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1. APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Luiza Sousa – Diretora do comitê 

Sou Luiza Sousa e sou a diretora do CCW 2017 do 18º MINIONU. Estou no 5º 

período de Relações Internacionais da PUC Minas e estarei no 6º durante a 

simulação. Participei do projeto pela primeira vez em 2015 e nesse ano tive 

oportunidade de juntar assuntos de grande interesse para mim: guerras, segurança e 

tecnologia, sem perder de vista os impactos que esses tópicos têm para a vida de 

muitas pessoas. Assim, espero que os estudos gerem conhecimentos uteis tanto para 

a vida quanto para os debates e que as discussões sejam ricas em conteúdo e que 

façam os nervos ficarem à flor da pele.  

Estamos disponíveis para auxiliá-los durante a preparação através do nosso e-

mail1 do comitê, blog e página no Facebook. Até Outubro! 

 

Letícia Laborê – Diretora Assistente 

Sou Letícia Laborê, cursarei o 4º período de RI nos dias da simulação Já participei 

do MINIONU quatro vezes, dois anos durante o Ensino Médio como delegada e os 

demais como integrante interna do projeto. O projeto foi muito importante para meu 

crescimento acadêmico e pessoal e estou imensamente feliz em continuar a participar 

dele. Gostaria de poder contribuir positivamente com os delegados ao longo dessa 

jornada, e que com o afinco de todos, possamos chegar ao final do evento com uma 

bagagem positiva de conhecimento e boas lembranças. 

 

Ana Luiza Ferreira – Diretora Assistente 

Olá! Meu nome é Ana Luiza Ferreira e sou diretora assistente do CCW. Estou no 

3º período de RI na PUC Minas - Praça da Liberdade. Minha primeira participação foi 

em 2016, como voluntária, edição que me fez apaixonar pelo projeto, pois tive a 

possibilidade de conhecer pessoas incríveis e ampliar altamente meus conhecimentos. 

Estou muito ansiosa para viver esta nova experiência e suas expectativas para esse 

ano são que possa ajudar ainda mais e conhecer pessoas incríveis como conheceu no 

último MINIONU. Gostaria que vocês contassem comigo pra qualquer dúvida em 

relação ao comitê. Até breve! 

 

Carlos Henrique – Diretor Assistente 

                                                
1 E-mail: 18minionuccw@gmail.com 
 

https://minionupucmg.wordpress.com/comites/ccw-2017-2/
https://www.facebook.com/CCW2017/
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Olá! Meu nome é Carlos Henrique, serei diretor assistente do CCW e durante o 18º 

MINIONU estarei cursando o 3º período de RI. É a minha segunda participação no 

projeto e a minha experiência no ano passado (17ª edição) foi maravilhosa e 

marcante. Espero que neste ano eu possa descobrir, participar e agregar mais 

conhecimento e experiências e espero que todos vocês se divirtam e aprendam com o 

CCW, como é o meu caso, e possam chegar dominando tudo nos dias do MINIONU. 
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2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Tudo pode mudar com o desenvolvimento de uma nova tecnologia. As 

revoluções tecnológicas criam mudanças significativas em diversas áreas da 

sociedade. Segundo Nick Bostrom (2006), os exemplos de revoluções tecnológicas 

são a introdução da agricultura, há cerca de onze milênios atrás no período Neolítico; 

a invenção de Johann Gutenberg de uma máquina de impressão tipográfica, ou 

somente ‘imprensa’; os estudos em física atômica e mecânica quântica durante as três 

primeiras décadas do século XX; e a última das revoluções foi a Internet, desenvolvida 

durante a Guerra Fria pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa 

(DARPA, sigla em inglês) dos Estados Unidos (EUA). E isso não ocorre de forma 

instantânea, é fruto de um longo processo de criação e aperfeiçoamento de diversas 

técnicas e instrumentos. (BOSTROM, 2006). 

Entretanto, as consequências desse desenvolvimento quase nunca são claras 

para as áreas tecnológicas, econômicas e políticas, surgindo, então, surpresas no 

caminho. O mesmo acontece com o assunto que trataremos nas simulações deste 

comitê, pois não se sabe ao certo como essa tecnologia afetará o campo de batalha 

ou a vida civil. Caberá aos Estados, às organizações internacionais governamentais e 

à sociedade civil2 dialogar no desenvolvimento de políticas sobre o uso da tecnologia. 

Assim, criam-se esforços para evitar que os produtos do desenvolvimento tecnológico 

sejam excessivamente danosos ou que tenham efeitos não muito claros no cotidiano. 

Há uma preocupação em tornar o uso da ciência e da tecnologia mais seguro. 

Os sistemas de armamentos autônomos letais provêm de uma longa história 

que liga desenvolvimento da tecnologia de comunicação e informação (como a 

inteligência artificial e robótica) aos esforços de guerra em resposta à crescente 

complexidade de armamentos empregados nos conflitos armados. Muitos 

especialistas concordam que sistemas completamente autônomos de armas não 

existem, mas a capacidade para desenvolver tais tecnologias indica que elas possam 

estar disponíveis nos próximos anos. (UNIDIR, 2014).  

 

 

 

 

                                                
2
 “A sociedade civil designa todas as formas de ação social levadas a cabo por indivíduos ou 

grupos que não emanam do Estado nem são por ele determinadas.” (EUR-LEX, 2017). Ou 
seja, são grupos, instituições e organizações formados por pessoas que não são ligadas ao 
Governo ou a qualquer outra instância estatal que, através de ações voluntárias, defendem os 
interesses da sociedade em que estão inseridos.  



 
 

6 
 

 

Imagem 1 - robô japonês que o operador fica no centro interno de 

comando. 

 

Fonte: THE VERGE, 2012. 

