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RESUMO

A análise da aplicabilidade do Manual de Tallinn, na estreita interação com o Direito
Internacional vigente, aplicável à Guerra Cibernética, foi o direcionamento escolhido
para ser abordado no estudo do caso STUXNET. A contextualização da Guerra Ci-
bernética, a caracterização dos tipos de ataques e a identificação dos atores e méto-
dos possibilitarão a compreensão das ações no ciberespaço. Fatos históricos e uma
análise de como o código foi concebido, bem como, suas características e amplitude
orientaram o estudo do caso STUXNET. Um dos cenários possíveis de aplicação
desta nova maneira de fazer a Guerra está no contexto de um conflito armado, com
o envolvimento de Estados. A aplicação do Direito Internacional busca soluções de
controvérsias, em preservação da raça humana e a garantia de sobrevivência e paz
nos conflitos armados. Este trabalho tem como objetivos: analisar a validade de utili-
zação do Manual como uma ferramenta que dá legitimidade em ataques cibernéti-
cos, que envolvam Estados, e verificar qual o limite para que ataques cibernéticos
sejam comparados como uso da força, analisando especificamente o caso STUX-
NET. Para tanto, assume como premissa que o referido manual é uma interpretação
à atual legislação vigente e pode garantir a legitimidade das ações cibernéticas nos
casos em que as regras estabelecidas não forem cumpridas. A relevância do estudo
está na contribuição para a segurança dos Sistemas de Tecnologia de Informação
existentes e na identificação e compreensão de suas vulnerabilidades, além da apre-
sentação  das  consequências  de  ações  cibernéticas  nas  relações  internacionais.
Para tanto, foram coletadas entrevistas de seus autores e realizadas uma revisão de
literatura em publicações, obras e artigos sobre Guerra Cibernética, Caso STUXNET
e Manual de Tallinn. A análise do material qualificam o ataque como uso da força,
em observância as regras e aos limites impostos pelos requisitos “Schmitt-Criteria”,
que, legitima retaliações em revide a um ataque cibernético sofrido, em ação de le-
gítima defesa, inclusive com a utilização de meios convencionais como ataques ar-
mados.

Palavras-chaves: Guerra Cibernética, ataque cibernético, stuxnet, ciberguerra,

Manual de Tallinn. 



ABSTRACT

An analysis of the application of the Tallinn Handbook, in close interaction with exist-
ing International  Law applicable to Cyberwar,  was launched for a project  named-
STUXNET case study. The contextualization of the Cyberwar, a characterization of
the types of attacks and an identification of the methods and authors will enable an
understanding of the cyberspace actions. Historical facts and an analysis of how the
code was designed, as well,  its characteristics and breadth guided the STUXNET
case study. One of the scenarios for applying this new way of making a war is in the
context of an armed conflict with the involvement of states. The application of interna-
tional law seeks solutions to disputes, preservation of human strength and guarantee
of survival and peace in armed conflicts. The purpose of this paper is to analyze the
validity of the use of the Manual as a tool that gives legitimacy in cyberattacks, in-
volving states, to check the limit for which attacks are compared as use of force,
specifically analyzing the STUXNET case. To do so, assume as premise that said
manual is a current interpretation of current legislation and can guarantee a legiti -
macy of cyber actions in cases where as established rules are not fulfilled. The rele-
vance of the study is available for the security of information technology systems and
the identification and understanding of their vulnerabilities, as well as the presenta-
tion of the consequences of cybernetic actions in international relations. In order to
do so, interviews of its authors were collected and a literature review was carried out
in publications, works and articles on Cyberwar, STUXNET Case and Tallinn Manual.
The analysis of the material qualifies the attack as use of force, in observance as
rules  and  limits  requirements  by  the  requirements  "Schmitt-Criteria",  which  legit-
imizes retaliation in the revient to a cyber attack suffered, in action of self-defense, in-
cluding with the use from conventional means like armed attacks.

Key words: Cyber War, Cyberattacks, Stuxnet, Cyberwar, Tallinn Manual. 
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1 INTRODUÇÃO

Em um mundo altamente conectado, a Internet e as chamadas Tecnologi-

as de Informação (TI) passaram a estar integradas em todos os aspectos da socie-

dade humana, fato especialmente preocupante, uma vez que nem todos os usuários

da rede têm agido com fins pacíficos. 

Cada vez mais as Infraestruturas Críticas (IEC)1 são controladas por siste-

mas digitais interligados no ciberespaço2 e quando a dependência nestes sistemas

complexos aumenta, também cresce a vulnerabilidade da sociedade com seu uso in-

devido, pois este ambiente é compartilhado por usuários militares e também por ci-

vis, sendo que a garantia de que os ataques sejam dirigidos somente contra objeti-

vos militares e que haja o cuidado constante de poupar a população civil e a sua in -

fraestrutura são os principais fatos motivadores para desenvolver este estudo.

A relevância do estudo está na contribuição para a segurança dos Siste-

mas de Tecnologia de Informação (TI) existentes, bem como na identificação e com-

preensão de suas vulnerabilidades.

Neste contexto, atribui-se que o worm STUXNET [15] foi o vírus respon-

sável pelo ataque mais repercutido na comunidade internacional, ocorrido em uma

instalação nuclear de  Natanz - Irã, em 2010 [9], que danificou as capacidades da-

quele país no enriquecimento de urânio, causando danos em suas centrífugas, um

exemplo claro de como um ataque utilizando software pode causar danos a hardwa-

re de alguma IEC estatal. Um fato pertinente que propiciou o ataque é a total depen-

dência de sistemas informacionais do tipo Supervisory Control and Data Acquisition

(SCADA) que controlam as redes de IEC, tornando evidente que, em um contexto de

hostilidades e/ou beligerância entre dois Estados, a exploração das redes de compu-

1 Por infraestruturas críticas entendem-se as instalações, serviços, bens e sistemas cuja interrupção ou destruição, total ou

parcial, provocará sério impacto social, econômico, político, ambiental, internacional ou à segurança do Estado e da socie-

dade. 
2 Ciberespaço também conhecido como Espaço Cibernético é o ambiente intangível formado por ativos de TI, onde dados e

informações digitais são criados, armazenados, modificados, trafegados e processados. Possui as seguintes característi -

cas: alcance global, ausência de fronteiras e dinamismo.



tadores de um oponente constitui uma maneira eficiente de obter vantagens sobre o

mesmo; no contexto militar, a exploração dos sistemas de informação computadori-

zados estabelecidos pelas forças inimigas durante o transcurso de suas operações,

pode levar à superioridade no campo de batalha. É justamente destas duas situa-

ções de que trata a Guerra Cibernética (GCiber) ou Ciberguerra que surge como

uma grande ameaça à segurança internacional no século XXI. 

Este estudo tem como objetivo contextualizar a GCiber e desenvolver um

estudo exploratório do caso STUXNET,  limitando o estudo com a especificação de

como se desenvolveu o ataque, citando as estruturas computacionais envolvidas,

bem como, as arquiteturas de software empregadas, sistemas operacionais envolvi-

dos, fazendo uso de conceitos relacionados às características e vulnerabilidades das

redes de computadores, definindo os atores responsáveis, levantando os principais

desafios decorrentes dos ataques e conflitos cibernéticos à luz da atual legislação in-

ternacional. Para isto, identificará e discutirá o caso, verificando sua legitimidade, à

luz do Manual de Tallinn [21].

Para se chegar ao objetivo do trabalho, se faz necessário responder ao

seguinte questionamento, que propiciará e guiará todo o estudo: O caso STUXNET

pode ser considerado ato de Guerra, com aplicação de “Uso da Força”, previsto nas

regulamentações da ONU, e assim ensejar legítima defesa, de acordo com o orde-

namento jurídico existente, definido no Manual de Tallinn? 

Será considerado como hipótese a de que o Manual de Tallinn fornece le-

gitimidade nas ações cibernéticas e permite, nos casos de violações de suas regras,

uma retaliação com a utilização do uso da força, inclusive na forma de ataque con-

vencional.

Cabe ressaltar que as metodologias utilizadas foram: análise bibliográfica

e método comparativo. Utilizou-se de documentos normativos internacionais, filmes,

documentários, entrevistas, obras e artigos relacionados ao tema.

Para efeito, a abordagem do trabalho foi estruturada da seguinte forma: o

segundo capítulo fará uma análise de como se configura uma GCiber, suas princi-

pais características, limitações e alcance, além de definir seus principais atores. No

terceiro capítulo será abordado o estudo do caso STUXNET em si, explorando fatos

históricos; como foi concebido; questão da evolução do vírus, finalizando o capítulo

com as consequências atuais dos ataques realizados. O quarto capítulo tratará da

16



análise do Direito Internacional (DI) aplicável à Guerra Cibernética, fazendo a apre-

sentação do Manual de Tallinn, sendo verificada a questão da legalidade do recurso

à ciberguerra, da problemática da qualificação de um ciberataque como um ataque

armado, fazendo a interligação com os conceitos dos capítulos anteriormente abor-

dados, sendo citadas as principais regras vislumbradas relacionadas ao tema, além

da ampliação do conceito de qualificação de um ciberataque, finalizando com o quin-

to capítulo que encerra este trabalho com uma conclusão do que foi exposto, além

da indicação para futuros trabalhos.
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2 GUERRA CIBERNÉTICA – DEFINIÇÕES E CONCEITOS

Este capítulo  tem como objetivo contextualizar  a  GCiber  e  levantar  os

principais desafios decorrentes dos ataques e conflitos cibernéticos.

2.1 DEFINIÇÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA

Guerra pode ser definida como “a luta durante certo lapso de tempo entre

forças armadas de dois ou mais Estados, sob a direção dos respectivos governos”[1,

p.145].

O nascimento da Cibernética como Ciência está associado aos trabalhos

de  Norbert  Wiener  (1894-1964)  que,  durante  a  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-

1945), foi encarregado pelo governo norte-americano de resolver os problemas de

controle automático de direção de tiro. Wiener alcunhou o termo cibernético do gre-

go “kybernetiké”, que significa “a arte de governar um barco” e, posteriormente am-

pliou a definição para a “ciência do controle e da comunicação entre os seres vivos e

as máquinas” [2, p.137].

As definições acima estão alinhadas à definição de Guerra Cibernética

segundo a especialista jurídica do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV),

Cordula Droege [3] quando afirma que as guerras cibernéticas “são os meios e méto-

dos de guerra que contam com informações tecnológicas e são usados no contexto

de um conflito armado”. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, a Organização

das Nações Unidas [4] define GCiber como o uso de computadores ou meios digitais

por um Estado, ou com o seu conhecimento e aprovação explícita, contra outro Es-

tado ou contra a propriedade privada de outro Estado, incluído: (i) o acesso intencio-

nal, (ii) a interceptação de dados ou danos a infraestrutura digital e (iii) o controle di -

18



gital, a produção e distribuição de dispositivos que podem ser utilizados para destruir

as atividades domésticas3.

