, ano em que ocorreu a
guerra cibernética mundialmente conhecida entre a Rússia e a Estônia, fez com que Estados e
Organizações Internacionais passassem a se preocupar com políticas de segurança cibernética
e com possíveis estratégias de defesa cibernética. Nessa perspectiva, é imprescindível traçar
uma análise das principais potências mundiais no quesito defesa e segurança cibernéticas.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) atualmente conta com vinte e
nove países-membros, tem por objetivo garantir a liberdade e a segurança dos seus membros
por meios políticos e militares, promove valores democráticos e permite que os membros
consultem e cooperem em questões de defesa e segurança para resolver problemas e evitar
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conflitos7 (NATO, 2019, tradução nossa). Após o ataque cibernético entre Rússia e Estônia,
que deixou a população sem acesso às contas bancárias, redes de telefones, e-mails, notícias, a
OTAN decidiu criar, em 2008, a primeira base militar  de ciberdefesa na cidade de Tallin,
capital estoniana (RAMOS, 2013).

Assim,  criou-se  o  Centro  de  Excelência  para  a  Cooperação  em  Ciberdefesa
(CCDCOE  –  Cooperative  Cyber  Defence  Centre  of  Excellence),  onde  são  realizados
pesquisas e treinamentos cibernéticos dos países membros da OTAN. O foco das conferências
realizadas é o aspecto legal e tecnológico do conflito cibernético. A pesquisa mais conhecida e
reconhecida internacionalmente, para o CCDCOE, foi a produção do Manual de Tallin, que
envolveu renomados juristas de mais de cinquenta nações-membros, dentre outros parceiros
(CCDCOE, 2019).

Sobre a  política de cibersegurança e ciberdefesa adotada nos  países  membros da
OTAN, Maria Ramos (2015, p. 60) entende:

A principal prioridade da OTAN para a defesa cibernética é a proteção
das comunicações e sistemas de informação (CIS), que são operados
pela  OTAN.  A  Organização  precisa  de  infraestruturas  nacionais
confiáveis  e  seguras.  Para  este  fim,  a  OTAN  trabalha  com  as
autoridades  nacionais  para  desenvolver  princípios,  critérios  e
mecanismos para assegurar um nível adequado de defesa cibernética
para CIS nacionais. A Organização ajuda os seus países membros em
seus esforços para proteger infraestruturas críticas através da partilha
de  informações  e  melhores  práticas,  e  através  da  realização  de
exercícios  de  defesa  cibernética  para  ajudar  a  desenvolver
competências  nacionais.  Da  mesma  forma,  os  países  aliados
individuais  podem,  numa  base  voluntária  e  facilitado  pela  OTAN,
ajudar os outros Aliados a desenvolver as suas capacidades de defesa
cibernética nacional. 

Sob essa ótica, percebe-se a possibilidade de colaboração entre a OTAN e outros
países não-membros, como ocorre na União Europeia, por exemplo, que tem uma estrutura de
defesa cibernética precária, tendo em vista as divergências em razão da grande quantidade de
países pertencentes ao grupo.

No entanto, apesar da precariedade, existem tentativas da União Europeia, por meio
da  Política  Comum  de  Segurança  e  Defesa  (PCSD),  de  formular  uma  estratégia  para
promover  uma  política  de  segurança  e  defesa  unificada  na  Europa.  Dentre  os  objetivos
citados, está a luta contra o cibercrime e a proteção do espaço cibernético. Ainda, ressalta-se a
importância da cooperação euro-atlântica, assim:

Por fim, importa salientar que a definição dos interesses próprios da
União Europeia, bem como a promoção de capacidades autónomas da
UE,  não  devem ser  encaradas  como contrárias  à  cooperação  euro-
atlântica,  da  qual  a  NATO  é  reflexo  institucional  em  matéria  de
segurança e defesa. Ao contrário, um reforço da dimensão de defesa
da  União,  e  a  garantia  de  um compromisso  credível  no quadro  da

7 “Security in our daily lives is key to our well-being. NATO’s purpose is to guarantee the freedom 
and security of its members through political and military means. NATO promotes democratic values 
and enables members to consult and cooperate on defence and security-related issues to solve 
problems, build trust and, in the long run, prevent conflict”.
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estabilização do continente europeu e da sua vizinhança próxima só
pode existir na medida em que contribuir para a complementaridade
entre a dimensão europeia e atlântica da comunidade de segurança e
defesa  ocidental.  A NATO e  a  União  Europeia  são os  dois  pilares
fundamentais  da  comunidade  de  segurança  ocidental,  cujo
fortalecimento reclama que a União Europeia possa assumir as suas
responsabilidades  enquanto  produtor  de  segurança  regional  e
internacional (IDN, 2016, p. 13).

Nesse sentido, apesar da tentativa de se criar uma política única de combate à guerra
cibernética, a União Europeia ainda espera contar com o apoio da OTAN, tendo em vista todo
o avanço que o grupo tem alcançado por meio das pesquisas de aprimoramento.

Outro país que merece destaque no combate aos ataques cibernéticos é os Estados
Unidos e, portanto, importante se faz examinar a estratégia ciberespacial adotada.

O órgão responsável pelas questões de segurança cibernética norte-americana é a
National Security Agency (NSA), que integra a estrutura do  Department of Defence (DoD).
Além disso, os EUA contam também com dezesseis organismos que atuam na atividade de
inteligência, entre eles, a CIA (Central Intelligence Agency)  (DA CRUZ JÚNIOR, 2013, p.
16).

Em 2009, foi criado o  USCyberComm, como uma subunidade das Forças Armadas
norte-americanas, subordinado ao Comando Estratégico. O órgão é responsável pelas ações de
prevenção e de defesa cibernética do país, criado para gerenciar as atividades. Dessa forma, o
responsável  pelo  USCyberComm também dirige  a  NSA e  é  chefe  do  Serviço  Central  de
Segurança.  Assim,  há somente um responsável  pela  segurança e  defesa cibernética norte-
americana (DA CRUZ JÚNIOR, 2013, p. 17).