 

Atualmente, se vive em um momento que as máquinas e computadores são 

cada vez mais autônomos para auxiliar-nos no dia-a-dia, como nas fábricas, utensílios 

inteligentes que temos em casa e até mesmo robôs que auxiliam em cirurgias. Isso se 

dá graças aos avanços na robótica, inteligência artificial, capacidade computacional, 

redes de informações, engenharias nas diversas áreas, entre outros (STONE et al. 

2016). No ramo dos armamentos, o grau de autonomia também está se elevando. 

O lado positivo da autonomia expostas por aqueles que a defendem são as 

promessas de haver avanços estratégicos significantes, uma melhor relação de custo-

benefício e diminuição do risco de baixas de combatentes do lado que tiver tais 

sistemas de armamentos. Outros creem que o aumento da autonomia não vale a pena 

pelo conjunto complicado de questões técnicas, jurídicas, estratégicas, morais e éticas 

que esses sistemas trazem junto com sua utilização. (UNIDIR, 2014). 

Por causa desses fatores, as discussões nas Reuniões das Altas Partes 

Contratantes estão enfrentando desafios, sendo difícil encontrar um campo comum 

para começar as discussões. Durante o CCW 2017 da 18ª edição do MINIONU, o 

objetivo é sair desse impasse através do estabelecimento do Grupo de Especialistas 

Governamentais que irão identificar e definir direcionamentos que orientarão os 

debates a frente. 

2.1 Tecnologia envolvida e estado da arte 

O desenvolvimento científico e tecnológico apresentou resultados excepcionais, 
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como o uso da energia nuclear, sistemas de radar, aviões a jato, materiais sintéticos, 

computadores, aparelhos de comunicação, dentre outras tecnologias. Todas elas 

contribuíram em muito para que a dinâmica dos âmbitos político, econômico, militar e 

social mudasse. (MARKUSEN, 1986).  

A capacidade científica e tecnológica constituída antes e depois de uma guerra 

ou conflito armado representa um elemento central nos campos político, econômico e 

militar. Superioridade nesses campos se torna um fator decisivo em situações de 

conflito e pode ditar boa parte do cotidiano internacional. Ou seja, aqueles com maior 

capacidade têm a tendência de exercer um poder sobre aqueles com menos 

capacidade nos debates internacionais. (MARCHANT, 2011) 

Hoje em dia, a supremacia militar é derivada da qualidade das armas que um 

país tem e da sua capacidade em se tornar mestre em seu uso. No entanto, durante a 

Segunda Guerra Mundial, a fonte de supremacia militar correspondia às capacidades 

industriais dos países - dava-se mais peso para a quantidade de armas produzidas. 

Aos Estados Unidos pertencia a capacidade industrial de fabricar armas; aos países 

da Europa, especialmente Reino Unido e Alemanha, cabia a invenção e melhora de 

armamentos. (PAALBERG, 2004) 

Após a 2ª Guerra muitos cientistas alemães emigraram para os EUA e, 

juntamente com pesados investimentos americanos em pesquisa durante a Guerra 

Fria, os EUA se firmou como liderança militar. O país se distanciou da União Soviética 

(URSS) durante a Guerra Fria, que tentava permanecer no mesmo nível militar que os 

EUA. Desta forma, a corrida armamentista global se tornou, pela primeira vez, uma 

corrida científica, representando uma grande inovação no desenvolvimento de 

tecnologias de guerra moderna. (PAALBERG, 2004) 

O número de cientistas e pesquisadores que foram mobilizados de ambos os 

lados era enorme. Na busca pela solução de diversos problemas eles estudavam 

desde as aplicações de estatísticas nas tomadas de decisões militares até o 

desenvolvimento de novos artefatos bélicos. (PAARLBERG, 2004) 

Os maiores investimentos nas áreas de ciência e tecnologia são realizados 

pelo setor de defesa, mais especificamente pelas Forças Armadas e indústrias bélicas 

dos países. Esse cenário é ainda mais expressivo em países desenvolvidos. Os 

Estados Unidos, por exemplo, ocupa o primeiro lugar de país que mais tem gastos 

militares3. É um país que se destaca por sua economia desenvolvida e acima de tudo 

por seu setor de defesa estratégico-militar. Além do investimento financeiro é 

                                                
3
 Gastos militares englobam tanto pesquisas de desenvolvimento, quanto produção de 

armamentos. 
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necessário que haja investimento técnico e científico, algo que cada vez mais se torna 

global, graças à própria globalização e a rede de comunicação estabelecida entre os 

países.  (NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 2010; PAALBERG, 2004)  

No geral, alguns dos desenvolvimentos são bem visíveis aos olhos do público, 

como as armas e aviões. No entanto, existe outro lado menos aparente que se refere 

às capacidades dos equipamentos que estão sendo desenvolvidos pelos exércitos e 

companhias privadas. (MARCHANT, 2011) É o caso de alguns equipamentos militares 

utilizados atualmente que operam com certa autonomia, como sistemas de defesa 

projetados para abater mísseis ou bombas ou veículos aéreos4 e terrestres não 

tripulados. Esses equipamentos são controlados por meios eletrônicos e 

computacionais à distância, geralmente sob a supervisão de humanos e minas 

antipessoais. Vale ressaltar que o uso desses equipamentos é estritamente para a 

defesa e eles ainda executam ações pré-programadas pelo homem. (SAUER, 2014) 

O objetivo de muitos países atualmente é obter equipamentos que justamente 

não precisem de uma pré-programação e que sejam totalmente autônomos. Essa 

questão é alvo de muitos debates, pois não existe um acordo em como eles serão 

usados e até onde eles poderão ir sem a supervisão e decisão humana.  