Diante do exposto, surgem questionamentos que este trabalho tem o pro-

pósito de elucidar. Como uma GCiber se configura à luz das atuais capacidades tec-

nológicas? Além disso, como se processam os ataques cibernéticos?

Para obter a resposta, nas Seções seguintes serão mencionados alguns

conceitos com o propósito de caracterizar a GCiber que auxiliará a identificação das

suas capacidades e limitações.

2.2 AÇÕES CIBERNÉTICAS

As ações cibernéticas são ações ofensivas e defensivas destinadas a ex-

plorar, danificar ou destruir informações digitais, ou ainda negar o acesso às suas in-

formações [5, p.1-3]. Para isto se utilizam de sistemas de informação e de redes de

computadores. Definição alinhada com a Doutrina de Operações Conjuntas das For-

ças Armadas Brasileiras que as dividem em três tipos de ações: (i) a Exploração Ci-

bernética, (ii) o Ataque Cibernético e (iii) a Proteção Cibernética [6, p.1-3].

A Exploração Cibernética consiste em ações de busca, nos Sistemas de

TI de interesse, a fim de obter dados, de forma não autorizada, para a produção de

conhecimento e/ou identificar as vulnerabilidades desses sistemas. O Ataque Ciber-

nético compreende ações para interromper, negar, degradar, corromper ou destruir

informações armazenadas em dispositivos e redes computacionais e de comunica-

ções do oponente e a Proteção Cibernética abrange as ações para neutralizar ata-

ques e exploração cibernética contra os nossos dispositivos computacionais e redes

de computadores e de comunicações além de incrementar as ações de Segurança

Cibernética em face de uma situação de crise ou conflito armado. Os principais ato-

res envolvidos nestas ações serão identificados na próxima Seção [6].

3 Resolução  1113  (2011)  do  Conselho  de  Segurança  da  ONU.  Disponível  em  <http://www.upeace.org/  upmun

c/2011/pdf/SC%20Cyberwarfare.pdf>. Acesso em: 27 mai. 2017.
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2.3 ATORES CIBERNÉTICOS E SEUS MÉTODOS DE ATAQUE

Jason Andress e Steve Winterfeld [7] definem e dividem os “Soldados Ci-

bernéticos”  (o autor considera também a expressão “Guerreiros Cibernéticos”), em

atores estatais e não-estatais. Os estatais geralmente são atores que representam a

maior ameaça. Eles estão a serviço de um Estado e, não necessariamente, fazem

parte de uma força armada. Possuem recursos, disciplina, são recrutados e treina-

dos, além de dispor de capacidade de planejamento para grandes ataques. Têm o

poder para fornecer e receber dados de inteligência e meios para obter informações

de vulnerabilidades de seus possíveis alvos. Podem ter claras razões para atacar

outros Estados e normalmente compreendem e respeitam as regras e leis estabele-

cidas no Direito Internacional.

Os não estatais são aqueles que, como o próprio nome diz, não estão a

serviço de um Estado, são subdivididos em: script kiddies, malware authors, scam-

mers, blackhats, hacktivists, and patriot hackers [7].

 Os Script Kiddies (“Garoto do script”) são muitas vezes os menos

qualificados, mas o mais comum dos atacantes não-estatais. O ter-

mo é usado para descrever alguém sem nenhuma habilidade espe-

cial no ataque de sistemas, geralmente usam scripts4 e ferramen-

tas simples que foram escritas por outras pessoas, a fim de realizar

seus ataques. Suas ações são muitas vezes bem-sucedidas, em

grande parte devido ao mau estado de segurança nos sistemas

que serão atacados e à quantidade de ferramentas de penetração

disponíveis;

 Os Malware5 Authors  (“Autores de malware”) são aqueles do tipo

muito especializado. Os atacantes que realmente escrevem origi-

nais de malware, possuem considerável dose de habilidade, sendo

necessário conhecimentos de programação e de sistemas operaci-

onais de destino;

4 Script é um conjunto de instruções em código, ou seja, escritas em linguagem de computador, que executa diversas fun-

ções no interior de um programa de computador.
5 Palavra originária do inglês Malicious software (software malicioso). Existem vários tipos de códigos maliciosos como: ví-

rus, vermes, phishing, rootkits, cavalos-de-tróia e spyware.
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 Os Scammers (“Golpista”) são considerados os mais “baixos” dos

“baixos” quando se trata de atacantes, não possuem habilidades

técnicas com ferramentas de ataque, pois preferem outros métodos

de obtenção de informações. São chamados de “golpistas” porque

utilizam de artifícios de Engenharia Social6, com o objetivo de en-

ganar suas vítimas e assim obter as informações que desejam;

 Os Blackhats (“Chapéu preto”) são os “bandidos” do mundo Hacker

e geralmente não têm cuidado especial com regras e leis e nem

com os efeitos nocivos que seus ataques podem causar. Blackhats

se  distinguem dos  Whitehats  (“Chapéu  branco”),  os  “mocinhos”,

que são frequentemente encontrados em ações que visam frustrar

os esforços dos  Blackhats e  Greyhats  (“Chapéu cinza”),  aqueles

que se encontram em processo de transição entre estes dois esta-

dos.

 Os  Blackhats possuem um certo nível de habilidade em atacar e

explorar os sistemas e redes e podem ser motivados tanto para a

realizar seus ataques apenas pela emoção de explorar um sistema

como também, de uma maneira mais técnica e planejada, em pe-

netrar em sistemas complexos e usá-los para atacar outros disposi-

tivos na mesma rede;

 Os Hacktivists  (Hacktivistas) são, em essência, os  Hackers7 que

usam  seus  conhecimentos  para  dar  suporte  a  um  determinado

ponto de vista ou ideal. Hacktivismo se define como o uso não vio-

lento, legal ou ilegal de ferramentas digitais em busca de objetivos

políticos  [7]. As ferramentas do hacktivista incluem: desconfigura-

ção (“pichação”) de Website, envio de e-mail em massa, Denial of

Service (DoS)8 ou ataques Distributed Denial of Service (DDoS)9 e

6 Engenharia Social é a técnica por meio da qual uma pessoa procura persuadir outra a executar determinadas ações. É

considerada uma prática de má-fé, usada por golpistas para tentar explorar a ganância, a vaidade e a boa-fé ou abusar da

ingenuidade e da confiança de outras pessoas, a fim de aplicar golpes, ludibriar ou obter informações sigilosas e importan -

tes. O popularmente conhecido "conto do vigário" utiliza engenharia social.
7 Hacker é o ator mais conhecido e difundido nos dias de hoje. O responsável por encontrar soluções não convencionais e

não triviais para problemas e para isso, deve ser alguém possuidora de conhecimentos técnicos cuja paixão é inventar

programas e desenvolver novas formas de processamento de informação.
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sequestro  de  Domain  Name  System (DNS)10.  A  motivação  do

Hacktivist é orientada de alguma forma por interesses, sempre fo-

cados em influenciar opiniões. Exemplificando, estas são algumas

causas que são defendidas por hacktivistas: a liberdade de expres-

são, direitos civis, direitos religiosos, direitos sociais, humanitários

e políticos. Definição compartilhada também por Bayuk, Jennifer L.

et al, 2012, no Cyber Security Policy Guidebook [8], quando os de-

finem como uma junção de Hack e Activist, atores com capacidade

de escrever código fonte e manipular  bits  para atingir seus objeti-

vos. Em outra vertente, os atos de hacktivismo são motivados pela

crença de que o uso de seus códigos terá efeitos semelhantes aos

do ativismo comum ou manifestações civis[8].

Os Patriot Hackers (Hackers Patriotas) podem ser considerados como um

subconjunto de Hacktivistas. Eles utilizam as mesmas ferramentas e métodos, mas

geralmente tomam as ações, em prol de um determinado Estado com um foco mais

nacionalista, embora não no sentido oficialmente patrocinado. Em algumas ocasi-

ões, eles geraram rumores de que tenham desempenhados atividades a serviço de

um Estado, inclusive com remuneração para realizar tais atividades. Uma dessas

ocasiões, em dezembro de 2009, envolveu o roubo e publicação de milhares de e-

mails da Universidade de East Anglia, unidade de pesquisa climática. Foi creditado

que os atacantes envolvidos no incidente agiram em nome da Rússia, a fim de desa-

creditar a necessidade de redução das emissões de carbono para ajudar a combater

o aquecimento global [7]. Suas atividades geralmente são de natureza mais precisa

e dirigida do que as dos Hacktivistas.

8 Negação de Serviço. Atividade maliciosa pela qual um atacante utiliza um computador ou dispositivo móvel para tirar de

operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à Internet.
9 Consiste em ataques de negação de serviço distribuído realizado com o uso de uma rede de computadores sob controle

do atacante (botnet). Bot é um Programa que, além de incluir funcionalidades de vermes, dispõe de mecanismos de comu-

nicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. O processo de infecção e propagação do bot é

similar ao do worm, ou seja, o bot é capaz de se propagar automaticamente e explorar vulnerabilidades existentes em pro-

gramas instalados em computadores. Botnet é a rede formada por centenas ou milhares de computadores infectados com

bots. Permite potencializar as ações danosas executadas pelos bots e ser usada em ataques de negação de serviço, es-

quemas de fraude, envio de spam, etc.
10 Do inglês Domain Name System.  O sistema de nomes de domínios, responsável pela tradução, entre outros tipos, de

nome de máquinas/domínios para o endereço IP correspondente e vice-versa.
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Outro fato que merece destaque é o de que não são categorias excluden-

tes, os atores envolvidos podem atuar em várias atividades ao mesmo tempo. O

Anexo “A” amplia esses conceitos e apresenta as fontes de ameaças representadas

por esses atores, suas respectivas motivações e as possíveis consequências.

Os dois tipos de atores (estatais e não estatais) possuem capacidades

técnicas, motivações diversas e conhecimentos que podem fazer com que pessoas,

bens e IEC sejam facilmente atingidos com a possibilidade de gerar danos catastrófi-

cos, fato constatado pela total dependência de sistemas informacionais do tipo SCA-

DA)11 [10]. Quando esses sistemas ou as redes de um Estado sofrem ataques, os

serviços básicos como abastecimento de água potável, assistência médica e eletrici-

dade podem ser interrompidos, além da possibilidade de interferência no funciona-

mento de infraestruturas vitais como represas, diques ou usinas nucleares. O bem-

estar, a integridade física ou até a vida de milhões de pessoas podem ser seriamen-

te afetados. Um ataque de muita repercussão na comunidade internacional foi o ata-

que do vírus STUXNET, em uma instalação nuclear de Natanz em 2010, que danifi-

cou as capacidades do Irã no enriquecimento de urânio que causou danos em suas

centrífugas [7]. Fato este que será o foco deste estudo e que será ampliado no próxi-

mo capítulo.

