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“New weapons, based on scientific discoveries or on technological  
improvements, have always puzzled international lawyers.  

Usually their first impulse has been to prohibit their use;  
their second is to propose limitation of use.”

(M. W. Mouton) 
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aPresentaçãO

Este é o primeiro livro de Samuel Felipe Nascimento Horn, resultado da 
sua dissertação de mestrado, defendida no âmbito do programa de Pós-Gra-
duação em Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2020, que 
tive a honra de orientar. O autor examinou se o emprego de armas autônomas 
é compatível com o princípio da distinção de Direito Internacional Huma-
nitário. O próprio título já desvela um pouco as conclusões da investigação: 
trata-se de alusão à peça R.U.R. de 1921, escrita pelo tcheco Karel Čapek, que se 
notabilizou por cunhar o termo robot. É uma obra distópica, em que os roboti 
se rebelam e exterminam toda a humanidade. Deixam vivo somente o criador, 
que fica alheio aos perigos da sua criação até ser tarde demais. É uma metáfora 
bastante forte, e desvela o sentido desta pesquisa.

Samuel Horn combina um tema clássico com outro contemporâneo. A 
noção de que os não-combatentes deveriam permanecer salvaguardados da vio-
lência de uma guerra remonta ao instituto da “Paz de Deus” em plena Alta 
Idade Média1. Parece um truísmo, portanto, que haja uma distinção normativa 
entre combatentes e civis. Contudo, a primeira convenção que traria, de maneira 
expressa, esta distinção só viria a lume em 1949 (a IV Convenção de Genebra)2 

1 MELLO, Celso de Albuquerque. Direitos humanos e conflitos armados. Rio de Janeiro: Renovar, 
1997, p. 291.

2 Art. 4. São protegidas pela Convenção as pessoas que, num dado momento e de qualquer forma, se 
encontrem, em caso de conflito ou ocupação, em poder de uma Parte, no conflito ou de uma Potência 
ocupante de que não sejam súbditas. Os súbditos de um Estado que não esteja ligado pela Convenção 
não são protegidos por ela. Os súbditos de um Estado neutro que se encontrem no território de um Estado 
beligerante e os súbditos de um Estado cobeligerante não serão considerados como pessoas protegidas 
enquanto o Estado de que são súbditos tiver representação diplomática normal junto do Estado em poder 
do qual se encontrem. As disposições do título II têm, contudo, uma mais larga aplicação, como se define 
no artigo 13.º. As pessoas protegidas pela Convenção de Genebra para melhoras a situação dos feridos e 
doentes das forças armadas em campanha, de 12 de Agosto de 1949, ou pela de Genebra para melhorar 
a situação dos feridos, doentes e náufragos das forças armadas do mar, de 12 de Agosto de 1949, ou 
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– embora já fosse norma consuetudinária implícita desde a Declaração de São 
Petersburgo de 1868 como uma decorrência lógica do princípio da necessidade 
militar. A abrangência da IV Convenção de Genebra de 1949 foi aperfeiçoada 
pelo Protocolo Adicional I de 1977 que dispõe como verdadeira obrigação das 
partes distinguir entre combatentes e não-combatentes e estende a proteção tam-
bém aos bens dos civis, sob o sugestivo título de “Norma Fundamental”3. Não 
há mera repetição aqui. Ao consagrar a própria distinção como uma obrigação 
internacional, o Protocolo passa a proibir não somente o dolo específico de atin-
gir a população civil, mas também ataques militares que sejam indiscriminados4. 
Em outras palavras, há um dever de acurácia mínima para os ataques militares. 
A questão que este livro se propõe é a de se as armas autônomas conseguem 
satisfazer este dever. No momento em que vivemos, em que é possível promover 
ataques militares de maneira remota com drones, esta obra se revela oportuna.