Posteriormente,  no  ano de 2011,  o  então  presidente  dos  Estados  Unidos,  Barack
Obama, anunciou o lançamento da Estratégia Nacional para o Espaço Cibernético (OBAMA
WHITE  HOUSE,  2011,  p.  4).  No  documento  de  divulgação,  restou  afirmado  que  “[o]s
Estados Unidos buscarão uma política internacional de ciberespaço que fortaleça a inovação
que  impulsiona  nossa  economia  e  melhore  vidas  aqui  e  no  exterior”8.  Nesse  sentido,
demonstrou preocupação com o âmbito internacional, conforme disposto no diploma: “Em
todo esse trabalho, estamos fundamentados em princípios essenciais não apenas à política
internacional, mas para o futuro da própria Internet”9 (OBAMA WHITE HOUSE, 2011, p. 4,
tradução nossa).

Reforçando a superioridade dos EUA no combate às ameaças cibernéticas, em 2015,
outro  documento  foi  emitido,  demonstrando  como  o  país  se  propõe  a  tratar  a  ameaça  à
segurança nacional. Sob essa ótica, o anúncio estabelece cinco objetivos estratégicos para as
missões  de  defesa  cibernética,  as  quais  são,  conforme  notícia  veiculada  nos  meios  de
comunicação:

 criar e manter preparadas forças e capacitações para conduzir operações no
espaço cibernético;

8 Tradução livre do seguinte excerto: “The United States will pursue an international cyberspace 
policy that empowers the innovation that drives our economy and improves lives here and abroad”.

9 “In all this work, we are grounded in principles essential not just to American foreign policy, but to 
the future of the Internet itself”. 
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 defender a rede de informação do Departamento de Defesa, tornando seguros
seus dados e mitigando os riscos nas missões do Pentágono;

 estar  preparado  para  defender  o  território  e  os  interesses  vitais  norte-
americanos contra ataques cibernéticos de consequência significativa;

 montar e manter opções viáveis de operações de cibernética e planos para
utilizar essas opções a fim de controlar escaladas de conflitos e controlar o
ambiente de conflito em todas as etapas;

 construir alianças e parcerias internacionais para conter ameaças comuns e
para aumentar a segurança e a estabilidade internacionais (BARBOSA, 2015).

Nesse sentido, conforme Samuel da Cruz Júnior (2013, p. 18), o documento afirma
que os Estados Unidos irão garantir a segurança e a estabilidade das redes internas e, dessa
forma, medidas coercitivas poderão ser tomadas contra o setor privado de modo a garantir a
proteção  das  redes.  Ainda,  pode  ser  observada  no  documento  uma  supervalorização  nos
esforços para capacitação humana e a difusão de informações.

Somado a isso, é ressaltada a importância da diplomacia, de forma a buscar parcerias
e cooperações para atuação frente aos ataques cibernéticos. O documento traz a mensagem de
que ações isoladas não se demonstram efetivas e, portanto, a estratégia deve ser no sentido de
atuação em conjunto. Dessa maneira, conforme o escrito: 

Mais importante ainda, é um convite para outros Estados e os povos se
juntarem  aos  Estados  Unidos  na  realização  desta  visão  de
prosperidade,  segurança  e  abertura  neste  novo  mundo  conectado.
Esses  ideais  são  fundamentais  para  a  preservação  do  espaço
cibernético como conhecido atualmente e, além disso, para a criação,
juntos, do futuro a ser construído10 (OBAMA WHITE HOUSE, 2011,
p. 25, tradução nossa).

Samuel da Cruz Júnior (2013, p. 35) analisa que até mesmo as grandes potências
estão em busca de parceiros e aliados para, por meio de troca de experiências, conseguirem
avançar na proteção e salvaguarda dos dados. O pesquisador atribui esse amplo convite ao
estabelecimento de novas parcerias como resultado da percepção de que ações individuais não
avançam na velocidade necessária. Comprovando tal fato, foi possível observar que a OTAN,
UE e EUA estão sempre em busca de nações dispostas a cooperarem entre si para, juntos,
combaterem a guerra cibernética. 

No  entanto,  recentemente,  em  2018,  o  presidente  dos  Estados  Unidos,  Donald
Trump,  anunciou  novo  plano  da  Estratégia  Cibernética  Nacional.  Nesse  documento,  fica
autorizado o governo estadunidense a fazer ataques ofensivos, para demonstrar a soberania do
país. Além disso, no texto, alguns países como Irã, China, República Democrática da Coreia e

10 “Most importantly, it is an invitation to other states and peoples to join us in realizing this vision of
prosperity, security, and openness in our networked world These ideals are central to preserving the 
cyberspace we know, and to creating, together, the future we seek”.
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outros são acusados de usar o espaço cibernético para atacar os EUA. Diferentemente do
plano assinado por Obama, que pregava a diplomacia, o novo abre um cenário mais perigoso
para a paz mundial (CAPOTE, 2018).

A Casa Branca, por meio do documento, vislumbra a possibilidade de trabalhar em
conjunto com o congresso, de modo a atualizar a legislação relacionada ao crime cibernético,
impondo consequências mais gravosas aos agentes de tais  crimes (THE WHITE HOUSE,
2018).

Outros dois grandes países que merecem destaque,  no que concerne à política de
defesa  cibernética,  são  os  asiáticos  Rússia  e  China.  Tais  países  têm  desenvolvido
equipamentos  capazes  de  operar  remotamente  para  fins  de  espionagem e  sabotagem em
localidades distantes, fato que os colocam em evidência (MATTOS, 2015, p. 67).