Ao se analisar as potencialidades dos ataques cibernéticos, resta saber

em que contexto esses atores desempenharão suas ações. Se ocorrerão durante

um conflito entre Estados, como descrito nas definições de Guerra, ou se surgirão

por motivações diversas, como as ações desempenhadas pelos Hacktvistas. Se fo-

ram originadas por combatentes ou por não combatentes. Cabe ressaltar que mes-

mo os atores não estatais podem ser responsabilizados e punidos por seus atos,

pois a proteção de atacar civis cessa quando eles participam diretamente nas hostili-

dades, mesmo que não sejam membro de uma força armada ou a serviço de um Es-

tado [10].

 Neste sentido, com o objetivo de implementar as tomadas de precauções

a fim de reduzir o impacto negativo em vidas humanas, vale reproduzir a seguir o co-

mentário final que foi extraído do livro verde12 [11] da Defesa e que serve de base

11 Sistema de Supervisão e Aquisição de Dados é o software que controla redes de sistemas de infraestruturas crítica. Pos-

sui capacidade de juntar e analisar dados em tempo real.
12 Livro verde é uma publicação do Departamento de Segurança da Informação e Comunicações da Presidência da Repúbli-

ca que contém diretrizes estratégicas para formulação da Política Nacional de Segurança Cibernética no Brasil.
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para a compreensão de algumas medidas adotadas por alguns Estados e que serão

abordadas nos próximos capítulos:

As emergentes ameaças cibernéticas mostram o quanto é  preciso incre-
mentar tanto a segurança da informação quanto a cooperação internacional
no sentido de evitar ou reduzir efeitos negativos de operações cibernéticas
antagônicas. O tema ameaça cibernética deve ser resolvida em escala mun-
dial, envolvendo o maior número de partes, de leis, e de agências de todas
as Nações. Convenções têm de ser reescritas uma vez que a guerra ciber-
nética  confunde princípios como os  da proporcionalidade,  neutralidade e
distinção.  As  regras  cibernéticas  necessitam  ser  melhor  discutidas  [11,
p.51]. 
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3 STUXNET – HISTÓRICO

STUXNET fica definido como um “verme”(tradução do inglês  worm) de

computador que teve grande repercussão e difusão em 2009. Surgiu face aos de-

sentendimentos entre o Ocidente e o Irã, na questão do desenvolvimento do progra-

ma nuclear iraniano. Surgiu em programas industriais ao redor do mundo. Segundo

o periódico Meridiano 4713, Bernardo Wahl G. de Araújo Jorge [13] afirma que espe-

cialistas decifraram o código rapidamente e, assim, determinaram que seu processo

de desenvolvimento foi precisamente calibrado, de uma maneira que deixasse cen-

trífugas nucleares de enriquecimento de urânio fora de controle, daí vindo a suspeita

de que o verme foi criado para sabotar o programa nuclear iraniano, com ataque na

usina de Natanz, na época, pois atualmente já existem novas informações que com-

provam tal entendimento e que serão exploradas a seguir. Segundo o mesmo docu-

mento, danificou cerca de 1/5 das centrífugas nucleares do Irã e ajudou a atrasar,

mas não a destruir, a habilidade de Teerã construir suas primeiras armas nucleares.

Este capítulo tem como objetivo apresentar os dados referente à concep-

ção do vírus, bem como, o impacto do ataque nas usinas de enriquecimento de urâ-

nio do Irã.

13 Meridiano 47 é uma publicação bimensal em formato digital do Instituto Brasileiro de Relações Internacionais - IBRI dedi-

cada a promover a reflexão, a pesquisa e o debate acadêmico sobre os temas da agenda internacional contemporânea. O

Boletim Meridiano 47 publica contribuições inéditas na forma de artigos científicos breves e resenhas de livros, cuja te -

mática se situe na grande área de Relações Internacionais, e mais particularmente sobre Política Internacional, Política

Externa, Economia Internacional, Instituições e Regimes Internacionais e sobre questões envolvendo áreas geográficas e

países. Meridiano 47 é uma publicação fundada em março de 2000 e o seu título é uma homenagem que o Instituto Brasi-

leiro de Relações Internacionais – IBRI.
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3.1 DESCOBERTA DO VÍRUS

A descoberta do vírus e o início de sua divulgação ocorreu em 17 de ju-

nho de 2010, quando Sergey Ulasen14 [14] que estava no seu escritório, na Bielor-

rússia, analisando e-mails, teve atenção especial na análise de um relatório específi-

co. Um computador, pertencente a um cliente no Irã, foi pego em um ciclo de reinici-

alização (desligar e reiniciar repetidamente), apesar dos esforços das operadoras

para assumir o controle dele, sem sucesso. 

Se fundamentando como um ramo especializado, a segurança de compu-

tação cresceu exponencialmente, se tornando uma indústria multibilionária na última

década, tal ritmo se manteve alto, face aos sofisticados ataques e constante evolu-

ção de vírus, Cavalos de Tróia e programas de spyware[14].

Em 2010, o  worm passou a se comportar de maneira inusitada, espa-

lhando-se para além de  Natanz,  sem nenhuma forma de controle.  A partir  daí  o

STUXNET foi “capturado” por especialistas, os quais o perceberam como um sofisti-

cado instrumento para proferir ataques em rede a ser direcionado a outros alvos [10,

p.296], desviando da sua concepção inicial, se tornando público e despertando inte-

resse de especialistas em Segurança da Informação.

3.2 CONCEPÇÃO DO VÍRUS – POR DENTRO DO CÓDIGO

A equipe de pesquisa de Ulasen analisou o vírus que infectou seus clien-

tes e percebeu que estava usando vulnerabilidades do tipo "Zero Day"15 para se es-

palhar[14]. De acordo com Zetter (2011), tais recursos são as armas mais poderosas

do mundo dos hackers: eles exploram vulnerabilidades em softwares ainda desco-

nhecidas pelos fabricantes de software ou fornecedores de antivírus, além do fato de

serem extremamente raros. É preciso considerável habilidade e persistência para

14 Ulasen lidera uma divisão de antivírus de uma pequena empresa de segurança de computadores em Minsk, chamada Vi-

rusBlokAda.
15 Os ataques “Zero Days” ocorrem quando uma vulnerabilidade se encontra em uma janela de tempo entre a data em que

se descobre a ameaça e a data em que se publica as correções para solucioná-las ou corrigí-las.
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encontrar essas vulnerabilidades e explorá-las. De mais de 12 milhões de peças de

malware que os pesquisadores de antivírus descobrem a cada ano, menos de uma

dúzia usa uma exploração “Zero Day”[16]. Segundo Nicolas Falliere, Liam O Murchu,

and Eric Chien[15], uma das vulnerabilidades estava no arquivo LNK16 do Windows

Explorer, um componente fundamental do Microsoft Windows. Quando um artefato

USB infectado era inserido em um computador, o “Explorer”  scaneava automatica-

mente o conteúdo do artefato e o código de exploração despertava e imediatamente

“baixava” um grande arquivo parcialmente criptografado no computador, como um

avião de transporte militar que lançava soldados camuflados no território-alvo.

Segundo Zetter (2011), a empresa VirusBlokAda entrou em contato com a

Microsoft para relatar a vulnerabilidade e, em 12 de julho do mesmo ano, quando a

gigante do software estava preparando um patch17, a empresa tornou pública a des-

coberta em um post de fórum de segurança. Três dias depois, o blogueiro de segu-

rança Brian Krebs se engajou na história, e empresas de antivírus em todo o mundo

embarcaram para pegar amostras do  malware,  agora apelidado  STUXNET pelas

empresas de segurança da informação, se constituindo de uma combinação de no-

mes de arquivos (stub e MrxNet.sys) encontrados no código, análise que também é

citada no documentário de Alex Gibney18, chamado “Zero Days” (2016)[16], que será

apresentado, em detalhes, no próximo capítulo. 

Gibney (2016) cita que, na ocasião, durante o processo de análise deta-

lhada do vírus, descobriu-se que o código tinha sido lançado um ano antes, em ju-

nho de 2009, e seu criador havia atualizado e refinado seu processo de criação, ao

longo do tempo, lançando três versões diferentes. Um dos arquivos de driver do ví-

rus usou um certificado assinado válido provavelmente roubado da RealTek Semi-

conductor, um fabricante de hardware em Taiwan, a fim de enganar os sistemas

para que pensassem que o malware era um programa confiável da RealTek[15][16].

Segundo o mesmo documentário, autoridades da Internet rapidamente re-

vogaram o certificado, entretanto, verificou-se que outro driver STUXNET foi encon-

trado usando um segundo certificado, agora da JMicron Technology, um fabricante

de circuitos em Taiwan que, coincidentemente ou não, estava sediada no mesmo

16 Também conhecidos como links de shell. São arquivos de atalho do Microsoft Windows que permitem o acesso de um ou-

tro local.
17 Patch significa correção.
18 Philip Alexander "Alex" Gibney (23 de outubro de 1953) é um diretor e produtor norte-americano. 
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parque empresarial do RealTek  [16]. Desta análise, surgem alguns questionamen-

tos: Os invasores tinham fisicamente quebrado as empresas para roubar os certifica-

dos? Ou eles teriam hackeado remotamente para passar as chaves de assinatura de

certificado digital da empresa? Até os dias de hoje não se tem respostas a estes

questionamentos.

Nicolas Falliere, Liam O Murchu, and Eric Chien (2011), em seus dossier

da Symantec, detalha que várias camadas de mascaramento obscureceram a explo-

ração de “Zero Day” no interior do código, exigindo um delicado trabalho para atingir

este objetivo. Geralmente, malware contém um arquivo de imagem que ocupa espa-

ço, como uma falsa página de banco on-line, os chamados Internet Banking, que por

vezes apareceu em computadores infectados para enganar os usuários e revelar

suas credenciais de login bancário, entretanto, o STUXNET não disponha de nenhu-

ma imagem em seu conteúdo. O código parecia ser uma densa e eficiente orquestra

de dados e comandos.

Nesse contexto, normalmente, as funções do Windows são carregadas,

conforme necessário, a partir de um arquivo de extensão DLL armazenado no disco

rígido. Fazer o mesmo com arquivos maliciosos, no entanto, seria dar um caminho

para empresas de antivírus. Assim, o STUXNET armazenou seu arquivo DLL malici-

oso decriptografado apenas na memória, como um tipo de arquivo virtual.

