
Este relatório de 46 páginas 
demonstra como as armas 
totalmente autônomas violam os 
princípios de humanidade e dos 
ditames da consciência pública, 
conforme estabelecido pela 
Cláusula Martens sob o Direito 
Internacional Humanitário.

Este relatório de 49 páginas 
contesta os principais 16 
argumentos contra a proibição 
de armas totalmente autônomas. 
Nele, examinam-se de maneira 
abrangente os problemas relativos 
a armas totalmente autônomas 
e defende-se uma proibição 
preventiva.

Este relatório de 16 páginas 
defende a exigência de controle 
humano significativo para 
selecionar e atingir alvos, a fim 
de proteger a dignidade humana, 
garantir o respeito ao Direito 
Internacional Humanitário e à 
legislação de Direitos Humanos, e 
impedir a criação de uma lacuna na 
responsabilização. Este relatório 
também identifica precedentes 
legais que obrigam os países a 
manterem o controle humano.

Este relatório de 18 páginas analisa 
a história das negociações do 
Protocolo IV sobre Armas Cegantes 
a Laser, adicional à Convenção 
sobre Certas Armas Convencionais, 
que proibiu preventivamente uma 
arma ainda em desenvolvimento. 
O relatório examina os paralelos 
entre as preocupações com armas 
cegantes a laser e armas totalmente 
autônomas.

Este relatório de 38 páginas 
examina os expressivos obstáculos 
à atribuição de responsabilidade 
pessoal às ações de armas 
totalmente autônomas nos termos 
do direito penal e civil. O documento 
também trata das consequências 
da falta de atribuição de 
responsabilidade legal.
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Este relatório de 26 páginas 
avalia detalhadamente, sob a 
legislação internacional de direitos 
humanos, os riscos impostos por 
armas totalmente autônomas, 
expandindo o debate para além do 
campo de batalha às operações de 
fiscalização e aplicação da lei.

Este relatório de 16 páginas mostra 
por que o direito internacional 
humanitário existente é insuficiente 
para lidar com armas totalmente 
autônomas e por que é necessário 
um instrumento internacional 
juridicamente vinculativo que 
proíba preventivamente  
essas armas.

Este relatório de 9 páginas analisa 
os pontos fortes e fracos da  
diretriz de novembro de 2012 do 
Departamento de Defesa dos EUA 
sobre autonomia nos sistemas  
de armas. 

Este relatório de 50 páginas 
apresenta preocupações quanto a 
armas totalmente autônomas, as 
quais, por natureza, careceriam de 
qualidades humanas que permitem 
supervisionar e controlar execução 
de civis com base em mecanismos 
previstos ou não em legislação. 
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Faça download  
dos relatórios:
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topic/arms/armas-roboticas-
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