Em 2011, o Estado chinês anunciou a implementação de um esquadrão de segurança
cibernética, conhecido como Online Blue Army, com o objetivo de proteger o país dos ataques
cibernéticos,  conforme  afirmou  o  porta-voz  do  Ministério  da  Defesa.  Os  Esquadrões
Cibernéticos  chineses  construíram o que  ficou popular  por  The Great  Firewall,  capaz  de
bloquear  conteúdos de  websites considerados lesivos para a  sociedade ou para a  política.
Assim, tanto o Twitter como o Facebook são bloqueados no país, o que faz com que a defesa
cibernética seja tanto aplicada contra os cidadãos contra as forças externas11 (BEECH, 2011,
tradução nossa).

Para os chineses, o espaço cibernético tornou-se um novo pilar do desenvolvimento
econômico e social  e  uma nova área para a defesa nacional.  Em razão disso,  o país está
desenvolvendo novas técnicas para atuar no campo, mantendo a segurança da informação e a
estabilidade social (GOMES FILHO, 2017, p. 21).

No que diz respeito à Rússia, os assuntos concernentes à defesa cibernética do país
ficam a cargo do Ministério da Defesa que, em 2011, publicou um documento versando sobre
as estratégias russas para o espaço cibernético. Além da cooperação e da interação com outros
países,  como  forma  de  efetivar  a  proteção  na  área,  o  Estado  russo  menciona  sobre  a
possibilidade  de  as  Forças  Armadas  da  Federação  Russa  utilizarem  de  todas  as  forças
disponíveis,  por  exemplo,  atividades  de  exploração,  camuflagem  operacional,  guerra
eletrônica,  comunicações,  gerenciamento  automatizado,  informações  pessoais,  bem  como
proteção dos sistemas de informação contra atividades maliciosas (CRUZ JÚNIOR, 2013, p.
47).

Em 2015, as duas potências estabeleceram um acordo de cooperação nas áreas de
inteligência e  segurança cibernética,  considerando todo o desenvolvimento tecnológico de
ambos. Sobre a aproximação entre as nações, que vem sendo desenvolvida desde o fim da
União Soviética, Guilherme Henrique Lima de Mattos (2015, p. 67) entende:

O  desenvolvimento  de  ambos  os  Estados  na  área  de  tecnologia
cibernética tem avançado com rapidez e demonstra  seus  interesses,
cuja raiz está atrelada à independência e autonomia em relação aos
líderes  ocidentais:  EUA  e  União  Europeia.  Desse  modo,  a
aproximação  entre  esses  dois  Estados  na  área  de  segurança  da
informação  representa  um  fenômeno  importante  para  as  relações
internacionais, pois aproxima seus sistemas de inteligência e prioriza a
ação de espionagem e ataques cibernéticos para fora da cooperação
sino-russa.

11 “Chinese cyber squads have built what has been dubbed the Great Firewall, blocking websites or 
searches deemed politically or socially sensitive. Both Facebook and Twitter are blocked in China”. 
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Nesse sentido, nota-se um esforço por parte de ambos os países para derrubarem a
liderança  e  a  hegemonia  dos  Estados  Unidos,  tanto  nas  vias  políticas  como  militares  e
econômicas.

2.2 A atuação da Segurança Nacional em casos de ataques cibernéticos no Brasil

Cunhado pelo filósofo canadense Marshall McLuhan, o termo “aldeia global” nunca
se fez  tão  factível  quanto agora.  Após o fim da  Guerra Fria,  o  processo de globalização
impulsionou o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, permitindo um fluxo
maior de indivíduos e informações.  Esse processo gerou uma enorme rede de dependências
mútuas  entre  todas  as  regiões  do  globo,  permitindo  que  as  pessoas  se  intercomuniquem
diretamente umas com as outras, independentemente da distância, como em uma aldeia.

Nesse  sentido,  ancorando-se  nos  estudos  de  Huertas,  a  tecnologia transformou
irreversivelmente  a  sociedade  em  que  vivemos.  No  contexto  atual,  ela  exerce  papel
fundamental  nas  transações  financeiras,  comerciais  e  pessoais,  além  de  possibilitar  que
territórios distantes se conectem. Ao mesmo tempo em que, contudo, tornou o mundo mais
sensível  a  ataques  maliciosos,  conhecidos  como  ciberataques  e  cibercrimes  (HUERTAS,
2012). É válido afirmar, então, que a evolução tecnológica apresenta-se como uma via de mão
dupla, pois, embora exerça papel fundamental para os Estados na execução de suas metas, em
compensação, aumenta sua exposição às ameaças que circulam no espaço virtual.

Nos últimos anos, casos de ataques cibernéticos à segurança vêm ocorrendo com
uma frequência cada vez maior. Em 2013, o ex-técnico da Central Intelligence Agency (CIA)
Edward Snowden tornou público detalhes de diversos programas que integrantes do sistema
de vigilância global da NSA americana, expondo a vulnerabilidade dos usuários de sistemas
virtuais.  Após o referido acontecimento,  desencadeou-se uma cadeia de ataques,  tanto em
banco de dados públicos, quanto privados, que consolidaram a preocupação dos Estados com
a Defesa  Cibernética  no  que  tange  ao  âmbito  político,  econômico e  social,  reforçando  a
necessidade em se criar uma rede de cooperação técnica de defesa.

O Brasil, por sua vez, é menos sensível aos ataques cibernéticos, haja vista o papel
secundário que desempenha dentro do contexto internacional. No entanto, é essencial que o
país esteja preparado para enfrentar e combater futuras ameaças.

Com isso, uma nova preocupação surge no atual panorama de defesa cibernética no
cenário nacional e internacional: como se proteger de ataques virtuais?

Nesse  sentido,  uma  análise  sobre  as  principais  diretrizes  e  os  órgãos  e  agentes
responsáveis pela defesa cibernética no Brasil é mais do que necessária: é devida.