Um worm pode ser caracterizado como um programa que tem a capacida-

de de se propagar pelas redes, entretanto, verificou-se que o STUXNET foi criado

especificamente para atacar sistemas de controle, sendo o alvo, um modelo de Con-

trolador Lógico Programável (CLP)[15]. Conforme apresentado na Figura 1, o com-

putador visado deve estar executando o software Step 7, conectado diretamente a

um  Controlador  Lógico  Programável  S7-315,  ambos  equipamentos  da  Siemens.

Este modelo de CLP não requer nenhum tipo de autenticação para alteração da lógi -

ca ladder em sua memória, o que facilitou a injeção de código malicioso no sistema

pelos  hackers  [17].  De  acordo  com o  dossier  da  Symantec,  o  software  Simatic

WinCC Step7 é um sistema de controle industrial (SCADA) feito pelo conglomerado

alemão Siemens. Ele é o primeiro vírus que explora a vulnerabilidade MS10-0466

dos sistemas operacionais Windows CC, empregados nos sistemas SCADA fabrica-

dos pela Siemens[15], de acordo com o mesmo documento. 
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Figura 1: PLC e Step 7.Fonte: Symantec (2011)[15].

Este tipo de vírus não utiliza a Internet para propagar-se e sim o acesso

pelas portas USB. Primeiramente, o vírus se faz uso de um rootkit19, a nivel de ker-

nel20, utilizando certificados válidos, conforme anteriormente exposto. Posteriormen-

te, ele se camufla e passa a estar latente no computador infectado, aguardando a

ativação, a partir daí ele começa a se auto multiplicar, de um computador para outro,

permitindo que o intruso mantenha o acesso aos programas para conduzir ou extrair

informações sensíveis, reprogramar remotamente controladores lógicos programá-

veis e esconder as alterações[14].

Consta também no dossier da Symantec[15] que os métodos utilizados

para se propagar são: 1) por arquivo "Autorun.inf", dos sistemas operacionais Win-

dows CC, que é uma vulnerabilidade muito conhecida e que foi utilizada nas primei-

ras versões do malware. Por meio de "nova vulnerabilidade LNK"21 se utilizando dos

“Zero Days”, fazendo com que fosse executado automaticamente, com apenas sua

exibição nos arquivos de atalho do gerenciador de arquivos “Explorer”, evidenciando

assim o arquivo de código referenciado por esse atalho, e 2) através de recursos de

rede compartilhada, onde a máquina infectada, explora uma vulnerabilidade conheci-

da e utilizada por outros vermes como "Conficker"22 [15].

O que torna este Trojan realmente original é o fato de ser o primeiro ro-

otkit especificamente concebido para orientar sistema SCADA, mais especificamente

da Siemens[18][15], explorando quatro vulnerabilidades “Zero Days”, ou seja vulne-

19 Rootkit é um programa que serve para acessar de maneira ilícita um sistema informatizado.
20 Núcleo, tem como função ligar o hardware ao software, utilizado para facilitar o acesso seguro aos distintos programas.
21 A vulnerabilidade LNK (arquivos de acesso diretos) permite a execução do código mesmo que o Autoplay e Autorun se en-

contrem desativados.
22 É um vírus que explora uma vulnerabilidade nos Servidores Windows.
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rabilidades ainda desconhecidas em aplicações informáticas. Conforme já citado, em

um ano, normalmente são descobertas uma dúzia de vulnerabilidades deste tipo e

no caso  STUXNET, apenas ele explorou quatro, demonstrando o requinte na con-

cepção do vírus.

3.3 RELAÇÃO DO STUXNET COM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

Segundo Zetter (2010), o STUXNET não se destina a infecção generaliza-

da de computadores domésticos, mas sim projetados para atacar um programa con-

creto usado para controlar IEC, de maneira a ter a capacidade de alterar, controlar e

influenciar toda a seção controladora de parâmetros, podendo citar como exemplos:

o aumento ou diminuição da taxa de fluxo de um oleoduto ou ainda o controle de ro-

tação dos motores das centrífugas de uma usina de enriquecimento de urânio, que é

o caso do STUXNET [18].

3.4 ATAQUE A USINA NUCLEAR DO IRÃ

Conforme relatado por Sanger (2012), um planejamento inicial, por parte

do governo americano seria  retardar  os  planos iranianos de construção de uma

bomba atômica. Assim, de acordo com planos secretos recentemente divulgados por

Gibney e Snowden[16][20], desenvolveu-se dentro do governo dos EUA, o projeto

Olympic Games [16], o qual possui dois objetivos políticos: sabotar, ainda que tem-

porariamente, o programa nuclear iraniano e convencer Israel de que há uma manei-

ra mais eficaz e menos custosa de lidar com o problema nuclear iraniano do que lan-

çar ataques aéreos [13], colocando a GCiber, com seus ataques cibernéticos, como

uma prática usual na solução de controvérsias entre os Estados, abrindo uma nova

dimensão  de  Guerra,  predominante  no  ciberespaço.  Um  fato  específico  é  que

Washington e Tel Aviv consideraram essa a melhor opção e trabalharam juntos nis-

so[19], pois os israelenses tiveram uma participação fundamental na introdução do
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malware no sistema das centrífugas iranianas [20], conforme citado por Sanger em

seu livro “Confront and conceal: Obama’s secret wars and surprising use of Ameri-

can power”. Neste contexto, surgiu o que ficou conhecido depois por STUXNET, um

verme de computador (worm) utilizado como arma cibernética, cujos alvos são as

centrífugas para enriquecimento de urânio, situadas em Natanz [10]. Segundo Gib-

ney, o termo STUXNET, que foi o mais conhecido e divulgado, foi uma criação de

empresas de antívirus, conforme anteriormente citado, o nome correto do projeto, de

acordo com seus desenvolvedores, seria “Olympic Games”[16] (O.G).

Segundo Olli Heinonen [16]que já foi da IAEA23, entre 1983 e 2010, o fun-

cionamento de uma centrífuga se processa da seguinte maneira: primeiramente a

centrífuga é alimentada por gás de urânio que, por sua vez, após correr uma cascata

de milhares de centrífugas, consegue ser separada, pelo giro dos rotores, e assim

se obter o urânio enriquecido, que pode ser utilizado em bombas nucleares[16], con-

forme descrito na figura 2, daí a preocupação de outros Estados com a produção

deste tipo de material nuclear pelo Irã. Trata-se de um sistema que precisa estar

perfeitamente equilibrado e funcionando dentro dos parâmetros de fabricação, com-

pletamente em harmonia.

Figura 2: Representação de uma centrífuga tipo P1, evidenciando em vermelho os “spinning rotors”

que o Stuxnet sabotou (Fonte: Institute for Science and International Security Apud [14]).

23 International Atomic Energy Agency (Agência Internacional de Energia Atómica ) é uma agência Internacional que foi esta-

belecida como uma organização autônoma no seio das Nações Unidas 
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Conforme relatado por  Gibney (2016),  entendimento compartilhado por

Zetter (2011), normalmente o Irã substitui cerca de 10% de suas centrífugas por ano,

devido a defeitos materiais ou outros eventuais problemas[16][17]. Possuindo cerca

de 8,700[17] centrífugas instaladas em Natanz, utilizando esta taxa, se chega uma

substituição estimada anual de 800 por ano, entretanto, em 2010, quando a IAEA

analisou imagens das câmeras de vigilância, instaladas para monitorar o programa

de enriquecimento do Irã, eles ficaram surpresos quando contaram os números. Os

trabalhadores estavam substituindo as unidades a um ritmo acelerado, estimativas

posteriores indicariam que entre 1.000 e 2.000 centrífugas foram trocadas durante

alguns meses[17], evidenciando que algo de errado estava acontecendo. Posterior-

mente verificou-se que o motivo de tantas substituições de centrífugas, era, na ver-

dade, consequências do  STUXNET agindo no sistema computacional em Natanz.

Segundo Clarke, Knake [9] e Sanger [20], parte dessas infraestruturas explodiram e

os iranianos demoraram a descobrir qual foi a origem do problema.

Durante a fase de planejamento e concepção, o objetivo dos engenheiros

especialistas em computação e física nuclear, dos EUA e de Israel, era explorar a

vulnerabilidade das máquinas iranianas mapeadas pelos informantes israelenses,

pois eles possuíam equipamentos idênticos e conseguiam realizar vários testes a fim

de aprimorar o código[16]. Os testes foram realizados em equipamentos (PLC e cen-

trífugas) vindas da Líbia,  que eram do mesmo modelo que as iranianas, modelo

P1[14], já apresentado na figura 2. Segundo Gibney, o Coronel Muammar Gaddafi

havia desistido de seu programa nuclear em 2003 e as centrífugas estavam armaze-

nadas nos EUA. A partir daí foi criado um ambiente de testes que permitiu aprimorar

e testar o código, em várias tentativas, até se obter sucesso[20]. Nota-se o grande

investimento e a grandiosidade da infraestrutura criada para se desenvolver o códi-

go, evidenciando a possível participação de um Estado neste processo de criação.

 A intenção era fazer com que as centrífugas funcionassem de maneira

inusitada e imprevista, interrompendo o funcionamento normal, alterando os parâme-

tros de rotação dos motores delas. Primeiramente as centrífugas passariam a girar

mais rápido que a velocidade operacional, para depois reduzir os giros abruptamen-

te, o que elas não estavam preparadas para suportar, pois, conforme anteriormente

relatado, o sistema teria que estar completamente em sintonia. Um dos recursos do

código seria que ele deveria parecer algo acidental, fazendo com que os engenhei-
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ros iranianos não desconfiassem, na ocasião, que estariam sob ataques cibernéti-

cos[16].

A Figura 3 ilustra o funcionamento do código e ação dos CLP infectado in-

fluenciando as alterações dos parâmetros de rotação dos motores das centrífugas.

Conforme o dossier da Symantec[15], seu funcionamento previa que o PLC deveria

ainda estar conectado a pelo menos seis módulos de rede CP da Siemens e cada

módulo de rede deveria estar ligado a 31 conversores de frequência Fararo Paya ou

Vacon NX. A descoberta dos fabricantes dos equipamentos foi feita pelos técnicos

Liam O Murchu e Eric Chien da Symantec, que com ajuda de pessoal de segurança

da informação, por meio de blogs, definiram que tratava-se de equipamentos exis-

tentes e um até fabricado no Irã (Fararo Paya) e assim, compreenderam que o alvo

principal seria algum utilizador deste equipamento no Irã [16]. Aprofundando a análi-

se verificaram que os equipamentos tinha exportação controlada pela  U.S Nuclear

Regulatory Commission e assim chegou-se à Natanz. Um ponto interessante anali-

sado por Ralph Langner ( expert em segurança da computação alemão, que foi um

dos primeiros a decifrar o código STUXNET)[12] é que durante o processo de análi-

se do código, alguns arrays24 foram descobertos percorrendo e fazendo uma análise

de um grupo de seis artefatos que, por sua vez, estariam conectados a 164 entra-

das. Exatamente os mesmos números de conexões que aparecem no processo de

visualização do sistema SCADA Step 7 [16]. Nota-se que o código continha arrays

que percorriam todo o sistema de Natanz, seja salvando parâmetros ou apresentan-

do dados incorretos para os engenheiros responsáveis pelo monitoramento.

