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Simpósio: 2 - O COMBATE ÀS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS NA INTERNET 
 
RESUMO: A Primeira Guerra Mundial Cibernética já foi iniciada, operações equivalentes a 
conflitos armados contra infraestruturas informáticas preocupam órgãos de segurança e 
agências humanitárias. Neste cenário, surge o término CyberGuerra, métodos de guerrilha com 
o emprego de armamento bélico cibernético, que nada mais é do que um conflito armado de 
acordo com o Direito Internacional Humanitário. Em geral, os combatentes tem por objetivo 
semear o terror através de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da 
população, de modo a incutir medo que ultrapassa largamente o círculo de vítimas. Assim, 
devido à vulnerabilidade a que o ser humano fica exposto ante as batalhas cibernéticas, eis que 
surge o Cyberhumanitarismo. O problema está no potencial destrutivo desses ataques, 
principalmente do ponto de vista do custo humanitário, razão pela qual existe o perigo de os 
civis serem privados ao acesso à serviços básicos. A Cyberguerra pode gerar problemas 
hidráulicos no sistema de barragens de represas por exemplo, acarretando a falha do controle 
de liberação da água pelas comportas e possível inundação da região adjacente à unidade 
hidrelétrica, trazendo graves problemas à localidade e à população. As guerras já foram 
automatizadas, Drones e Robôs lutam no lugar de soldados, isso tudo é fruto de uma nova 
transição da indústria bélica, que já passou pelas fases das armas de fogo, armas nucleares, 
armas biológicas e chegando então ao patamar das armas tecnológicas. O sociólogo Ulrich Beck 
já alertava para o processo de modernização social promovido pelo sistema capitalista, o qual 
acarretaria em danos capazes de comprometer as condições básicas da vida humana. Realmente 
preocupante, acontecimentos que se encaixam perfeitamente no termo Sociedade Virtual do 
Risco. Para corroborar esse raciocínio, é preciso recordar do gigantesco cyberataque massivo e 
coordenado em 2017 que comprometeu sistemas em mais de 74 países. O Ransomware – 
WannaCry, foi um vírus que sequestrou dados e sistemas informáticos  em várias partes do 
mundo simultaneamente, para liberá-los, exigia-se um valor de resgate em Bitcoins, a moeda 
digital. A ofensiva gerou inquietação entre especialistas em segurança de todo o mundo, a ação, 
além de atingir hospitais públicos na Inglaterra, causou a interrupção do atendimento em vários 
órgãos públicos espalhados pelo planeta. Para os especialistas ficou claro que o ataque não foi 
coisa de um hacker apenas, mas de um Cyberexército, como o Bureau 121 por exemplo, divisão 
de cyberguerra do exército coreano que conta com mais de 6.000 hackers. Aliás, diga-se de 



passagem, a Estônia foi vítima de algo parecido, o país possuía quase todos os serviços 
informatizados, quando um ataque russo de grandes proporções paralisou praticamente todo o 
país: os transportes, as comunicações, os serviços bancários, o serviço de luz e água e etc. Isso 
é reflexo das mutações sociais vivenciadas pela humanidade nos últimos tempos, as quais 
culminaram em mudanças significativas a muitos conceitos que levaram séculos para serem 
construídos e efetivados. Mudanças que indicam um novo caminho, uma nova cultura, uma 
nova configuração social que está provocando uma mutação no pensamento tradicional do 
sistema jurídico em face da necessidade de adequação ao estabelecimento de novas interações 
entre as pessoas, organizações e os Estados. Por isso, o objetivo é analisar o cenário atual dos 
conflitos armados em ambiente virtual e os mecanismos jurídicos aplicáveis às operações 
cibernéticas no intuito de contribuir para a redução do sofrimento humano. Para tanto, far-se-á 
uma análise legal dos incidentes cibernéticos no cyberespaço, concentrando-se nos ataques 
mais severos, nomeadamente aqueles que autorizam os Estados a exercerem seu direito de 
autodefesa durante esses conflitos. Portanto, o método de pesquisa utilizado foi o hipotético-
dedutivo, através de uma análise bibliográfica e de casos práticos, partindo de enunciados 
gerais, para ao final, chegar à conclusão particular sobre o assunto. O principal resultado 
encontrado, definitivamente foi a dificuldade de identificação e consequente punição dos 
responsáveis pelos atos de terrorismo cibernético em razão da imaterialidade e o anonimato no 
ciberespaço. 
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