 

Imagem 2 - Veículo aéreo não tripulado RQ-4B Global Hawk Block 40 

 
Fonte: UNMANNED SYSTEMS TECHNOLOGY, 2013 

 

 

                                                
4
 Veículos aéreos não tripulados são comumente conhecidos como “drones” (significa 

“zangão”, em inglês), podendo utilizar este termo nos dias de discussão. No entanto, deve-se 
ter em mente que a palavra “drone” também pode ser usada para designar equipamentos de 
uso civil. Para fins de estudo da simulação do comitê, quando houver menção a drones, 
entende-se por “veículos aéreos não tripulados”. 
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2.2 SAAL’s - Sistemas Autônomos de Armamentos Letais 

São chamadas “armas autônomas” aquelas que têm a capacidade de se 

locomover, identificar, selecionar um alvo e exercerem a função de buscar, identificar e 

decidir se irão atacar alvos empregando força letal sem a necessidade de um operador 

humano, diferente de armas mais comumente utilizadas. (MARCHANT, 2011). 

Estes sistemas fazem uso de inteligência artificial e sensores, tendo a 

possibilidade de reagir às mudanças no meio em que forem empregadas, adaptando 

seu funcionamento. Em outras palavras, são plataformas de armas móveis 

programadas com códigos de tomada de decisão e equipadas com mecanismos para 

“ver” e “ouvir” o local onde se encontram. Isso lhes permite orientarem-se por um 

campo desconhecido, processar informações e lidar com ameaças desconhecidas. 

(COMITÊ INTERNACIONAL DA CRUZ VERMELHA, 2013; SAUER, 2014) 

Os armamentos totalmente autônomos ainda não existem e não se sabe que 

forma terão. O desenvolvimento tecnológico pode tomar caminhos não esperados 

pelos políticos, sociedade em geral ou até mesmo pelos cientistas (UNIDIR, 2014). O 

acelerado avanço tecnológico, desde o começo do século XXI, tem conduzido cada 

vez mais os pesquisadores e organizações na busca de uma autonomia ainda maior 

aos sistemas militares robóticos (MARCHANT, 2011).  

 

Imagem 3 - SGR-1, empregado na fronteira da Coreia do Norte e do Sul 

 
Fonte: MCDANIEL, 2010 

 

O uso de armas autônomas representaria determinadas vantagens em 

situações de conflito, como por exemplo, o número de soldados necessários para 

realizar uma determinada missão. O combate também se tornaria mais fácil em áreas 

mais extensas, permitindo, por exemplo, que os soldados enxerguem mais longe, ou 
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ataquem a distância. Além disso, permitem a remoção de soldados das missões mais 

perigosas e potencialmente fatais. (MARCHANT, 2011).   

Na medida em que tais ferramentas passam a ocupar posições cruciais nas 

operações militares, surge a necessidade de que elas continuem funcionando caso os 

canais de comunicação sejam danificados. Deve-se também considerar o aumento 

constante da complexidade e velocidade de tais sistemas, que podem ter o seu 

desempenho comprometido caso dependa da tomada de decisão humana, 

relativamente lenta no processo. Dadas tais condições, especialistas acreditam que os 

sistemas de armas letais autônomas (LAWS, em inglês) são inevitáveis e 

possivelmente serão desenvolvidos. (MARCHANT, 2011).   

Uma vantagem de transferir para sistemas autônomos a capacidade de decisão 

de escolha do alvo e disparo seria a maior segurança e sigilo de certas informações. 

Não há exposição de informações sigilosas e até benéficas para o inimigo se não 

existem operadores humanos. No momento de decidir por abrir fogo contra o inimigo 

ou de escolher o alvo, operadores humanos precisam estabelecer momentos de 

comunicação com o centro de controle e outros operadores, por exemplo. Isso abre 

brechas para que o outro lado envolvido no conflito descubra as estratégias a serem 

usadas e o momento de ataque. Outra vantagem é a de maior rapidez no 

processamento de informação e no processo de tomada de decisão. Essa vantagem 

do curto tempo para transmissão de informações e decisões já beneficia sistemas 

defensivos automatizados atuais. (MARCHANT, 2011).  

Outro ponto importante a ser levado em conta é que as máquinas são 

desprovidas de emoções humanas negativas e também carecem de um instinto do 

autopreservação. Soldados sentem medo, estresse e podem reagir de forma 

exagerada, visto que se encontram sujeitos a situações que exercem grande pressão 

psicológica sobre eles. Os sistemas autônomos não estariam sujeitos a isso, estariam 

em atividade no campo e prontos para cumprirem com seu objetivo, independente da 

situação. (MARCHANT, 2011).  

2.2.1 Questões éticas e o “controle humano significativo” 

Diversas questões legais, éticas e morais são levantadas quanto ao uso das 

SAAL’s em decisões de vida ou morte durante a guerra e a paz, como: o que faz 

essas armas serem autônomas e até onde podem ser independentes em seus atos? 

Até onde esses robôs podem ser programados para obedecer aos princípios 

humanitários fundamentais? Robôs poderiam ser mais eficientes que soldados 

humanos nos campos de batalha? As emoções fariam dos humanos melhores ou 
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piores? Devemos entregar a um robô a decisão de vida ou morte? Essas e outras 

questões devem ser levantadas e respondidas 

Uma das dimensões mais problemáticas sobre os SAAL’s é a ética. Dar a uma 

máquina o poder completo de decidir usar força letal violaria os princípios humanitários 

básicos, pois esses sistemas não iriam respeitar ou entender o valor da vida humana. 

Isso leva à discussão, nos fóruns internacionais, sobre o conceito de “controle humano 

significativo”, introduzido pela ONG Article 365. Ele substitui o conceito “envolvimento 

humano apropriado”, pois haveria casos em que nenhum envolvimento humano seria 

apropriado, como em defesa antiaérea que necessita de ações rápidas e precisas 

(GUBRUD, 2012; ASARO, 2012 apud SAUER, 2014).  