24 Muito utilizado por linguagens de programação. Arranjo, do inglês array, é uma estrutura de dados que armazena uma co-

leção de elementos.
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Figura 3: Frequency converters Installed. (Fonte: Symantec) [15].

Contribuindo com a análise de que o vírus tinha como principal alvo o Irã,

cabe destacar a quantidade de  hosts infectados pelo STUXNET em 2010, quando

em comparação com outros países, apresentado na Figura 4. Tal informação foi ob-

tida mediante as estatísticas existentes dos especialistas da Symantec que, após

analisarem as questões geopolíticas existentes na época, chegaram a conclusão de

que o alvo principal do STUXNET era a usina de Natanz [16], pois até então a des-

coberta do vírus não indicava o motivo pelo qual foi concebido, bem como, quais IEC

seriam afetadas.
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Figura 4: Quantidade de hosts infectados. (Fonte: Symantec).

Segundo Zetter (2011), após a disseminação do STUXNET, funcionários

de agências de inteligência começaram a falar de retrocessos no programa nuclear

iraniano que poderiam atrasar o dia no qual Teerã estaria capacitada a produzir uma

arma nuclear, objetivo este que o Irã negou[16][17], entretanto, em janeiro de 2011,

Meir Dagan, chefe da inteligência estrangeira israelense (Mossad), prestes a se apo-

sentar, e a Secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton, anunciaram, sepa-

radamente, acreditar que os esforços nucleares do Irã tinham sido atrasados por vá-

rios anos[17]. Além disso, Hillary Clinton falou das sanções encabeçadas pelos EUA,

as quais teriam ferido a habilidade do Irã em comprar componentes e fazer negócios

pelo mundo afora. Por sua vez, Meir Dagan falou ao parlamento israelense que o Irã

estava passando por dificuldades tecnológicas que poderiam atrasar a construção

de uma eventual bomba atômica. Aparentemente, na ocasião, o maior fator singular

a atrasar os esforços nucleares iranianos foi o STUXNET[13].

Uma vez cientes dos ataques, os iranianos passaram a tomar cuidado e

aprenderam a identificar as máquinas infectadas. Nos anos seguintes, Natanz voltou

a funcionar normalmente e outras instalações nucleares foram construídas, o que

causou um aumento vertiginoso na quantidade de centrífugas iranianas. Aparente-

mente, o ataque apenas os deixou mais motivados e os tornou mais resilientes, con-

forme apresentado por Gibney[16].
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3.5 REPERCUSSÃO DO ATAQUE NA ATUALIDADE

Em 2016 foi lançado um documentário, escrito e dirigido por Alex Gibney,

com a colaboração de  Edward Snowden, grupo de oficiais da NSA e da CIA, que

aceitaram colaborar para o projeto, além de outras pessoas que participaram ou es-

tavam muito próximos do desenvolvimento do STUXNET[16]. Obviamente, ao tratar

do assunto delicado, a maioria dos colaboradores não ousaram falar publicamente,

conforme relatado nos artigos publicados no New York Times[12] [19] , por receio de

retaliação. Assim, segue a frase proferida pelo ator figurante que simula ser uma

pessoa que participou do projeto:

A NSA desenvolveu o STUXNET. Isso é um fato. É claro que o nome usado
internamente não era STUXNET. A operação era chamada Jogos Olímpicos
e internamente o software era conhecido como O.G., abreviação de Olympic
Games. O presidente Bush autorizou o desenvolvimento da ciberarma, mas
deixou claro que só autorizaria seu uso se ficasse claro que o worm era ca-
paz  de  atrasar  o  programa  nuclear  iraniano  sem  causar  danos  colate-
rais[16].

3.6 INTRODUZINDO O VÍRUS

Conforme relatado por Sanger[12], a responsabilidade de penetrar na ins-

talação e contaminar a usina ficou com os israelenses. O worm foi inserido na rede

interna da usina fazendo uso de espiões disfarçados de prestadores de serviço ou

mesmo de autênticos prestadores de serviço que não sabiam o que estavam carre-

gando. Inicialmente, os resultados foram exatamente os esperados. O detalhe dife-

renciado desse ataque estava não apenas na destruição física causada pela arma

virtual, mas sim pelo efeito psicológico: sem saber que estavam sendo atacados, os

iranianos acharam que as centrífugas estavam explodindo devido à própria incompe-

tência da equipe técnica, cumprindo os objetivos de sua concepção. Conforme de-

tectado pelos engenheiros da Symantec  [15], quando o vírus estava “trabalhando”

ele realizava vários testes, além de gravações e outras atividades, antes de efetivar

seu ataque principal. Os testes iniciais, posteriormente verificou-se, que tratavam-se
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de processo de detecção da presença dos drivers dos PLCs da Siemens [19]. Con-

forme descrito no mesmo dossier da Symantec, uma vez que obtivessem sucesso

na detecção deste equipamento, o STUXNET passava a ficar alguns dias em um

processo de coleta de dados das atividades normalmente realizadas pelos cientistas

iranianos. Quando disponha de dados salvos suficientes, era lançado o ataque prin-

cipal que consistia basicamente, conforme relatado anteriormente, de alterações de

velocidade das centrífugas, ao mesmo tempo que enviava para os sistemas de mo-

nitoramento e controle, os dados normais coletados e salvos nos dias anteriores, no

seu processo normal de funcionamento [19].

A verificação de anormalidades apenas ocorreu quando os engenheiros,

técnicos, operadores passaram a perceber barulho anormal provocado pelas centrí-

fugas em altíssima velocidade, e também pela subsequente explosão. O código in-

serido não permitia nem o acesso por algum comando de emergência[16], os típicos

botões vermelhos de parada em emergência. Ou seja, em determinado momento as

centrífugas iranianas começaram a explodir, e os cientistas não conseguiam nem

entender nem interromper o que estava acontecendo.

3.7 AÇÕES DECORRENTES

Após a concepção do vírus, seguida da sua introdução dos sistemas em

Natanz, alguns países passaram a adotar certos comportamentos.
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3.7.1 ISRAEL NO CONTEXTO

 Segundo Vieira, em sua análise do documentário “Zero Days”[16][35], Is-

rael costuma predominantemente ser contra a proliferação de armas nucleares entre

outros países da região, pois considera que é uma ameaça à sua própria existência.

Este é o motivo que explica toda e qualquer tentativa, por parte de Israel, visando

impedir esse desenvolvimento. Especialmente o Irã se torna uma potencial ameaça,

devido à proximidade.

Prosseguindo em sua análise, Vieira identificou que as versões iniciais do

STUXNET,  não  estavam  atingindo  os  objetivos  que  eles  almejavam,  assim,  em

2009, Benjamin Netanyahu tornou-se primeiro-ministro de Israel e seus discursos

contra o programa nuclear iraniano passaram a ser mais enérgicos, posicionamento

em sintonia com seu discurso na ONU, apresentado por Gibney (2016). O mesmo

documentário cita que, em 2010, ocorreram alguns assassinatos de cientistas nucle-

ares do Irã, resultando em 4 cientistas mortos até 2012, evidenciando que muitos

Estados poderiam estar envolvidos também nesses assassinatos. Em paralelo, Ne-

tanyahu, segundo Gibney, passou a colocar mais pressão nos serviços de inteligên-

cia que, por conseguinte, levou a Unidade 820025 a tomar decisões que mudariam o

rumo de toda a operação O.G, fazendo com que, sem a devida comunicação aos

norte-americanos, a Unidade 8200 modificasse o  worm,  tornando mais agressivo,

conseguindo se comunicar de uma máquina para outra, sem a percepção do usuá-

rio, até se chegar na versão final 1.1, que foi a versão “monstruosa”, conforme Fallie-

re, O Murchu e Chien[15].

Vieira cita que o vírus consegue manter um log de todas os equipamentos

que ele infectou até chegar na máquina sendo analisada, assim, conforme relatado

no dossiê do STUXNET[15], em análise dos logs de versões do worm, que passa-

ram a chegar de diversas localidades, por meio de rastreio, conseguiram apontar

para 5 empresas do mundo e, coincidentemente, todas empresas iranianas fornece-

doras de peças ou serviços para a usina de Natanz, tornando evidente que funcioná-

rios poderiam ter sido usados.

25 Unidade especial ligada ao MOSSAD, serviço de inteligência israelense.
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Por conseguinte, Sanger [20] mostra que essas mudanças fez com que o

worm se tornasse incontrolável, o que fez com que a opinião pública internacional

condenasse o ataque, pois se o worm passasse a infectar alguma planta industrial

que utilizasse o mesmo PLC da Siemens, que é vulnerável ao ataque, IEC seriam

atingidas e consequências danosas imensuráveis à população poderiam ocorrer, po-

dendo citar como exemplos: fornecimento de energia elétrica, telecomunicações e

água, além de outros, poderiam ser acidentalmente comprometidos, colocando em

riso a vida de milhares de pessoas. Como o worm se tornou público, cresceu a ex-

ploração por outros hackers, atores estatais e não estatais, que passaram a copiar

os exploits utilizados.

Atualmente, segundo Gibney, Israel foi o grande responsável pelas con-

sequências desastrosas no aprimoramento do código STUXNET.

3.7.2 EUA NO CONTEXTO

Sanger[20] afirma que a Operação Jogos Olímpicos teve o pior resultado

possível. Utilizando os documentos vazados por Snowden em 2013. Gibney mostra

que,  em 2008,  depois de assumir  a  presidência americana,  o presidente Barack

Obama permitiu que a operação continuasse, sendo que exigiu algumas garanti -

as[16][35]. Passados dois anos, a palavra STUXNET se propagou por todos jornais

do mundo, restando a dúvida sobre quem seriam os responsáveis pelo desenvolvi-

mento: Israel ou os EUA. Segundo Vieira e Sanger, as garantias exigidas por Oba-

ma não foram atendidas pois tornaram públicos que os EUA foi o responsável pelo

desenvolvimento do código, o vírus se propagou para fora de Natanz e o vírus não

conseguiu atrasar o programa nuclear iraniano.

As fontes do documentário de Gibney em sua parcela considerável era

composta por equipe de desenvolvimento da NSA que estava furiosa com as imple-

mentações feitas pelos israelenses. Vieira reforça tal raciocínio quando cita que a
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arma que a NSA havia cuidadosamente desenvolvido estava agora solta no mundo,

colocando a economia e muitas vidas em risco.