O presente item desta pesquisa tem como objetivo apresentar a atuação da Segurança
Nacional  em  casos  de  ataques  virtuais  no  Brasil.  Assim  sendo,  torna-se  questão  matriz
conceituar alguns termos importantes que serão abordados ao longo da dissertação.

Defesa  cibernética  diz  respeito  ao  conjunto  de  ações  defensivas,  exploratórias  e
ofensivas, no contexto de um planejamento militar, realizadas no espaço cibernético, com as
finalidades  de  proteger  os  sistemas  de  informação,  obter  dados  para  a  produção  de
conhecimento  de  inteligência  e  causar  prejuízos  aos  sistemas de informação do oponente
(BRASIL, 2011). 

De acordo com a doutrina Militar de Defesa Cibernética, existe uma divisão entre
defesa cibernética e cibersegurança. O primeiro conceito diz respeito ao

10



[...] conjunto de ações ofensivas, defensivas e exploratórias, realizadas
no Espaço Cibernético, no contexto de um planejamento nacional de
nível  estratégico,  coordenado e integrado pelo Ministério  da Defesa,
com as finalidades de proteger os sistemas de informação de interesse
da Defesa Nacional, obter dados para a produção de conhecimento de
Inteligência  e  comprometer  os  sistemas  de  informação  do  oponente
(BRASIL, 2014, p. 18).

O segundo conceito, por sua vez, “refere à proteção e garantia de utilização de ativos
de  informação  estratégicos  [...]  que  controlam  as  infraestruturas  críticas  nacionais”,
envolvendo a interação entre órgãos públicos e privados (BRASIL, 2011).

Nesse  sentido,  considera-se  que  não  se  trata  de  conceitos  antagônicos,  mas  sim
complementares.

Em primeiro lugar, é preciso destacar a evolução normativa da Política de Defesa
Cibernética  no  Brasil,  apresentando  os  principais  agentes  e  órgãos  responsáveis  pela
consolidação dessa política, bem como sua formulação e implementação.

O artigo segundo da Constituição Federal  consagra o princípio da separação dos
poderes  no  Estado  brasileiro  ao  dispor  que  “são  Poderes  da  União,  independentes  e
harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o  Judiciário”.  De  acordo  com  essa
concepção tripartida, preconizada pelo grande filósofo francês Montesquieu, todos os poderes
têm sua competência prevista no texto constitucional e o funcionamento dessa engrenarem é
garantido  pelo  sistema de  freios  e  contrapesos  –  checks  and balances,  na  doutrina  norte
americana – cujo objetivo é assegurar mecanismos de controle e fiscalização recíprocos entre
os poderes, a fim de lhes garantir harmonia.

No caso brasileiro, o poder Executivo é responsável pela Defesa Nacional, havendo
pouca participação do Legislativo no processo, em especial no que se refere à elaboração do
orçamento.

Nesse  contexto,  os  marcos  normativos  de  formulação  da  agenda  sobre  defesa
nacional devem ser conhecidos em ordem cronológica por uma questão lógica de organização.
A Política  de  Defesa  Nacional  (PDN)  foi  implantada  no  governo  de  Fernando  Henrique
Cardoso (1995-2002), em 1996, bem como a criação do Ministério da Defesa (MD), em 1999.
No governo de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), ocorreu a atualização do PDN e a
Estratégia de Defesa Nacional (EDN). Em consonância, durante o governo de Dilma Rousseff
(2011-2016), ocorreu a proposição de revisão dos institutos de defesa.

Diante dessa conjuntura de projeção das questões relacionadas à Defesa Cibernética,
o poder  Executivo brasileiro fortaleceu o Centro de Defesa Cibernética (CDCiber),  órgão
competente para detectar ameaças virtuais e atuar na evolução dos recursos empregados na
defesa do ciberespaço, criado em 2008, que se encontra sob tutela do Exército Brasileiro.  O
CDCiber  é  subordinado  ao  Comando  de  Defesa  Cibernética  (Com  D  Ciber)  que  reúne
militares das três forças para unir esforços no campo cibernético. Conquanto seja encarregado
pela defesa do ciberespaço brasileiro, não atua individualmente, pois desenvolve parcerias
com a Força Aérea Brasileira e com a Marinha do Brasil. Essas duas últimas são responsáveis
pelo programa espacial e pelo programa nuclear, respectivamente.

No cenário nacional, o combate ao enfrentamento de crimes dessa natureza ainda são
um desafio. O estabelecimento de parcerias entre órgãos civis e militares do Brasil e de outros
países  desponta  como uma possível  solução.  Segundo  o  general  Juarez  de  Paula  Cunha,
durante o V Seminário Internacional de Defesa Cibernética:
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[...] esse já é considerado o 5º espectro da guerra e, para enfrentar esse
desafio, é fundamental que se façam parcerias,  não só entre países,
mas entre os mais diversos setores, especialmente o militar e o civil.
Quando se trata de guerra cibernética, todos estão comprometidos e,
por  isso,  é  tão  fundamental  o  trabalho  em  parceria  (ASCOM
MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017).

Dessa maneira, além de investir em pesquisa e em desenvolvimento interno, o Brasil
passou a buscar parcerias internacionais.

Em  relação  ao  âmbito  externo,  a  política  de  defesa  cibernética  brasileira  atua
fortemente  no  estabelecimento  de  parcerias  internacionais,  buscando  tratados  bi  e
multilaterais, especialmente com países da América Latina, a exemplo de Argentina, Chile,
Venezuela, Bolívia, Uruguai e outras nações. A realização de eventos e fóruns de discussão
tem sido recorrente nos últimos anos. Em 2013, os cinco países membros do MERCOSUL
assinaram a Decisão sobre Repúdio à Espionagem por parte dos Estados Unidos da América
nos países da região, oportunidade em que se comprometiam em “trabalhar em conjunto para
garantir a segurança cibernética dos Estados Partes do MERCOSUL” (MERCOSUL, 2013, p.
1).