Basicamente, o conceito do “controle humano significativo” parte de duas 

premissas: a) que uma máquina operando sem qualquer controle humano seria 

considerado inaceitável; b) que um humano simplesmente apertando um botão para 

abrir fogo, seguindo indicações de um computador que processou as informações, não 

é suficiente para ser considerado ‘controle humano’ de forma significativa. (SAUER, 

2014; MOYES, 2016). Ou seja, o processo de tomada de decisão pode ocorrer de 

duas formas: uma máquina ajuda o operador humano a analisar os dados e o último 

aperta o botão, ou o sistema fica responsável por todo o processo até o momento final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 O seu nome é em referência ao artigo 36 do Protocolo Adicional I de 1977 da Convenção de 

Genebra, no qual é exigido aos países que fiscalizem novas armas, meios e métodos de 
guerra. É uma organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido. Trabalha através da 
promoção de parcerias com a sociedade civil, realização de pesquisas e busca influenciar no 
meio político a construção de políticas em busca de respostas aos danos causados por armas 
existentes e uma estrutura mais forte para prevenir danos de armas que serão utilizadas ou 
desenvolvidas no futuro. É fundador e membro do Comitê Diretor da Campanha Stop Killer 

Robots (parem os robôs assassinos). (ASARO, 2012 apud SAUER, 2014). 
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Imagem 4 - Ilustração do mapeamento do ambiente e de ameaças realizado 

uma máquina ligada a sensores. 

 

Fonte: ANDERS, 2015 

 

Atualmente, o operador humano deve ter posse de informações suficientes sobre 

o alvo e ter controle sobre seu armamento, tendo consciência dos efeitos que um 

ataque terá para, então, tomar decisões. Ele também não pode deixar de levar em 

conta o Direito Internacional, seguindo os princípios fundamentais de distinção entre 

civis e combatentes, proporcionalidade e precauções durante um ataque. Essas 

decisões sendo tomadas por uma máquina, um sistema técnico, seriam exercidas por 

algoritmos e programação. (SAUER, 2014). 

O controle humano deve ser de alguma forma ‘significativa’, porém, mesmo que 

essas premissas façam parecer que o termo ‘significativo’ está definido, não está de 

fato. O conceito ainda é vago, carecendo de maior definição quando utilizada em 

discursos políticos e diplomáticos. Ao contrário, irá abrir margem para os países 

utilizarem-no para desviar atenções do processo necessário para a comunidade 

internacional delinear os elementos-chave para o controle humano. (MOYES, 2016)  

 

2.3 Direito Internacional de Guerra e Humanitário 

 

Outra questão fundamental é saber ou garantir se esses sistemas podem ser 

programados para estarem em consonância com o Direito Humanitário Internacional, 

ou o direito que rege os conflitos armados. Ao final da 2ª Grande Guerra autoridades 

de vários países reuniram-se em uma reunião em San Francisco, Califórnia, para 

promover a paz e desenvolvimento a fim de  
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[…] preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por 
duas vezes, no espaço da nossa vida, trouxe sofrimentos indizíveis à 
humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, 
na dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direitos dos 
homens e das mulheres, assim como das nações grandes e pequenas. 
(CARTA DA ONU, 1945).  

 

As guerras representam o maior tipo de violência existente, originadas por 

fatores econômicos, políticos, culturais, religiosos, etc. “Cada guerra tem sua história, 

mas ela sempre existiu, existe e continuará a existir.” (MELLO, 1997; p. 67). As 

opiniões são diversas no que se refere ao motivo de sua existência, podendo a guerra 

ser um ato, um instrumento, uma continuação da política ou um abandono desta “em 

favor da violência”, quando não é mais possível relações políticas pacíficas. (MELLO, 

1997).  

Mas há um ponto em comum para todos esses conflitos: sempre ocorre 

aperfeiçoamento tecnológico que torna as armas ainda mais mortíferas, sendo a 

bomba nuclear a mais terrível delas. Se apenas uma bomba atômica fosse lançada 

hoje, daria início a sequentes lançamentos originados dos países detentores dessas 

bombas resultando em destruição mútua assegurada. (MELLO, 1997) 

Em primeiro lugar, deve ser levado em consideração o sistema internacional no 

qual os países estão inseridos. Esse sistema pode ser definido como “uma rede de 

relações que existe primariamente entre os Estados que reconhecem certos princípios 

comuns e modos comuns de agir.” (SHAW, 2010; p. 5). Esses princípios e modos em 

comum tomam o formato de Direito Internacional (DI).  

Entretanto, diferentemente do direito interno dos países em que a lei está 

acima dos indivíduos, o DI não está acima dos países. Isso significa que os próprios 

Estados criam as leis e decidem se as obedecerão ou não, mas não significa que as 

regras serão quebradas facilmente – ao contrário –, a grande maioria dos 

ordenamentos do Direito Internacional é obedecida. Até mesmo sobre o uso da força, 

em que há um número limitado de circunstâncias em que o uso desta6 é visto como 

justificável e lícito7. (SHAW, 2010). 

Em segundo lugar, deve se considerar os Direitos Humanos - direitos e 

liberdades básicas de todos os seres humanos. Seu conceito está relacionado à ideia 

                                                
6
 O uso ou ameaça da força física que têm potencial de causar danos ao oponente. (SHAW, 

2010). 
7
 É considerado pelas Nações Unidas como justificável e lícito quando um país age em legítima 

defesa, havendo ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão. Quem determina se o uso 
da força foi de fato justificável são os membros permanentes do Conselho de Segurança da 
ONU: Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. (SHAW, 2010). 
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de liberdade de pensamento, de expressão e de igualdade perante a lei. Os direitos 

humanos entram em certo conflito com a jurisdição interna dos Estados8, mas existem 

certos direitos presentes “nos instrumentos de proteção aos direitos humanos que não 

podem ser derrogados nem em tempo de guerra ou de outra calamidade pública que 

aflija o país” (SHAW, 2010; p. 211). 