Fazendo um paralelo com a questão das armas nucleares, Vieira argu-

menta que, no final da Segunda Guerra, após a utilização de armas nucleares, pas-

sou a ser de conhecimento público o impacto que poderiam ter em suas vidas. Isso

gerou uma profunda e longa discussão na sociedade, sobre como e por quais moti-

vos seria válido usar tais armas, o que gerou tratados e acordos internacionais, vi-

sando inibir tais práticas. Já nos casos de armas cibernéticas, o  mesmo não se apli -

ca pois sempre estão sempre envolvidas em um alto grau de confidencialidade, não

podendo atribuir certo grau de culpabilidade.

Até os dias atuais,  os EUA não assumiram publicamente a autoria  do

STUXNET,  entretanto,  dentre  os  documentos vazados por  Edward  Snowden em

2013, encontra-se um memorando interno do poder executivo, assinado por Barack

Obama, no qual são estabelecidas regras para o desenvolvimento e uso de ciber-

armas, documento também apresentado por Gibney. Um dos pontos focais é o fato

de que uma ciberarma só pode ser iniciada mediante ordem explícita e direta do pre-

sidente, mesmo procedimento de uma outra classe de armamento que possui uso

restrito: as armas nucleares. 

3.8 NOVAS VARIANTES E NITRO ZEUS

Como anteriormente mencionado, o STUXNET é considerado a arma ci-

bernética mais sofisticada já empregada, entretanto, embora sua concepção tenha

sido surpreendente, não era impossível pensar que haveria outros malwares depois

dele. E isso se confirmou no fim de maio de 2012, quando começaram a ser veicula-

das notícias sobre a descoberta, feita pela União Internacional de Telecomunicações

(UIT) e os Laboratórios Kaspersky (empresa fabricante de programas antivírus), de

um  novo  vírus,  que  recebeu  nomes  variados:  Flame,  Skywiper,  Flamer  e

Worm.Win32.Flame.
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Ao contrário do STUXNET, o Flame não causa dano físico, então, em

tese, seu uso não pode ser considerado um ato de “guerra cibernética”. Todavia, no

espaço cibernético, guerra, espionagem e crime se confundem, então o Flame aca-

ba se enquadrando no espectro mais amplo dos conflitos cibernéticos. O vírus em

questão possui  cerca de 20MB de código (é cerca de 20 vezes maior do que o

STUXNET) e é usado para espionagem (interceptação e captura de tráfego de rede,

tira fotos da tela do computador, grava conversas de áudio pelo microfone etc). Ana-

listas do Laboratório de Criptografia e Segurança do Sistema (CrySys), do Departa-

mento de Telecomunicações da Universidade de Tecnologia e Economia de Buda-

peste, na Hungria, afirmam que o Skywiper é o malware mais sofisticado já encon-

trado (Skywiper Analysis Team, 2012 apud  [13]).

Nos dias atuais, a mais recente variação corresponde ao Nitro Zeus (NZ).

Um grande complexo de códigos, estruturas com capacidade de derrubar toda a in-

fraestrutura do Irã,  colocando em prática toda a capacidade de ataques em uma

GCiber. Gibney afirma que suas fontes da NSA revelaram que Jogos Olímpicos era

apenas uma pequena parte de uma operação muito maior e mais complexa. Caso

os EUA realmente entrassem em guerra com o Irã, em apoio de Israel, seria aciona-

da esta Operação (Nitro Zeus) [20]. Segundo eles, Nitro Zeus já estaria infiltrado em

toda a infraestrutura civil e militar do Irã.
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4 ORDENAMENTO JURÍDICO DA GUERRA CIBERNÉTICA

Este capítulo tem como objetivo apresentar o Direito Internacional aplicá-

vel à Guerra Cibernética, de maneira a elucidar e analisar se o STUXNET pode ser

considerado como Uso da Força e assim, permitir uma retaliação ou um ataque por

legítima defesa.

4.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO MANUAL DE TALLINN

O Cooperative Cyber Defense Center of Excellence26 (CCDCOE), a convi-

te da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), em 2009, mesmo ano que

verificou-se que o STUXNET realizou seus ataques iniciais, formou um grupo inde-

pendente de especialistas para elaborar o Tallinn Manual on the International Law

Applicable to Cyber Warfare27, projeto que contou com o patrocínio e colaboração de

11 Estados28 e teve como abordagem principal os aspectos jurídicos da GCiber. Foi

considerada a primeira orientação do mundo sobre a aplicação do Direito Internacio-

nal vigente para a GCiber, além de ter sido proposto como a referência para consul-

tores jurídicos nas agências governamentais, apesar de não ser um consenso e uma

unanimidade, conforme citado na introdução[21]:

26 Centro  de Excelência  Colaborativa  de Defesa Cibernética.   NATO Cooperative  Cyber  Defence  Centre  of  Excellence

(NATO CCD COE) foi formalmente criado em 14 maio 2008, a fim de aumentar a capacidade de defesa cibernética da

OTAN. Localizado em Tallinn, na Estônia, o Centro representa um esforço internacional com a participação de: República

Checa, Estônia, França, Letônia, Lituânia, Alemanha, Hungria, Itália, Polônia, Eslováquia, Espanha, Holanda, Reino Unido

e Estados Unidos como  nações patrocinadoras e Áustria como colaborador.
27 Manual de Tallinn – sobre o Direito Internacional aplicável à Guerra Cibernética.
28 Estônia, Alemanha, Hungria, Itália, Letônia, Lituânia, Países Baixos, Polônia, Eslováquia, Espanha e Estados Unidos.

42



Um dos desafios que os Estados enfrentam no contexto de ciber-
guerra tem a ver com a abrangência e forma de aplicabilidade do di-
reito internacional nas operações de ciberguerra onde as ideias de
ataque ou defesa se mantêm instáveis  desde o seu advento.  [21,
p.17]29.

 A capital da Estônia aparece no título não é por acaso, o CCDCOE foi cri-

ado em 2008, um ano depois da cidade ter sofrido um dos ciberataques mais ex-

pressivos. O ataque surgiu em decorrência da decisão do governo de remover os

corpos de alguns soldados soviéticos e o monumento do Soldado de Bronze, símbo-

lo da ocupação soviética durante a Segunda Guerra Mundial, do centro de  Tallinn

para o cemitério das Forças Armadas. Moscou interpretou o assunto como uma ati-

tude desumana e passou a ameaçar com sanções econômicas o seu vizinho báltico

[9]. Na ocasião, Estônia declarou-se a primeira vítima de um ciberataque. O Estado

teve seus servidores sobrecarregados o que impossibilitou o uso de sistemas bancá-

rios online, sítios de jornais e de serviços governamentais [9]. O que aconteceu na

Estônia foi um ataque DDoS e, na ocasião, houve a acusação de que a Rússia teria

originado o ataque30. Entende-se que a criação deste Centro de Excelência foi uma

resposta direta da OTAN a este ataque, mesmo que, na ocasião, não tenha sido

identificado o seu respectivo autor, como também especula-se no caso STUXNET.

O grupo de especialistas foi formado por 20 advogados civis e militares in-

fluentes de países da OTAN, peritos técnicos no domínio da Segurança Cibernética,

representantes do Ciber Comando dos Estados Unidos da América (EUA) e também

do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), conforme descrito na introdução

do Manual [21].

O trabalho resultou em um conjunto de 95 regras relacionadas aos confli-

tos com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)31, além de des-

crever os meios e métodos de ataque, correlacionando-os com os princípios jurídi-

cos internacionais aplicáveis a cada um deles.

29 Michael N. Schmitt é o diretor do projeto de criação do Manual e presidente do Departamento de Direito Internacional da

U.S. Naval War College (Escola de Guerra Naval dos EUA).
30 EURONEWS. Disponível em: < http://pt.euronews.com/2007/05/01/russia-e-estonia-nao-ultrapassam-crise-monumental/>.

Acesso em: 01 jun. 2017.
31 As Tecnologias da Informação e Comunicação ou TIC correspondem a todas as tecnologias que interferem e mediam os

processos informacionais e comunicativos dos seres. Podem ser entendidas também como um conjunto de recursos tec-

nológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções de hardware, software e telecomunicações, a auto-

mação e comunicação dos processos de negócios, da pesquisa científica e de ensino e aprendizagem.
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4.2 RELACIONAMENTO COM O DIREITO INTERNACIONAL

Seus autores enfatizam a ideia de que o Manual apresenta ser uma publi-

cação normativa baseada na legislação vigente, uma interpretação do DI nas ações

cibernéticas e não se tratar de uma nova regulação internacional [21]. Schmitt [22],

em entrevista32, momentos antes do seu lançamento, declarou:  “Todo mundo está

vendo a internet como o Oeste selvagem […] O que eles esquecem é que o direito

internacional se aplica a armas cibernéticas como a qualquer outro tipo de arma".

Por outro lado, a Rússia defende uma posição contrária ao Ocidente. O

porta-voz do Ministério da Defesa russo Konstantin Peschanenko saiu com uma de-

claração nesse sentido, em abril de 2013, quando disse que: “enquanto a Rússia

está tentando impedir a militarização do ciberespaço, exortando a comunidade inter-

nacional a adotar um código de conduta neste domínio, os Estados Unidos e seus

aliados já estão aceitando as regras para processar a Guerra Cibernética” [23, p.1] e

[24], citado por Giles33.

Verifica-se que um grande limitador para que a norma possa um dia ser

universal, em forma de tratado, é o fato de que somente representantes de Estados

pertencentes à OTAN fizeram parte do grupo que ficou responsável pela sua elabo-

ração. GILES argumenta que potenciais adversários no ciberespaço, como Rússia e

China,  não foram incluídos como colaboradores na elaboração do documento.  A

Rússia defende que devem ser realizados esforços não para regular a GCiber, mas

sim para a proibição de sua utilização [24]. Verifica-se que os dois lados em oposi-

ção entram em consenso, aparentemente, na não necessidade de nova regulação

internacional.

A citada publicação normativa não é um documento oficial e também não

é a doutrina regular da OTAN [21], entretanto, enquanto permanece a discussão, ela

continua a ser tratada como uma compilação de opiniões de especialistas no assun-

to que, de certa maneira, servirá para legitimar os casos em que for aplicada, princi-

32 Entrevista concedida à ABC NEWS. Disponível em:  http://abcnews.go.com/International/arming-virtual-battle-dangerous-

rules-cyberwar/story?id=18888675&page=2 e http://www.federalnewsradio.com /86/303 8173/In-  Depth-interviews---Sep-

tember-14. Acesso em 24 mai. 2017.
33 Keir Giles é o diretor do Conflict Studies Research Centre (CSRC), um grupo de experts vinculado ao Ministério da Defesa

do Reino Unido.
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palmente quando estiverem envolvidos membros da OTAN. Seus autores afirmam

que se trata de uma interpretação do DI vigente [21].