Por motivos óbvios, não pretendo antecipar as conclusões do autor aqui, 
mas destacar as etapas do seu raciocínio. Primeiro, precisou aprofundar-se 
num debate bastante técnico sobre o próprio conceito de “armas autônomas”: 
qual o grau de autonomia da arma, se ela é capaz de alterar uma decisão em 
face de novas evidências concretas, e o grau de controle humano “significati-
vo” sobre ela. Descreveu o atual estado tecnológico numa linguagem acessível 
para não iniciados. Em seguida, mostrou como esta questão chegou até a 
ONU. Depois promoveu uma minuciosa e competente análise do princípio 
da distinção em Direito Internacional Humanitário. Do princípio em si. Con-
vém assinalar a escassez de literatura sobre a aplicação do princípio em relação 
às armas autônomas. Por isso, o último capítulo sobressai e representa mais 

pela de Genebra relativa ao tratamento dos prisioneiros de guerra, de 12 de Agosto de 1949, não serão 
consideradas como pessoas protegidas no sentido da presente Convenção.

3 Art. 48. Norma Fundamental. A fim de garantir respeito e proteção a população civil e aos bens de cará-
ter civil, as Partes em conflito deverão sempre fazer distinção entre a população civil e os combatentes, 
entre os bens de caráter civil e os objetivos militares e, em consequência, dirigirão suas operações uni-
camente contra os objetivos militares.

4 Art. 51(4). São proibidos os ataques indiscriminados. São ataques indiscriminados: a) aqueles que 
não são dirigidos contra um objetivo militar específico; b) aqueles que empregam métodos ou meios 
de combate que não se podem dirigir contra um objetivo militar específico; ou c) aqueles que empre-
gam métodos ou meios de combate cujos efeitos não sejam possível limitar conforme o exigido pelo 
presente Protocolo; e que em consequência, em qualquer de tais casos possam atingir indistintamente 
a objetivos militares e as pessoas civis ou a bens de caráter civil. Art. 51 (5). Considerar-se-ão indis-
criminados, entre outros, os seguintes tipos de ataque: a) os ataques por bombardeio, quaisquer que 
sejam os métodos ou meios utilizados, e que considerem como um único objetivo militar, vários ob-
jetivos militares precisos, claramente separados situados em uma cidade, um povoado, uma aldeia ou 
outra área em que haja concentração análoga de pessoas civis ou bens de caráter civil; b) os ataques 
quando se pode prever que causarão incidentalmente mortos e ferimentos entre a população civil, ou 
danos a bens de caráter civil, ou ambas as coisas, e que seriam excessivos em relação a vantagem 
militar concreta e diretamente prevista.
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uma construção doutrinária do que uma revisão. Por fim, a resposta que ele 
traz ao problema é sofisticada e surpreende.

O presente texto desvela um autor culto e meticuloso, mas sem pedantis-
mos, que está preocupado se o seu leitor o compreendeu. Em verdade, Samuel 
Horn é um jovem pesquisador que combina erudição clássica com temas técni-
cos e atuais. E esta mistura entre o clássico e o contemporâneo, entre a erudição 
e as questões técnicas, situa-o numa posição privilegiada para se debruçar sobre 
o Direito Internacional no século XXI. No livro A Rebelião das Massas, Ortega 
y Gasset alertava sobre as limitações daqueles que são especialistas: profundos 
conhecedores da sua porciúncula do universo, mas completo ignorantes de todo 
o resto. Somente as pessoas que reúnem um saber enciclopédico podem levar 
adiante as fronteiras do conhecimento. Samuel Horn não é um especialista.

Acredito que este livro será considerado pelos estudiosos da área valioso para 
a compreensão dos rumos do Direito em face desse novo tipo de guerra que 
surgiu. As guerras mudaram muito desde os tempos de Hugo Grotius, mas não 
creio que o Direito Internacional deva alterar a sua essência para acompanhar as 
mudanças. A academia brasileira ainda vai ouvir muito o nome de Samuel Horn.

Rio de Janeiro, fevereiro de 2021.

PAULO EMÍLIO VAUTHIER BORGES DE MACEDO
Professor de Direito Internacional Público da UERJ