As Convenções dos direitos de Genebra e Haia são alguns desses 

instrumentos9. Definem que as partes em conflito não podem infligir aos seus 

adversários danos desproporcionais ao objetivo da guerra. Em outras palavras, as 

pessoas fora de combate, ou sem participação direta nas hostilidades, deverão ser 

respeitadas e tratadas de maneira humanitária, e o direito das partes de eleger os 

métodos e meios de guerra não é ilimitado (SWINARSKI, 1991). Já o Direito 

Humanitário Internacional significa: 

[…] que há normas internacionais, estabelecidas por tratados ou pelo 
costume, com o intuito específico de resolver os problemas 
humanitários que surgem a partir de conflitos armados internacionais 
ou não-internacionais. Por razões humanitárias, tais normas protegem 
pessoas e propriedades que são ou que podem ser afetadas pelo 
conflito; a proteção ocorre por meio da limitação do direito das partes 
conflitantes de escolher os métodos e os meios de guerra. A 
expressão “Direito Internacional Humanitário aplicável a conflitos 
armados” é geralmente reduzida a “Direito Internacional Humanitário” 
ou “Direito Humanitário” (BOUVIER, 2011; p. 3) 
 

A capacidade dos sistemas de distinguir entre civis e combatentes e assegurar 

que o uso militar da força seja proporcional é um dos pontos-chave na discussão. 

Especialistas nas áreas de Direito Internacional e robótica acreditam que no futuro 

próximo isso não seja possível e que qualquer emprego desses sistemas irá tornar 

ainda mais complexa uma área já complicada que é a tomada de decisões em tempos 

de guerra. (UNIDIR, 2014).  

Segundo Sauer (2014), outra objeção contra os SAAL’s é que o corpo do Direito 

Internacional baseia-se na premissa do ato humano, pois este pode ser julgado e 

responsabilizado. No caso dos sistemas, não ficaria claro quem seria legalmente 

responsável se pessoas - particularmente civis - fossem lesadas ou mortas 

ilegalmente por leis (SPARROW, 2007 apud SAUER, 2014). 

                                                
8
 “A norma básica do direito internacional, que nega aos Estados o direito de intervir nos 

assuntos internos de outros Estados, é uma consequência da igualdade e da soberania 
estatal... porém passou por um processo de reinterpretação...” (SHAW, 2010; p. 210) e agora 
os países não podem mais usar essa norma como justificativa para atos que violem os direitos 
humanos. 
9
 Outros tratados internacionais são: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção 

Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, etc. (SHAW, 2010). 
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É importante também levar em conta a chamada Cláusula de Martens10. Esta 

cláusula diz que civis e combatentes permanecem sob a proteção e a regulamentação 

dos princípios do Direito Internacional costumeiro para fazer valer uma proteção que 

provavelmente já era adotada desde os tempos antigos. O ponto é: nas discussões 

que ocorrem nos fóruns internacionais deve ser estabelecido se os SAAL’s podem ser 

regulados por legislações já existentes e quais seriam essas; ou se o seu 

desenvolvimento e consequências de seu uso demandam uma legislação particular. 

(BOUVIER, 2011; SAUER, 2014). 

2.4 Os SAAL’s no âmbito internacional 

 

A primeira oportunidade para que os chefes de Estado levantassem o problema 

do uso das armas autônomas foi durante a apresentação do problema de robôs 

autônomos letais para o Conselho de Direitos Humanos (CDH) em maio de 2013. 

Naquela ocasião, os países concordaram em estabelecer, na Convenção sobre Certas 

Armas (CCW) de novembro de 2013, uma discussão informal sobre as questões 

relacionadas à tecnologia emergente. Eles nomearam essa tecnologia emergente de 

“Sistemas de Armamentos Autônomos Letais”. (VILMER, 2016). 

As Reuniões Informais têm baixo nível de formalidade diplomática e os 

participantes são oficiais dos Ministérios de Relações Exteriores dos Estados e 

especialistas de áreas como Direito Internacional, Direito Humanitário, Ética, Robótica, 

Inteligência Artificial. As discussões dessas reuniões apresentam caráter bastante 

introdutório. Na primeira Reunião Informal (2013), todos os 24 Estados presentes 

expressaram interesse e preocupação nos riscos trazidos por armas completamente 

autônomas e nenhum se opôs a discutir mais profundamente o assunto. Mais de 85 

países atenderam às Reuniões Informais da CCW de 2014 e 2015 sobre o contexto 

dos SAAL’s, assim como várias agências da ONU, Organizações Internacionais, a 

Cruz Vermelha, e grupos da sociedade civil coordenados pela campanha “Stop Killer 

Robots11”. Pelo menos 66 países fizeram declarações sobre este tópico, mas apenas 

alguns utilizaram estas oportunidades para discutir suas políticas próprias e práticas 

                                                
10

  Introduzida nos preâmbulos da Segunda Convenção de Haia sobre Leis e Costumes da 
Guerra Terrestre de 1899. Foi baseada nas palavras de Friedrich von Martens, o delegado 
russo na Conferência de Paz em Haia em 1899, e hoje faz parte do direito internacional 

costumeiro.  (BOUVIER, 2011; SAUER, 2014). 
11

 Ou em português como Campanha “Para os Robôs Assassinos”, é uma coalizão composta 

por dez organizações não internacionais (ONG) que trabalham com o objetivo de banir 

preemptivamente sistemas autônomos completamente autônomos de armas. (VILMER, 2016) 
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em detalhe. (VILMER, 2016) 

Durante a Reunião Informal de Especialistas no âmbito da CCW sobre os 

SAAL’s em 2016, houve concordância geral de que armamentos completamente 

autônomos ainda não existem, porém, houve discordância sobre o desenvolvimento 

próximo dessa tecnologia. Um número grande de delegações afirmou que não tinham 

intenção de desenvolver tais sistemas e também expressaram a necessidade de se 

entender melhor o que são os SAAL’s e como se daria um “controle humano 

significativo”. (VILMER, 2016).  