4.3 REGRAS

A maior parte das regras é dedicada a ataques cibernéticos que acompa-

nham o conflito armado tradicional, adaptado às especificidades do espaço cibernéti-

co, além de outras disposições legais. O estabelecimento das regras permite uma vi-

sualização hipotética de possíveis cenários em que a GCiber pode ser aplicada.

Para melhor ilustrar estas afirmativas, foram selecionadas algumas regras [21] que

abordam este tipo de aplicação com a respectiva análise limitada ao teor de conteú-

do proposto neste trabalho:

a) Regra 5: “Um Estado não deve conscientemente permitir que as infraestrutu-

ras cibernéticas, situadas no seu território ou sob seu controle governamental

exclusivo, possam vir a ser utilizadas para atos que causem prejuízos ou da-

nos ilegais a outros Estados”;

b) Regra 7: “se uma ciberoperação teve origem em uma rede governamental,

isto não é uma evidência suficiente para atribuir a operação ao Estado, entre-

tanto, tal fato passa a ser um indicador que aquele Estado em questão está

associado com a operação”;

c) Regra 11: “definição do uso da força: uma ciberoperação se constitui como

uso da força quando sua escala e feitos são comparáveis a uma operação

convencional”.

d) Regra 13: “Autodefesa contra um ataque armado: Um Estado que seja alvo

de uma operação cibernética, de mesma potencialidade e nível de um ataque

armado, pode exercer o seu direito inerente de legítima defesa”;

e) Regra 22: “Um conflito armado Internacional existe sempre que houver hostili-

dades entre dois Estados ou mais, podendo ser incluídas ou limitadas por ci-

beroperações”;
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f) Regra 30: “Definição de Ataque Cibernético: O manual define que um ataque

cibernético é uma operação, seja ofensiva ou defensiva, que é passível de

causar lesão, morte a pessoas ou dano e destruição de objetos”;

g) Regra 80: “A fim de evitar prejuízos graves para a população civil, um cuidado

especial deve ser tomado durante os ataques cibernéticos contra determina-

das  instalações  especiais,  como:  barragens,  diques  e  estações  geradoras

elétricas nucleares, bem como suas vizinhanças”.

Observa-se que um Estado pode ser responsabilizado pelos ataques rea-

lizados no seu território ou com a utilização de sua infraestrutura, mesmo que esteja

localizada em um outro Estado. Por exemplo: se um grupo de hackers, com base no

Estado hipotético Branco, receber instruções, treinamento e infraestrutura governa-

mental de AZUL, realizar ataques DDoS infecta computadores em PRETO, a res-

ponsabilidade poderá ser atribuída para AZUL, de acordo com a Regra 5.

Ao considerar um outro cenário, relacionado ao possível financiamento de

hackers estrangeiros envolvidos em sabotagem contra um determinado sítio gover-

namental, nota-se que não pode ser considerado como um ataque cibernético pois

não se trata de uma operação ofensiva que seja passível de causar lesão, morte a

pessoas, de acordo com a Regra 30, entretanto, no caso STUXNET fica evidenciado

que esta regra foi violada. As operações cibernéticas psicológicas que não levam à

destruição e que são exclusivamente destinadas a minar a credibilidade das estrutu-

ras de governo e econômico não podem ser descritas também como deste tipo. Tal

fato fica evidenciado nas atividades de atores não estatais, como os Hacktivists e os

Patriot Hackers,  entretanto, se esses atores passem a participar diretamente das

hostilidades com  a realização de ataques cibernéticos em apoio a uma parte em

conflito, eles passam a perdem a sua proteção.

É importante observar que os conceitos acima explorados envolvem uma

tendência de separação entre os mundos cibernéticos (ou virtuais) e cinéticos (ou re-

ais), principalmente quando surge o questionamento a respeito da problemática da

qualificação de um ciberataque como um ataque armado. As regras 11 e 13 tratam

de uso da força e ataque armado e serão tratadas detalhadamente a seguir.

46



4.4 ATAQUE CIBERNÉTICO COMO ATAQUE ARMADO

Michael N. Schmitt, em finais da década de noventa,  criou seis critérios

para avaliar em que medida um ciberataque pode ser considerado um ataque arma-

do. São os chamados “Schmitt-Criteria” que foram novamente apresentados na “4th

International  Conference on Cyber  Conflict”  (2012)34 em  evento  coordenado pela

OTAN, são eles:

a) gravidade (severity): os ataques armados ameaçam danos físicos e destrui-

ção da propriedade num grau muito mais elevado que outras formas de coer-

ção;

b) iminência (immediacy): as consequências negativas de uma ação armada ou

as ameaças das mesmas geralmente ocorrem com mais rapidez do que ou-

tras formas de coerção;

c) caráter direto (directness): as consequências de uma coerção armada estão

mais diretamente ligadas ao actus reus (ato de culpabilidade), do que outras

formas de coerção que dependem de vários fatores para atuar;

d) caráter invasor (invasivness): na coerção armada, o ato que provoca danos

normalmente traduz-se num atravessar da fronteira nacional, enquanto que

os atos de Guerra econômica geralmente ocorrem fora das suas fronteiras;

e) mensuralidade ou extensão (measurability): enquanto que as consequências

de uma ação armada são geralmente fáceis de verificar (por exemplo, certo

nível de destruição), as consequências de outras formas de coerção são mais

difíceis de definir;

f) legitimidade (presumptive legitimacy): na maioria dos casos, o uso da força,

seja sob o prisma da lei doméstica ou da lei internacional, é presumivelmente

ilegal, exceto se estivermos perante uma disposição que a permita.

Observa-se que os requisitos denominados “Schmitt-Criteria” auxiliam a identificação

de quando uma ação cibernética pode ser qualificada como  uso da força quando se

34 CCDOE-NATO,  (2012),  <http://www.ccdcoe.org/publications/2012proceedings/5_3_  Ziolkowski_IusAdBellumInCyberspa-

ce.pdf.p. 300-301 > .Acesso em: 14 mai. 2017.
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faz uma comparação da ação propriamente dita com as especificidades característi-

cas  de um ataque armado que é mais visível. O conceito teórico passou a ser ampli-

ado no manual [21] e passou a ser acrescido de mais dois requisitos na análise:

g) Caráter Militar (Military Character): A ligação entre a operação cibernética em

questão e as operações militares aumenta a probabilidade de caracterização

como uso da força. Esta afirmação é apoiada pelo conceito de uso da força

ter sido tradicionalmente entendido como implica força empregada pelas for-

ças armadas militares;

h) Envolvimento do Estado (State Involvement): O grau de envolvimento do Es-

tado em uma operação cibernética se encontra ao longo de uma percepção

continuada de operações realizadas por um Estado em si (por exemplo, as

atividades de sua forças ou as agências de inteligência). Quanto mais clara e

mais próxima de uma ligação entre um Estado e as operações cibernéticas,

mais aumentará a probabilidade de percepção de que outros Estados as ca-

racterizem como  uso da força.

Ao ser constatado uma ação cibernética como uso da força, implicações

do DI poderão ser impostas, inclusive com a possibilidade de avocar a legitima defe-

sa. Cada caso é um caso e deve ser analisado separadamente, entretanto, nota-se

que tais requisitos facilitam esta distinção. Aliado a esse conceito, o manual enfatiza

que o limite está na escala e consequências (perda de vidas, danos ou destruição).

O ataque cibernético, em tempo de paz, pode ser equiparado ao uso da força ou

ataque armado, e, assim, permite que um Estado tenha o direito de se autodefender,

inclusive com a possibilidade de utilização de armas convencionais, conforme obser-

vado no segundo capítulo e na regra 13 do manual.

Ainda resta esclarecer  uma questão jurídica importante:  qualificar  uma

operação cibernética como uso de força não é ainda a circunstância autorizadora do

uso da violência física como exercício da legítima defesa, pois a Carta das Nações

Unidas, ao discipliná-lo, diz se referir a uma resposta a um “ataque armado”35.

35 Artigo 51 da Carta das Nações Unidas.
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Por outro lado, a regra 11 consolida o conceito de que uma ciberoperação

pode sim ser considerada como uso da força, na medida que os danos sofridos por

ciberataques for equivalente aos prejuízos causados por ataques convencionais.

Assim, ao analisar o exposto, é possível que uma operação cibernética

seja ilegal para o DI, sem que o Estado ofendido possua o direito de responder com

violência física. O grande fator diferencial nesta caracterização será a responsabili -

dade dos Estados envolvidos e a potencialidade dos danos sofridos.

4.5 ESTABELECIMENTO DE RESPONSABILIDADE AOS ESTADOS

 O Manual de Tallinn lida com a questão de invocar a responsabilidade do

Estado pelos atos de seus nacionais. Neste sentido, a regra de responsabilização do

Estado por atos de particulares está expressa no artigo 8º do Projeto da Comissão

de Direito Internacional das Nações Unidas Sobre a Responsabilidade Internacional

dos Estados que considerar-se-á ato do Estado a conduta de uma pessoa ou grupo

de pessoas se esta pessoa ou grupo de pessoas estiver de fato em ação por instru-

ção ou sob direção ou controle daquele Estado, ao executar a conduta [1]. Até aqui

fica clara a questão da interpretação da lei alinhada com os interesses próprios dos

atores envolvidos. Como exemplo: caso se deseje legitimar um possível ataque, em

retaliação a um ataque cibernético sofrido, se tentará enquadrar como legítima defe-

sa, conforme visto na regra 13,  para assim invocar a Carta da ONU e, para isto, terá

que se responsabilizar os ataques a um Estado, pois somente assim o revide seria

legítimo. A responsabilidade do Estado poderá ser alcançada quando se conseguir

atribuir que pessoa ou grupo de pessoas estejam em ação por instrução ou sob dire-

ção ou controle daquele Estado, pessoas que podem ser atores estatais ou não es-

tatais no contexto de uma GCiber.
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4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como  foi  observado,  existe  um  único  ciberespaço  compartilhado  por

usuários militares e também por civis, podendo afetar todas e quaisquer infraestrutu-

ras. Os Estados devem ser extremamente cautelosos quando recorrem aos ataques

cibernéticos. O STUXNET é uma prova viva de violação de regras e de utilização de

recursos estatais.