Além disso, o país busca promover e assinar Acordos de Troca e Proteção Mútua de
Informações Classificadas com diversos países.

As determinações acima citadas estão em sintonia com Estratégia de Segurança da
Informação  e  Comunicações  (SIC)  e  de  Segurança  Cibernética  da  Administração Pública
Federal (APF) aprovada pela a Portaria CDN nº 14, de 11 de maio de 2015, que identifica a
cooperação um poderoso instrumento  para promover  a  soberania  nacional  e  a  defesa dos
interesses do Estado.

O país objetiva, por meio da participação em eventos e fóruns internacionais, alargar
seus  conhecimentos  em  SIC  e  segurança  cibernética  para  gerar  um  “ciclo  virtuoso  de
colaboração” entre atores nacionais e internacionais (BRASIL, 2015, p. 50).

Isso  posto,  constata-se,  portanto,  que  o  Brasil  tem externado  uma conduta  mais
atuante, desde 2013, na aquisição de ferramentas e informações e na troca de conhecimento e
know-how em defesa cibernética. 

3. A necessidade de criação de protocolo(s) de prevenção e atuação em casos de ataque
cibernético

Os vários ataques a servidores e órgãos públicos brasileiros tomaram as manchetes:
nada, nem ninguém, está imune a uma invasão. Contudo, o debate vai além: não se sabe quais
medidas preventivas e repressivas devem ser adotadas antes, durante e após uma usurpação
virtual. 

O ataque ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em
meados  de  2017,  promoveu  grande  caos  institucional  frente  à  credibilidade  da  justiça
brasileira: o que deve ser feito? 

Após os computadores e eletrônicos terem sido desativados em todos os edifícios de
ambas as instituições, não se sabia se a rede wi-fi apresentava riscos, se os aparelhos celulares
estavam infectados, se os  pen-drives poderiam ser removidos, se havia backups, se a rede
intranet de impressão era segura, se os periféricos acoplados às máquinas estavam ilesos e,
principalmente, se as informações e dados referentes aos processos judiciais estavam intactos.
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Recentemente,  mensagens  privadas  do  Ministro  da  Justiça  e  Segurança  Pública,
Sérgio  Moro,  foram  interceptadas  e  divulgadas,  causando  enorme  constrangimento
institucional, tanto a respeito de uma suposta conduta perpetrada pelo ministro enquanto juiz,
quanto pela legalidade e moralidade na obtenção de tais diálogos. 

Ou seja,  a invasão hacker, no século XXI, representa mais que um crime virtual,
representa  verdadeira  afronta  ao  Estado  Democrático  de  Direito  no  que  diz  respeito  à
Segurança  Nacional  de  cada  Estado.  Há,  portanto,  necessidade  de  instrumentos  aptos  a
promoverem  a  pronta  resposta  ao  agressor,  com  o  escopo  de  evitar  o  vazamento  de
informações sensíveis e, paralelamente, conter os danos de maneira eficaz. 

Assim,  no  sentido  de  promover  um  documento  objetivo,  didático  e,  sobretudo,
efetivo, para orientar a conduta inicial do servidor público e do cidadão, é que o presente
projeto se apresenta.

3.1 Os protocolos de atuação brasileiros e suas estruturas

O Brasil, assim como absolutamente todos os países do globo, possuem protocolos
de  resposta  e  prevenção  de  diversas  naturezas,  entre  eles:  Plano  de  Contingência  para
Emergência em Saúde Pública por Agentes Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear, do
Ministério da Saúde, Plano de Resposta às Emergências em Saúde Pública, também vinculado
ao  Ministério  da  Saúde,  Plano  de  Ação  da  Rede  de  Urgência  e  Emergência  do  Distrito
Federal, elaborado pela secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como vários outros, de
diversas naturezas.

Assim, da necessidade de estabelecer procedimentos técnicos a serem adotados por
todos os servidores de órgãos públicos, assim como de cada cidadão brasileiro, que nasce um
plano de atuação eficiente e pronto a dar resposta às diversas naturezas de ataques. Nesse
sentido, a CETESB (2019) explica a respeito das finalidades e objetivos de um plano de ação:

A finalidade  de  um Plano  de  Ação  de  Emergência  é  fornecer  um
conjunto  de  diretrizes,  dados  e  informações  que  propiciem  as
condições  necessárias  para  a  adoção  de  procedimentos  lógicos,
técnicos  e  administrativos,  estruturados  para  serem  desencadeados
rapidamente  em  situações  de  emergência,  para  a  minimização  de
impactos à população e ao meio ambiente. 

Dessa  forma,  com  o  objetivo  de  compilar  as  melhores  condutas  frente  a  um
ciberataque, bem como de reduzir a exposição ao risco por parte dos servidores públicos que,
diariamente,  utilizam a  internet  como  instrumento  de  trabalho,  é  de  suma  importância  a
elaboração de um plano de ação.

E,  no  sentido  de  integrar  a  resposta  ao  ataque  de  forma  organizada  com outras
instituições, complementa:

Outro aspecto a ser ressaltado diz respeito à implantação, manutenção
e integração do plano com outros sistemas de resposta a emergências,
sistemas  estes,  locais  e  regionais,  além  de  um  programa  de
treinamento,  que  contemple  a  realização  de  exercícios,  teóricos  e
práticos, com vista à permanente atualização e periódica revisão do
plano (CETESB, 2019).

Sob  essa  ótica,  fica  clara  a  necessidade  de  interligar  instituições  para  que,
prontamente,  haja uma resposta organizada e efetiva contra qualquer tentativa de invasão.
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Afinal,  toda  comunicação  realizada  entre  órgãos  envolve  uma possível  contaminação  em
massa, em caso de ameaças ocultas já instaladas nas máquinas. 

Contudo,  o Brasil  ainda não corresponde ao que se espera no que diz respeito  à
segurança digital: com invasões a repartições públicas vitais, derrubada de sites do governo e,
atualmente, suposta subtração de dados de aplicativos de mensagem instantânea de ministros
do governo e de Procuradores da República.

Dessa maneira, resta patente a ineficiência de pronta resposta estatal no sentido de
proteger os pilares republicanos de informações sensíveis e de seus agentes. Somente após as
supostas  invasões  supracitadas  que  ministros,  assim  como  o  Presidente  da  República,
aceitaram  utilizar  os  aparelhos  criptografados  que  a  Agência  Brasileira  de  Inteligência
fornece. 

É dizer: dados sigilosos de uma das maiores economias do mundo estão expostos.
Inclusive,  o  ex-analista  de  inteligência  da  Agência  de  Segurança  Nacional  dos  Estados
Unidos, Edward Snowden, revelou, em 2013, que havia operações em curso para descobrir
certas tecnologias da Petrobras relativas à perfuração do petróleo em águas profundas, bem
como interesse a respeito de campos do pré-sal. 

Ou seja, havia uma possível contaminação em sistemas do governo brasileiro e de
empresas públicas/sociedades de economia mista e absolutamente nenhuma recomendação a
respeito de como agir e de que forma evitar uma possível captura de dados sensíveis. 

Sendo, portanto,  obrigação patriótica e institucional a elaboração de um plano de
atuação que envolva atuação pretérita, durante e após o receio de uma incursão cibernética
mal-intencionada.

3.2 Os protocolos de atuação nos Estados Unidos 

Em razão do poderio militar e econômico dos Estados Unidos da América, é vasto o
conteúdo  a  respeito  de  dados  quantitativos,  qualitativos  e  dos  mais  variados  relatórios  a
respeito de prevenção e atuação em caso de um possível ataque. 

Por exemplo, o Departamento de Segurança Nacional norte-americano compilou, em
um dos protocolos, as formas mais comuns de invasões, contendo qual o potencial dano de
um ataque daquela natureza e, especialmente, as formas de mitigação do respectivo ataque: 

Figura 1: Attack Possibilities by OSI Layer
Fonte: National Cybersecurity and Communications Integration Center (2014)
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A tabela indica quais aspectos responsáveis pela invasão inicial, o protocolo técnico
que será afetado, a descrição do respectivo protocolo, qual o potencial do ataque e, também,
as formas de mitigação do dano. 

Com tal documento em mão, qualquer cidadão, ou servidor público, será capaz de
prevenir  e,  inclusive,  analisar  as  possíveis  opções  a  serem  tomadas  durante  um  ataque
cibernético. 

Todavia, tais informações estão disponíveis visando um conhecimento superficial e
raso  das  possibilidades.  No  caso  de  grandes  órgãos  públicos  e  empresas  vitais  para  a
economia de uma nação, são necessários outros estudos e abordagens: há muito em risco.

Ainda, vale destacar que tais estudos, a fim de deter e evitar uma possível invasão,
não se limitam ao governo e às forças de segurança e inteligência: as universidades também
estão envolvidas. 

Um artigo científico do Departamento de Ciência da Computação da Universidade
do Estado de Iowa, redigido pelo professor Guang Yang (1997), descreve os parâmetros de
um ataque cibernético, sua configuração e possíveis rotas de acesso, bem como as medidas, a
fim de se adotar para detecção e prevenção: 

15



Possible Detection and Protection Methods: the distributed nature of
computer networks makes it hard to detect a potential attack or protect
a  computer  system  from  hackers  compromise.  However,  some
techniques  have  been  developed  in  this  field,  such  as  firewall,
cryptography, and so on.
System Configuration Improvements: to defend against an incoming
attack, the first thing to do is to make the system itself strong. There
are  some  issues  here,  such  as  correcting  the  errors  in  system
configuration files, make the right adjustment of system parameters
like TCP time out timer, length of pending request queue.

Ou seja,  descreve detalhadamente as formas pelas quais um internauta poderá se
precaver para evitar a subtração de dados sigilosos, além de fornecer as melhores opções de
configuração  e  justificar  a  necessidade  de  se  proteger  em nível  de  hardware  e  software.
Assim, tanto a universidade, quanto o aparelho estatal buscam, juntos, novas soluções para
novos problemas. 

Dessa forma, será possível ao país proteger suas empresas, cidadãos e informações
sensíveis  de  inteligência,  segurança  nacional  e  de  seus  agentes  públicos  e  políticos:  um
protocolo integrado de atuação e prevenção a ataques virtuais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento da presente pesquisa comprova, por si só, a complexidade do
tema.  Sendo os ataques cibernéticos recentes,  comparados às ameaças que o indivíduo,  o
corpo social e o Estado sofreram ao longo dos tempos, imprescindível se faz com que estudos
na área sejam cada vez mais frequentes e mais aprofundados.

Durante  o  trabalho,  restou  claro  que  órgãos  de  defesa  do  país  têm demonstrado
preocupação com o tema e nada mais justo do que pesquisadores, até por uma questão de
cidadania, enfrentem e debrucem-se sobre o assunto, objetivando colaborar com a proteção da
nação e de seus interesses, que, na verdade, são do próprio povo.

Restou evidente, também, que outros países estão preocupados com as novas formas
de ameaças e de ataques e que o Brasil, respeitadas as suas peculiaridades, não só pode, mas
deve tomar, pelo menos como base, estudos em níveis mais avançados de outras nações.

Por outro lado, se as ameaças cibernéticas são uma realidade, torna-se imperioso que
o Brasil, por meio de seus órgãos, sobretudo ligados à Defesa Nacional, trace procedimentos,
na forma de protocolo(s), com o escopo de orientar a população de uma maneira geral e,
especialmente, os servidores públicos que trabalham com dados, muitas das vezes sigilosos, a
fim de que, em uma emergência, saibam como atuar.

É claro que, em se tratando de ameaças e de ataques cibernéticos, resta muito para se
discutir e pesquisar. Todavia, considerando o gênero do discurso, na concepção bakhtinana,
ora  utilizado,  isto  é,  um  artigo  científico,  para  a  explanação  dos  pensamentos  dos
pesquisadores, preciso foi realizar um recorte e delimitar o objeto do estudo.

Nesse contexto, cabe ressaltar  que,  por mais que a pesquisa tenha atingido o seu
objetivo, qual seja, demonstrar que existe uma nova guerra e, sendo assim, há necessidade de
novas formas de proteção, inclusive por meio de protocolo(s), a conscientização a respeito do
tema ora tratado já é de grande valia, até mesmo de forma a provocar novas discussões e
incentivar outras pesquisas.

16



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARBOSA, Rubens. EUA: cinco objetivos estratégicos para as missões de defesa cibernética.
DefesaNet,  Brasília,  25  ago.  2015.  Disponível  em:
http://www.defesanet.com.br/cyberwar/noticia/20151/EUA--cinco-objetivos-estrategicos-
para-as-missoes-de-defesa-cibernetica/. Acesso em 08 jun. 2019.

BARROS,  Leonardo.  2018:  O  ano  da  evolução  dos  ataques  cibernéticos.  Canaltech.
Disponível  em:  https://canaltech.com.br/seguranca/2018-o-ano-da-evolucao-dos-ataques-
ciberneticos-107168/. Acesso em 11 jun. 2019.

BEECH, Hannah. Meet China’s Newest Soldiers: An Online Blue Army.  Time, May 2011.
Disponível  em:  http://world.time.com/2011/05/27/meet-chinas-newest-soldiers-an-online-
blue-army/. Acesso em 10 jun. 2019.

BRASIL.  Livro  Verde:  segurança  cibernética  no  Brasil. Claudia  Canongia  e  Raphael
Mandarino  Junior  (org.).  Brasília:  GSIPR/SE/DSIC.  2010b.  Disponível  em:
http://dsic.planalto.gov.br/legislacao/1_Livro_Verde_SEG_CIBER.pdf.  Acesso  em  08  jun.
2019. 

BRASIL. Política de Defesa Nacional. Brasília, Ministério da Defesa, 2011.

BRASIL.  Portaria  nº  14  CDN.  Homologa  a  “Estratégia  de  Segurança  da  Informação  e
Comunicações e de Segurança Cibernética da Administração Pública Federal - 2015/2018,
versão 1.0”, desdobramento da Instrução Normativa GSI/PR nº 01/2008, 2015.

CAPOTE, Raúl Antonio. Donald Trump e a nova estratégia cibernética nacional dos EUA.
Granma. Havana,  2018.  Disponível  em:  http://pt.granma.cu/mundo/2018-10-26/donald-
trump-e-a-nova-estrategia-cibernetica-nacional-dos-eua. Acesso em 08 jun. 2019

CETESB.  Plano  de  ação  de  emergência  –  PAE.  Disponível  em:
https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/tipos-de-acidentes/rodovias/plano-de-acao-de-
emergencia-pae/. Acesso em 10 jun. 2019

CENTER,  National  Cybersecurity and Communications  Integration.  DDoS Quick Guide.
Disponível  em:  https://www.us-cert.gov/sites/default/files/publications/DDoS%20Quick
%20Guide.pdf. Acesso em 13 jun. 2019.

COOPERATIVE  CYBER  DEFENCE  CENTRE  OF  EXCELLENCE.  The  NATO
Cooperative  Cyber  Defence  Centre  of  Excellence,  2019.  Disponível  em:
https://ccdcoe.org/about-us/. Acesso em 08 jun. 2019.

CRUZ JÚNIOR, Samuel César da. A segurança e defesa cibernética no Brasil e uma revisão
das  estratégias  dos  Estados  Unidos,  Rússia  e  Índia  para  o  espaço  virtual.  Texto  para
discussão  1850  /  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada.  Brasília:  Ipea,  2013.
Disponível  em:  http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?
option=com_content&view=article&id=19183. Acesso em 08 jun. 2019.

HUERTAS,  José  Antônio  Espinosa.  Guerra  cibernética:  um  problema  estratégico  com
envolvimento das Forças Armadas. Rio de Janeiro: ESG, 2012.

17

https://canaltech.com.br/seguranca/2018-o-ano-da-evolucao-dos-ataques-ciberneticos-107168/
https://canaltech.com.br/seguranca/2018-o-ano-da-evolucao-dos-ataques-ciberneticos-107168/
http://pt.granma.cu/mundo/2018-10-26/donald-trump-e-a-nova-estrategia-cibernetica-nacional-dos-eua
http://pt.granma.cu/mundo/2018-10-26/donald-trump-e-a-nova-estrategia-cibernetica-nacional-dos-eua
http://world.time.com/2011/05/27/meet-chinas-newest-soldiers-an-online-blue-army/
http://world.time.com/2011/05/27/meet-chinas-newest-soldiers-an-online-blue-army/


IMASTERS.  Brasil é terceiro país que mais recebe ataques cibernéticos, diz relatório.
Disponível em: https://imasters.com.br/noticia/brasil-ataques-ciberneticos. Acesso em 11 jun.
2019.

INSTITUTO DA DEFESA NACIONAL.  Reflexões  sobre  a  nova  “estratégia  global  da
União Europeia para a política externa e de segurança”. 2016, Lisboa. Disponível em:
https://www.idn.gov.pt/conteudos/documentos/e-
briefing_papers/PolicyPaper8_CarlosGaspar_AnaSantosPinto.pdf. Acesso em 08 jun. 2019.

JACINTO, Carla Sofia Carreira.  A guerra cibernética: um futuro próximo? MRIEE, 2012.
Disponível  em:  https://www.academia.edu/6045389/Ciberguerra_Um_futuro_pr
%C3%B3ximo. Acesso em 14 jun. 2019.

KRISCHER, Thais Cristine. Um estudo da máquina Enigma. Porto Alegre: UFRGS, 2012.
Disponível  em:  https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/66106/000870987.pdf.
Acesso em 11 jun. 2019.

MATTOS, Guilherme Henrique Lima de. A COOPERAÇÃO SINO-RUSSA: As implicações
do  “Pacto  de  Segurança  Cibernética”  e  as  relações  sino-russas.  Revista  Brasileira  de
Inteligência.  Brasília:  Abin,  n.  10,  dezembro  2015.  Disponível  em:
http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2018/05/RBI10-Artigo5-A-COOPERA
%C3%87%C3%83O-SINO-RUSSA-As-implica%C3%A7%C3%B5es-do-
%E2%80%9CPacto-de-Seguran%C3%A7a-Cibern%C3%A9tica%E2%80%9D-e-as-rela
%C3%A7%C3%B5es-sino-russas.pdf. Acesso em 10 jun. 2019.

MERCOSUL.  Decisão sobre o repúdio à espionagem por parte dos Estados Unidos da
América nos países da região. Montevidéu, 12 de julho de 2013.

MINISTÉRIO DA DEFESA. Doutrina militar de defesa cibernética. MD31-M07. Brasília:
EMCFA, 2014.

MINISTÉRIO DA DEFESA. Especialistas debatem formas de coibir ataques cibernéticos
no  Brasil.  ASCOM. 2017.  Disponível  em:  https://www.defesa.gov.br/noticias/33559-
especialistas-debatem-formas-de-coibir-ataques-ciberneticos-no-brasil.  Acesso  em  06  jun.
2019.

NATO. What is nato? Disponível em https://www.nato.int/nato-welcome/index.html. Acesso
em 08 jun. 2019.

OBAMA WHITE HOUSE. International strategy for cyberspace. The White House, 2011.
Disponível  em:
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for
_cyberspace.pdf. Acesso em 08 jun. 2019.

RAMOS,  Hugo.  Ciberguerra:  apropriação  da  tecnologia  hoje,  hegemonia  das  nações
amanhã. In:  Instituto  Universitário  de  Lisboa  -  ISCTE,  2013,  Lisboa.  Disponível  em:
http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:jPOVDiCUPoAJ:scholar.goo  gle.com/
+russia-+ciberconflito&hl=pt-BR&as_sdt=0,5. Acesso em 08 jun. 2019.

18

https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
https://www.nato.int/nato-welcome/index.html
https://www.defesa.gov.br/noticias/33559-especialistas-debatem-formas-de-coibir-ataques-ciberneticos-no-brasil
https://www.defesa.gov.br/noticias/33559-especialistas-debatem-formas-de-coibir-ataques-ciberneticos-no-brasil
http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2018/05/RBI10-Artigo5-A-COOPERA%C3%87%C3%83O-SINO-RUSSA-As-implica%C3%A7%C3%B5es-do-%E2%80%9CPacto-de-Seguran%C3%A7a-Cibern%C3%A9tica%E2%80%9D-e-as-rela%C3%A7%C3%B5es-sino-russas.pdf
http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2018/05/RBI10-Artigo5-A-COOPERA%C3%87%C3%83O-SINO-RUSSA-As-implica%C3%A7%C3%B5es-do-%E2%80%9CPacto-de-Seguran%C3%A7a-Cibern%C3%A9tica%E2%80%9D-e-as-rela%C3%A7%C3%B5es-sino-russas.pdf
http://www.abin.gov.br/conteudo/uploads/2018/05/RBI10-Artigo5-A-COOPERA%C3%87%C3%83O-SINO-RUSSA-As-implica%C3%A7%C3%B5es-do-%E2%80%9CPacto-de-Seguran%C3%A7a-Cibern%C3%A9tica%E2%80%9D-e-as-rela%C3%A7%C3%B5es-sino-russas.pdf
https://imasters.com.br/noticia/brasil-ataques-ciberneticos


RAMOS, Maria Sharlyany Marques. Ciberguerra e a política de cooperação da UE com a
OTAN.  Boa  Vista,  2015.  Disponível  em:
http://ufrr.br/relacoesinternacionais/index.php/monografias-menu?
download=101:monografia-maria-sharlyany-marques-ramos-ciberguerra-e-a-politica-de-
cooperacao-de-ue-com-a-otan&start=20. Acesso em 08 jun. 2019.

SILVA, Leonardo Werner. Internet foi criada em 1969 com o nome de “Arpanet” nos EUA.
Folha  de  S.  Paulo. 2001.  Disponível  em:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u34809.shtml. Acesso em 11 jun. 2019. 

TEIXEIRA  JÚNIOR,  A.  W.  M.;  VILLAR-LOPES,  G.;  FREITAS,  M.  T.  D.  As  três
tendências da guerra cibernética: novo domínio, arma combinada e arma estratégica. Rev.
Carta  Inter.,  Belo  Horizonte,  v.  12,  n.  3,  2017,  p.  30-53.  Disponível  em:
https://cartainternacional.abri.org.br/Carta/article/view/620. Acesso em 14 jun. 2019. 

THE WHITE HOUSE.  National cyber strategy of United States of America.  The White
House,  2018.  Disponível  em:  https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf. Acesso em 08 jun. 2019

VIGA.  Quando  começou  a  era  dos  ciberataques?  Disponível  em:
https://viga.com.br/quando-comecou-era-dos-ciberataques/. Acesso em 11 jun. 2019.

YANG,  Guang.  Introduction  to  TCP/IP  network  attacks.  Disponível  em:
https://pdfs.semanticscholar.org/97fc/a65669f76412ffd6e36f3f8d2faf634e98a0.pdf.  Acesso
em 11 jun. 2019.

19

https://viga.com.br/quando-comecou-era-dos-ciberataques/