Houve consenso sobre a importância da aplicação do Direito Internacional e em 

particular, do Direito Humanitário Internacional. No entanto, diferem-se as opiniões 

quanto à obediência exata dos princípios fundamentais de distinção entre civis e 

combatentes, proporcionalidade e precauções durante um ataque e se as leis 

existentes são suficientes ou não no que diz respeito aos desafios potenciais impostos 

pelos armamentos autônomos (VILMER, 2016). 

Outro ponto de discussão levantado na reunião foi a cadeia de 

responsabilidades de comando, ou seja, sobre quem responderia pelas decisões feitas 

pelos SAAL’s.  Houve certa concordância que cairia sobre o Estado operante a 

responsabilidade sobre o desenvolvimento, produção e emprego de tal tecnologia, 

ainda mais pelo seu caráter dualista, que também pode ser empregada para fins civis.  

(VILMER, 2016) 

No que concerne à tecnologia envolvida na composição das armas, há um 

problema crucial que se refere à natureza dualista delas: militar e civil. Os 

conhecimentos produzidos no decorrer do desenvolvimento desses sistemas são em 

comum com a ciência por trás de muitas coisas que poderão ser, e estão sendo, 

empregadas no cotidiano civil. Ou seja, o cotidiano é formado por itens compostos 

pelas mesmas tecnologias e estão presentes nos afazeres domésticos, procedimentos 

médicos altamente delicados, entretenimento e segurança pública (STONE et al. 

2016). 

Deve-se ter em mente as considerações da apresentação do tema como as 

bases para a discussão, pois negociações internacionais são complexas. São 

formadas de interesses construídos no interior das nações, são formadas por regras 

que regem o comportamento dos países e são formadas por acontecimentos que 

estão na maioria das vezes fora do controle dos países. O desenvolvimento 

tecnológico é um desses acontecimentos e, como pauta de negociações 

internacionais, está sujeito aos interesses nacionais e às regras que visam o bom 

funcionamento das relações entre os Estados e a proteção à vida humana. 
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3. APRESENTAÇÃO DO COMITÊ  

 

O estabelecimento do Grupo de Especialistas Governamentais (GEG) de 

composição não permanente para debater as tecnologias emergentes no domínio dos 

sistemas de armas autônomas letais foi acordado durante a 5ª Conferência de 

Revisão da Convenção Sobre Certas Armas. O comitê CCW 2017 será a simulação da 

segunda reunião do GEG para a preparação de um documento para a Reunião das 

Altas Partes Contratantes da Convenção sobre Certas Armas Convencionais 

(Convention on Certain Weapons - CCW) que ocorrerá entre os dias 22 e 24 de 

novembro de 2017 em Genebra, na Suíça. Nos GEG são conduzidos trabalhos 

preparatórios para a Reunião das Altas Partes na semana seguinte a da reunião 

(UNOG, 2016) 

Deseja-se discutir nessa reunião a definição de tais sistemas, estabelecimento 

de limites para pesquisa e utilização de sistemas de armas autônomas letais (SAAL’s) 

robotizados em conflitos armados com o objetivo final de produzir um esboço de um 

documento recomendatório que venha estabelecer parâmetros para pesquisa e 

utilização destas (VILMER, 2016). O resultado desejável é que o GEG termine o que 

poderia ser chamado de “Documento de Genebra sobre obrigações legais pertinentes 

e boas práticas para Estados relacionados a sistemas de armas autônomas letais”.  

Este por sua vez, será apresentado para os Estados Parte e observadores na 

Reunião das Altas Partes Contratantes, principal da Convenção, que ocorrerá na 

semana posterior à reunião do GEG (VILMER, 2016). Deverá ser levado em 

consideração discussões que ocorreram no passado, as que possivelmente ocorrerão 

e estimar o que os Estados poderão decidir sobre esse documento no futuro para a 

confecção do esboço. 

 

3.1 A Convenção  

 

Comumente conhecida como Convenção sobre Certas Armas, a CCW abrange 

própria Convenção bem como os Protocolos anexos. Seu nome oficial é longo, mas 

autoexplicativo, chama-se Convenção sobre Proibições ou Restrições ao Emprego de 

Certas Armas Convencionais que Podem Ser Consideradas como Excessivamente 

Lesivas ou Geradoras de Efeitos Indiscriminados. É comumente conhecida como 

Convenção Sobre Certas Armas Convencionais (Convention on Certain Conventional 



 
 

18 
 

 

Weapons, ou CCW, em inglês) (UNOG, 2016). 

A convenção original da CCW foi adotada em 10 de outubro de 1980 e aberta 

para assinatura, por um ano, a partir do dia 10 de abril de 1981. Um total de 50 

Estados assinou a Convenção, que entrou em vigor dia 2 de dezembro de 1983. 

Atualmente, 121 Estados participam da Convenção e são conhecidos como Altas 

Partes Contratantes ou signatários. Nas Reuniões das Altas Partes, principais 

acontecimentos do comitê, são discutidos os Protocolos; como está o processo de 

universalização da Convenção; sua adesão por novos Estados; e a implementação 

das normas internacionais no interior dos países. Também são discutidos novos 

armamentos que podem ser considerados extremamente danosos ou de efeitos 

indiscriminados, como tipos de armas nucleares e os sistemas de armamento 

autônomos (UNOG, 2016). 

A estrutura da CCW – composta por uma convenção e com protocolos que 

foram anexados depois de 1980 – foi adotada desta forma para assegurar uma futura 

flexibilidade. A CCW em si contém apenas cláusulas gerais. Todas as proibições ou 

restrições no uso de armas específicas ou sistemas são objetos dos protocolos 

anexados à Convenção. A Convenção conta com três protocolos iniciais sendo eles:  

 Protocolo I sobre fragmentos não detectáveis;  

 Protocolo II sobre a Proibição ou restrição no uso de minas terrestres, 

armadilhas e outros dispositivos;  

 Protocolo III na Proibição ou restrição de armas incendiárias; 

 Protocolo IV sobre armas laser que causam cegueira, foi adotado no dia 13 de 

outubro de 1995 durante a Primeira Conferência de Revisão dos Estados-

membros e entrou em vigor dia 30 de julho de 1998. Esse protocolo, banindo o 

uso de lazer, é um exemplo de uma arma sendo banida antes mesmo de ser 

usada, da forma como é intencionado fazer sobre os armamentos autônomos 

(UNOG, 2016). 

 Protocolo V sobre Explosivos Remanescentes da Guerra, o mais recente 

anexado à Convenção. Foi adotado dia 28 de novembro de 2003 e vigorado 

em 12 de novembro de 2006. O protocolo foi o primeiro instrumento negociado 

multilateralmente para lidar com os problemas de explosivos não detonados ou 

abandonados representou um importante passo para a erradicação de tal 

instrumento (UNOG, 2016). 

Como previsto originalmente, a Convenção foi aplicada apenas em situações 

de conflitos internacionais armados. Percebendo que a maioria dos conflitos acontece 

independentemente das fronteiras entre os países, os Estados-membros concordaram 
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com a criação de uma emenda para a CCW, endereçando o problema sobre o sentido 

da aplicação da Convenção e os protocolos anexados durante a Segunda Conferência 

de Revisão das Altas Partes, em dezembro de 2001. Houve, então, o acordo de que 

os protocolos também fossem aplicados em situações de conflitos armados não 

internacionais, isto é, conflitos não necessariamente travados entre um Estado e outro, 

mas dentro deles, como as guerras civis. A emenda do Art. 1 da Convenção entrou em 

vigor em 18 de maio de 2004 (UNOG, 2016). 

 

3.2 Funcionamento do comitê 

  

 O comitê tem caráter recomendatório, o produto final desejado é a criação de 

um documento que responda às demandas da agenda apresentada nos dias da 

Reunião das Altas Partes da Convenção, para que no futuro possivelmente seja criado 

um Protocolo sobre os SAAL’s e anexado ao texto da Convenção sobre Certas Armas 

Convencionais. Este protocolo, quando pronto, será aberto para os Estados assinarem 

o tratado, ficando, a partir desse momento, a cargo dos Estados signatários 

implementarem a Convenção e fazer que suas ações entrem em conformidade com o 

texto dela. A busca da universalização do Protocolo também fará parte das políticas 

criadas para que haja o maior número possível de signatários. 

Um total de 121 países caracterizam-se como as Altas Partes Contratantes na 

CCW, incluindo todos os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. 

Participam das reuniões os Estados signatários da Convenção, Estados observadores, 

organizações internacionais, organizações não governamentais e institutos, também 

com o status de membros observadores.  Membros observadores possuem o direito 

de discursar e votar em questões procedimentais, mas não em questões substanciais. 

Maiores informações sobre os procedimentos do comitê serão expostos no Guia de 

Regras e no blog do comitê. 

Os interesses nacionais citados anteriormente terão espaço para serem 

defendidos durante a reunião do GEG. Todavia, não se deve perder de vista a 

responsabilidade que os países têm para com a proteção dos direitos humanos, nem 

os caminhos possíveis que a tecnologia pode tomar e qual força a CCW pode ter 

sobre eles. 
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4. POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Os atores referidos são os principais representantes de um grupo de países ou 

organizações que compartilham de opiniões parecidas sobre o que se deve fazer 

sobre o tema tratado no comitê. Suas posições vão ter alguma das seguintes 

características: banimento total de pesquisa, seja porque a decisão deve permanecer 

humana ou porque causaria um desequilíbrio de forças; moratória sobre pesquisa e 

emprego dos SAAL’s até maiores definições; discussões ainda estão prematuras para 

qualquer decisão; apoio à pesquisa e ao emprego; defesa de que deve haver um 

sistema de leis para esses tipos de armamentos no futuro. Os países dessa lista estão 

entre as delegações que terão maior demanda durante as sessões de debate, ou seja, 

as que mais serão requisitadas a pronunciar-se. Entretanto, todas as delegações são 

igualmente significativas e podem passar a ter maior presença do que primeiramente 

esperado. 

 

4.1 Coreia do Sul 

 
A Coreia do Sul tem uma posição bem assertiva: pede que o assunto não seja 

discutido de forma introdutória e superficial como vem ocorrendo e propõe que sejam 

definidos os tipos de alvos que os armamentos autônomos podem atacar e o contexto 

que estes estejam inseridos. Essa objetividade pode ser originada do nível de 

tecnologia que o país já possui, tendo dentro de suas fronteiras uma companhia que 

fabrica uma arma altamente automatizada e que somente no último momento um 

humano tem que entrar com o comando de abrir fogo – mas que, entretanto, em sua 

versão original possuía a capacidade tecnológica de atirar automaticamente. Essa 

capacidade foi retirada do armamento após pedidos de clientes para que houvesse 

uma salvaguarda. (CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS, 2015) 

4.2 Estados Unidos da América 

 
 Eles “nem encorajam ou proíbem” o desenvolvimento de sistemas de armas 

autônomas, desde que feita de forma legítima, prudente, flexível e responsável. Afirma 

que o processo deve focar nos desafios impostos pelos SAAL’s, fornecendo base para 

identificar problemas fundamentais e responder tais desafios e problemas a fim de 
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servir de guia a Estados que têm interesse no desenvolvimento e comércio. Os 

Estados Unidos são o único país com uma política detalhada escrita sobre sistemas 

de armas automatizadas e tem o objetivo de “minimizar as falhas de sistemas de 

armamentos autônomos para proteger de consequências não intencionais” requerendo 

“níveis apropriados de julgamento humano sobre o uso da força”. (CAMPAIGN TO 

STOP KILLER ROBOTS, 2015) 

4.3 Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte 

O Reino Unido afirma que nunca irá tirar o controle humano sobre suas armas e 

que nem irá desenvolver armas totalmente autônomas, mas que está procurando 

tornar seus armamentos cada vez mais autônomos para torná-los mais eficazes. Eles 

trabalham com uma definição futurística em que SAAL’s são máquinas com 

consciência, ou seja, que pensam como humanos e ignoram os sistemas atuais já 

existentes no ramo. Contudo, é necessário que sejam fornecidos maiores 

esclarecimentos do que seria esse controle humano e até onde ele seria empregado. 

O reino, que foi uma das principais partes nas duas Grandes Guerras, opina que não é 

necessária nenhuma mudança no Direito Internacional para regular sistemas 

autônomos e, portanto, não apoiam nenhum movimento em direção de banir tais 

armas. (CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS, 2015) 

4.4 República da Índia  

 
Dada a superioridade militar de grandes potências como os Estados Unidos e 

França e seu desenvolvimento de armas autônomas dentro do DIH, surge uma 

desvantagem distinta para países como a Índia - que ainda está entre os países em 

desenvolvimento. No país, a pesquisa e desenvolvimento de sistemas de armas 

avançados são impedidos por tratados como o Acordo de Wasenaar, que impõe um 

regime de controle de exportações e gera um limite para o desenvolvimento 

tecnológico e econômico do país. A posição do país reflete a posição de receio de 

outros países com baixo nível de desenvolvimento econômico ou em desenvolvimento, 

pois o poderio econômico, industrial e tecnológico dá largas margens aos países 

desenvolvidos, deixando outros, como a Índia, em desvantagem estratégica.  A Índia, 

então, tem buscado se proteger contra o futuro e, até que as armas autônomas sejam 

realmente desenvolvidas, tentar manter a dinâmica de poder convencional no 

subcontinente do Sul Asiático. (CAMPAIGN TO STOP KILLER ROBOTS, 2015; 

REDDY, 2016). 
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4.5 República Islâmica do Paquistão 

 
O Paquistão é uma das delegações com posição mais veementes dentre 

aqueles contrários ao uso de armamentos autônomos. O país pede o banimento dos 

SAAL’s desde a primeira discussão sobre o assunto na arena internacional no 

Conselho de Direitos Humanos em 2013 e pedem moratória imediata para seu 

desenvolvimento e uso. Acreditam que a CCW é o lugar certo para banir os SAAL’s, 

como foi feito com os lasers que causam cegueira, e não apenas restringir armas 

buscando um equilíbrio entre uma preocupação humanitária e questões de estratégias 

militares. Um de seus grandes receios é que, se empregado no campo de batalha, 

esse armamento permitiria que apenas um dos lados matasse - ou seja, haveria a 

desproporcionalidade significativa na luta. Argumenta também que os  sistemas de 

armas autônomas iriam desprover os alvos do lado inimigo da proteção dada pelo 

Direito Internacional sobre conflitos armados. (CAMPAIGN TO STOP KILLER 

ROBOTS, 2015) 
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5. QUESTÕES RELEVANTES NAS DISCUSSÕES 

 

 O Direito Internacional atual é suficiente para regular esses sistemas de 

armamentos autônomos? 

 Se esses armamentos autônomos forem desenvolvidos, existiria algum grau de 

autonomia aceitável?  

 De quem seria a responsabilidade quanto ao uso de força letal? 

 Quem seria responsabilizado por possíveis erros, seja por falha do código de 

programação computacional ou por falhas mecânicas? 

 A existência dessas armas poderia originar uma corrida armamentista entre 

países? 

  Quanto ao controle de posse: quais as consequências se grupos criminosos 

tornarem-se detentores desses sistemas?  
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES  

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. 

Contudo, cabe a ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua 

importância dentro das discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica 

as delegações que serão mais demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma 

demanda média, 2 uma demanda alta, e 3 uma demanda alta e constante.  

 

Legenda 

 

Representações pontualmente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas 

discussões. 

 

 

Article 36 

 

Canadá 

 

Comunidade da Austrália 

 

Confederação Suíça 

 

Comitê Internacional da Cruz 

Vermelha 
 

Emirados Árabes Unidos 
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Estado de Israel 

 

Estados Unidos da América 

 

Estados Unidos Mexicanos 

 

Federação Russa 

 

Human Rights Watch 

 

Japão 

 

Nova Zelândia 

 

Países Baixos 

 

Palestina 

 

Reino da Arábia Saudita 

 

Reino da Bélgica 

 

Reino da Espanha 

 

Reino da Noruega 

 

Reino da Suécia 

 

Reino de Marrocos 
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Reino Unido da Grã-Bretanha e 

Irlanda do Norte 
 

República Árabe do Egito 

 

República Argelina Democrática e 

Popular 
 

República Argentina 

 

República Bolivariana da Venezuela 

 

República da Colômbia 

 

República da Coreia 

 

República da Costa do Marfim 

 

República da Croácia 

 

República da Índia 

 

República da Indonésia 

 

República da Irlanda 

 

República da Polônia 

 

República da Serra Leoa 

 

República da Sérvia 
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República da Turquia 

 

República da Áustria 

 

República de Cuba 

 

República do Chile 

 

República do Equador 

 

República do Gana 

 

República do Iêmen 

 

República do Iraque 

 

República do Mali 

 

República dos Camarões 

 

República Federal da Alemanha 

 

República Federativa do Brasil 

 

República Francesa 

 

República Islâmica do Afeganistão 

 

República Islâmica do Irã 
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República Islâmica do Paquistão 

 

República Popular da China 

 

Santa Sé 

 

Ucrânia 
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