Nota-se que o ataque pelo STUXNET conseguiu cumprir com os seis re-

quisitos “Schmitt-Criteria” podendo, portanto, ser considerado com uso da força, pela

ONU, o que, na ocasião, não ocorreu, face à difícil atribuição de responsabilidade

aos Estados. 
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CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

Diante da apresentação da estreita ligação entre o Direito Internacional na

Guerra Cibernética e o Manual de Tallinn, visto que os dados coletados deixam claro

que não se pode falar de uma sem a outra, procurou-se buscar os fatores em co-

mum, o posicionamento dos atores e a análise dos diversos fatores que interferem

nas relações entre os Estados, no caso STUXNET.

Assim, verificou-se que as Nações Unidas têm como propósitos as manu-

tenções da paz e segurança internacionais e a busca constante na solução pacífica

de controvérsias, entretanto, o direito inerente da legítima defesa individual ou coleti-

va pode ser avocado, no caso de ocorrência de um ataque armado contra um mem-

bro desta organização. Ao ser analisada outra vertente do DI, depreendeu-se que o

Direito dos Conflitos Armados estabelece a proteção das vítimas e limitam os meios

e os métodos de combate nas hostilidades e são aplicáveis a todas as situações. Ao

se ampliar o alcance do DI para quaisquer ações hostis, reconheceu-se que não há

necessidade e declaração formal de Guerra para o cumprimento desta vertente do

DI. Face ao exposto, salienta-se que uma dessas situações em que o DI pode ser

aplicado abrange as chamadas operações cibernéticas. Que, por sua vez, para ser

considerada uma ação de Guerra deverá estar inserida no contexto de um conflito

armado entre Estados. Assim, a Guerra Cibernética surgiu como uma nova tecnolo-

gia de combate no contexto de um conflito armado e os Estados que a utilizem têm a

obrigação de determinar se o seu emprego é proibido pelas disposições contidas no

DI. 

O Manual de Tallinn surgiu da necessidade de um ordenamento jurídico

específico para as ações cibernéticas em busca da garantia da proteção necessária

para os civis. Constatou-se que o documento é considerado a primeira orientação do

mundo sobre a aplicação do DI vigente para a Guerra Cibernética. O trabalho conso-

lida 95 regras relacionadas aos conflitos com o uso das Tecnologias da Informação

e Comunicação e descreve os meios e métodos de ataque, correlacionando-os com

os princípios jurídicos internacionais aplicáveis a cada um deles.
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A análise do material coletado neste estudo, possibilitou verificar que as

regras  possibilitam uma visualização  hipotética  de  possíveis  cenários  em que  a

Guerra Cibernética pode ser aplicada. Cabe ressaltar que existe uma tendência de

apresentar o manual como uma nova regulação internacional oficial, entretanto, seus

autores enfatizam a ideia de que a norma é uma publicação baseada na legislação

vigente, uma interpretação do DI nas ações cibernéticas.

Comparando  as  diferentes  pesquisas  abordadas  foi  possível  constatar

discordâncias e posicionamentos distintos em relação à legitimidade e à aplicabilida-

de do manual. Verificou-se que a Rússia defende uma posição contrária ao Ocidente

por não apoiar a militarização do ciberespaço e pela existência exclusiva de repre-

sentantes da OTAN na elaboração do manual, entretanto, os dois lados concordam

que não há necessidade de elaborar uma nova regulação internacional  oficial.  A

despeito  dos diferentes pontos de vista  apresentados, conforme demonstrado ao

longo do estudo, a norma se define como uma compilação de opiniões de especialis-

tas no assunto que servirá para legitimar os casos em que for aplicada. 

Ao analisar as ameaças cibernéticas, verificou-se que os ataques são ge-

rados tanto por atores estatais como não estatais que possuem capacidades técni-

cas, motivações diversas e conhecimentos que podem afetar o bem-estar, a integri-

dade física e a vida de milhões de pessoas. A vulnerabilidade aos ataques está na

dependência de sistemas do tipo SCADA que controlam as redes de IEC. Uma difi-

culdade apresentada no estudo foi qualificar uma ação cibernética como uso da for-

ça, análise evidenciada pela utilização dos requisitos evidenciados pelo conceito te-

órico denominado “Schmitt-Criteria”. Verificou-se que tal diferenciação  depende da

escala e consequências (perda de vidas, danos ou destruição) e envolvimento de

Estados. Outra dedução importante advinda da pesquisa é o fato de que ao ser

constatado uma ação cibernética como uso da força, implicações do DI poderão ser

impostas, inclusive com a possibilidade de avocar a legitima defesa que pode ser de

maneira convencional.

No que concerne ao caso STUXNET e em resposta ao questionamento

principal deste estudo, verificou-se que poderia ter sido considerado sim como ato

de guerra, devido às destruições físicas que gerou na usina de Natanz, como se fos-

se um ataque convencional e em consideração às regras estabelecidas no Manual

de Tallinn, aliado aos requisitos  “Schmitt-Criteria”, evidenciando assim que medidas
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de autodefesa poderiam ter sido acionadas, inclusive com a utilização de armas con-

vencionais,  ou seja,  daria início a uma guerra típicamente clássica convencional.

Resta ainda a análise da culpabilidade dos Estados que ficou em aberto, pois os ter-

mos de confidencialidades não tornam o assunto público, não permitindo atribuir res-

ponsabilidades aos Estados. Os documentos obtidos, fruto de análise deste estudo,

forma praticamente de leituras contendo documentos vazados. 

Portanto, com base nas considerações tecidas e nas análises efetuadas

no desenvolvimento deste, estima-se que o trabalho atingiu o seu propósito ao vali-

dar a contribuição do Manual de Tallinn na legitimidade do ataque STUXNET para

solução de conflitos no espaço cibernético e também por estabelecer o limite para se

considerar ato de Guerra e ensejar legítima defesa, que por sua vez, verificou-se

que pode ser na forma de ataque convencional. 

A própria inexistência de um “conflito cibernético” até os dias de hoje rei-

tera o fato de que por enquanto a diplomacia cumpre seu papel fundamental e, neste

contexto, o Manual de Tallinn se apresenta como um grande elemento nas tratativas

de assuntos cibernéticos no Sistema Internacional.

Finalizando evidenciou-se que o STUXNET se tornou um desastre estra-

tegicamente, tanto pelo governo americano, como pelo governo israelense. Ele aca-

bou impulsionando o programa nuclear iraniano e sua divulgação em canais abertos,

permitiu aprimoramentos e evoluções que colocaram em risco a vida de milhares de

pessoas que naturalmente dependem de serviços vitais, normalmente controlados

por sistemas computacionais que monitoram e gerenciam IEC diversas.

A  GCiber  definitivamente  entra  como a  quarta  dimensão  da  Guerra  e

acredito  que trabalhos futuros  podem sem implementados,  visando compreender

melhor as ações desenvolvidas pelos grandes Centros de Comando de Guerra Ci-

bernéticas existente pelo mundo todo, como o CDCIBER36 no Brasil, vinculado ao

Exército Brasileiro, que crescem exponencialmente em tarefas e responsabilidades e

que recrutam diariamente especialistas em Tecnologias da Informação.

36 Centro de Defesa Cibernética
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ANEXO A – Exemplos de ameaças causadas por seres humanos

Fontes de Ameaça Motivação Possíveis Consequências

Hacker, Cracker Desafio

Egocentrismo

Protesto

Rebeldia

Status

Dinheiro

Hacking;

Engenharia social;

Negação de serviço;

Pichação de sites;

Invasão de sistemas, infiltrações;

Acesso não autorizado.
Criminosos digitais Destruição de informações

Acesso a dados sigilosos

Divulgação  ilegal  de  informa-

ções

Ganho monetário

Alterações  não  autorizadas  de

dados

Atos  virtuais  fraudulentos  (interceptação  de

dados, ataque homem-no-meio, IP  spoofing,

etc.);

Intrusão de sistemas.

Suborno por informação;

Ataques a sistemas (negação de serviço);

Terroristas Chantagem

Destruição

Vingança

Exploração

Ganho político

Cobertura da mídia

Ataques com bombas;

Guerra de informação;

Ataques a sistemas (negação de serviço dis-

tribuído);

Invasão e dominação de sistemas;

Alteração de sistemas.
Espiões Vantagem competitiva

Espionagem econômica

Garantir vantagem de um posicionamento de-

fensivo;

Garantir uma vantagem política;

Exploração econômica;

Furto de informações;

Violação da privacidade das pessoas;

Engenharia social;

Invasão de sistemas; Invasão de privacidade;

Acessos não autorizados em sistemas (acesso

a informação restrita, de propriedade exclusi-

va, e/ou relativa à tecnologia).
Pessoas: mal treinadas,  insatisfei-

tas,  mal-intencionadas,  negligen-

tes,  imprudentes,  desonestas,  de-

mitidas.

Curiosidade

Egocentrismo

Informações para serviço de In-

teligência

Ganhos financeiros

Vingança

Ações  não  intencionais  ou

Agressão a funcionário;

Chantagem;

Busca de informação sensível;

Abuso dos recursos computacionais;

Fraudes;

Furto de ativos;

Suborno de informação;
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omissões (erro na entrada de da-

dos, erro na programação).

Inclusão de dados falsos;

Corrupção de dados;

Interceptação de informação;

Desvio de informação;

Uso de programas ou códigos maliciosos;

Sabotagens;

Invasão de sistemas;

Acessos não autorizados a sistemas.

Fonte: ABNT, 2008a, p. 40-41.

60


	1 INTRODUÇÃO
	2 GUERRA CIBERNÉTICA – DEFINIÇÕES E CONCEITOS
	2.1 DEFINIÇÃO DE GUERRA CIBERNÉTICA
	2.2 AÇÕES CIBERNÉTICAS
	2.3 ATORES CIBERNÉTICOS E SEUS MÉTODOS DE ATAQUE

	3 STUXNET – HISTÓRICO
	3.1 Descoberta DO VÍRUS
	3.2 CONCEPÇÃO DO VÍRUS – POR DENTRO DO CÓDIGO
	3.3 RELAÇÃO DO STUXNET COM INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS
	3.4 ATAQUE A USINA NUCLEAR DO IRÃ
	3.5 REPERCUSSÃO DO ATAQUE NA ATUALIDADE
	3.6 introduzindo o vírus
	3.7 Ações decorrentes
	3.7.1 ISRAEL NO CONTEXTO
	3.7.2 EUA NO CONTEXTO

	3.8 Novas variantes e NITRO ZEUS

	4 ORDENAMENTO JURÍDICO DA GUERRA CIBERNÉTICA
	4.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO DO MANUAL DE TALLINN
	4.2 RELACIONAMENTO COM O DIREITO INTERNACIONAL
	4.3 REGRAS
	4.4 ATAQUE CIBERNÉTICO COMO ATAQUE ARMADO
	4.5 ESTABELECIMENTO DE RESPONSABILIDADE AOS ESTADOS
	4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS


