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Superior Tribunal de Justiça
REGISTRADO SOB Nº 2012/0010078-0 /RJ

CERTIDÃO DE PÁGINAS ILEGÍVEIS

Certifico que nos autos físicos havia páginas ilegíveis,
que, após virtualização, adquiriram a seguinte numeração:
160.
Brasília, 23 de janeiro de 2012.

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/01/2012 às 16:30:30 pelo usuário: ELAINE ALVES ARAÚJO

____________________________________________
STJ - COORDENADORIA DE REGISTRO DE PROCESSOS
RECURSAIS

(*) Documento assinado eletronicamente
por ELAINE ALVES ARAÚJO nos termos
do Art.1º §2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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REGISTRADO SOB Nº 2012/0010078-0 /RJ

CERTIDÃO DE VALIDAÇÃO

Certifico que os autos eletrônicos correspondem aos
físicos, adquirindo suas páginas nova numeração eletrônica.
Brasília, 23 de janeiro de 2012.

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/01/2012 às 16:30:40 pelo usuário: ELAINE ALVES ARAÚJO
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STJ - COORDENADORIA DE REGISTRO DE PROCESSOS
RECURSAIS

(*) Documento assinado eletronicamente
por ELAINE ALVES ARAÚJO nos termos
do Art.1º §2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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CERTIDÃO

Certifico que os presentes autos foram registrados,
digitalizados e armazenados no Sistema Integrado da
Atividade Judiciária do Superior Tribunal de Justiça,
passando a tramitar de forma eletrônica, nos termos do art.
13, caput, da Resolução n. 01 de 10.2.2010, e ora estão
sendo devolvidos à origem, onde deverão aguardar o
julgamento desta Corte, conforme o parágrafo primeiro do
referido dispositivo .

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/01/2012 às 18:12:49 pelo usuário: LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA

Brasília, 23 de janeiro de 2012.
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TERMO DE REMESSA

Faço, nesta data, remessa dos presentes autos à
origem.

Brasília, 23 de janeiro de 2012.
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STJ - COORDENADORIA DE REGISTRO DE PROCESSOS
RECURSAIS

(*) Documento assinado eletronicamente
por LUIZ VANDSON FERNANDES GODOY DA ROSA nos termos
do Art.1º §2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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Superior Tribunal de Justiça
Termo de Recebimento e Autuação
Recebidos os presentes autos, foram registrados e autuados no dia 10/02/2012
na forma abaixo:
RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 (2012/0010078-0)
Origem

: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Localidade

: RIO DE JANEIRO / RJ

Nº. na Origem : 200651010169349

214001400010462011

Nºs. Conexos: :
Nº de Folhas

:

348

Nº. de Volumes:

1

Nº de Apensos:

0

RECORRENTE

KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS

ADVOGADO

LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)

RECORRIDO

REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

ADVOGADO

SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que, no Cadastro de Feitos deste Tribunal, foi verificada a existência de
processos relacionados ao RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 (2012/0010078-0)

Documento eletrônico juntado ao processo em 28/02/2012 às 14:04:18 pelo usuário: FRANCISCO SEBASTIÃO DA ROCHA

Processos com UF, Partes e Números de Origem comuns:

Nada Consta

Quantidade de Outros Processos com a Parte:
KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA - CPF/CNPJ: 096.930.117-08
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA

0
40

Quantidade de Outros Processos com o Número de Origem:
200651010169349

0

214001400010462011

0

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2012.

COORDENADORIA DE CLASSIFICAÇÃO DE PROCESSOS RECURSAIS

INSPECIONADO:

Nome da Parte

Ocorrência
MAT.
28/02/2012 14:04:18

Fl. 1

(e-STJ Fl.349)
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Fls.

RECURSO ORDINÁRIO 129 / RJ (2012/0010078-0)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO
Distribuição
Em 28/02/2012 o presente feito foi classificado no assunto DIREITO CIVIL Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral e distribuído ao Exmo. Sr. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA.

Encaminhamento
Aos 28 de fevereiro de 2012 , vão
estes autos com vistas ao Ministério Público Federal.

Documento eletrônico juntado ao processo em 28/02/2012 às 15:26:42 pelo usuário: BENJAMIM DE OLIVEIRA NETO

Coordenadoria de Classificação de Processos Recursais

(e-STJ Fl.350)
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JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 217112/2012 PARECER DO MPF.

Documento eletrônico juntado ao processo em 21/06/2012 às 13:57:01 pelo usuário: ANDRÉ NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS

Brasília, 21 de junho de 2012.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ANDRÉ NYCOLAI PEREIRA DOS SANTOS
em 21 de junho de 2012 às 13:56:58

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

Documento digitalizado juntado ao processo em 20/06/2012 às 14:58:14 pelo usuário: ALINE MOREIRA COSTA
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CONCLUSÃO

Faço estes autos conclusos ao Exmo. Senhor Ministro
MARCO BUZZI, Relator, com parecer do MPF , nesta data.
Brasília, 21 de junho de 2012.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA

Documento eletrônico juntado ao processo em 21/06/2012 às 17:24:01 pelo usuário: TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

*Assinado por TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI,
Coordenadora,
em 21 de junho de 2012

(em 1 vol. e 0 apensos)

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA5671014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, COORDENADORIA DA QUARTA TURMA Assinado em: 21/06/2012 17:24:01
Código de Controle do Documento: 0D62BC0C-8A1D-4EE1-833C-0703747120E3
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RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
RELATOR
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTRO MARCO BUZZI
: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Documento eletrônico juntado ao processo em 01/09/2014 às 12:28:19 pelo usuário: ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS

DECISÃO
Cuida-se de recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, "c", do
permissivo constitucional, interposto por KARLA CHRISTINA AZEREDO
VENÂNCIO DA COSTA e OUTROS, contra a República Federal da Alemanha, em
face de sentença prolatada pelo Juízo Federal da 14ª Vara da Subseção Judiciária
do Rio de Janeiro/RJ, na qual se reconheceu a impossibilidade jurídica de pedido de
ressarcimento de danos, fundado na morte dos cônjuges e avó dos acionantes por
ato de guerra praticado no mês de julho de 1943, durante a 2ª Guerra Mundial,
quando um submarino alemão (U-199), comandado por Hans Werner Kraus,
bombardeou uma embarcação pesqueira denominada "Changuri-lá", no litoral
brasileiro de Cabo Frio-RJ.
Os recorrentes sustenta, em resumo, i) interrupção da prescrição nos
termos do art. 20 da Lei n. 2.180/1954, ii) presunção de veracidade das decisões do
Tribunal Marítimo, iii) impossibilidade de exceção de imunidade de jurisdição diante
da infringência aos Direitos Humanos Fundamentais e iv) existência de conduta
dolosa da recorrida e nexo de causalidade entre a conduta e os danos. Pleitearam
reparação de danos materiais - o equivalente ao que seria devido a título de
alimentos - e morais, por terem os autores crescido "na incerteza e na miséria"
(e-STJ fls. 253/313).
Ao final, os recorrentes postularam o provimento do recurso e a anulação
da sentença para o fim de determinar-se o prosseguimento do feito com a citação do
Estado Estrangeiro por meio de carta rogatória, a ser transmitida pelo Ministério das
Relações Exteriores.
Recebido o recurso no efeito devolutivo e suspensivo (fl. 328, e-STJ), os
autos ascenderam a esta Corte Superior.
Parecer do Ministério Público Federal, da lavra do Subprocurador-Geral
da República Antônio Carlos Pessoa Lins, opinou pela anulação da sentença e
processamento da fase de conhecimento, porquanto a regra de imunidade de
jurisdição pode ser relativizada, uma vez que o ataque empreendido por pelo Estado
Estrangeiro atingiu civis, fora do contexto de guerra, não configurando ato de império
(fl. 351/355, e-STJ).
É o relatório.
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
1. De início, é importante assinalar que a relativização da imunidade da
jurisdição conta com o assentimento desta Corte Superior; mas, tão-somente,
quando envolve relações natureza civil, comercial ou trabalhista, restando
prevalente a imunidade ao se tratar de ato de império, como no presente caso.
GMMB 09
RO
129

C542056155584494047344@
2012/0010078-0

Documento eletrônico VDA10316345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Buzzi Assinado em: 29/08/2014 18:33:00
Publicação no DJe/STJ nº 1578 de 02/09/2014. Código de Controle do Documento: 96D9A14C-19AF-4590-8363-D0A55D190A96

C890911281416056@
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A propósito:

Documento eletrônico juntado ao processo em 01/09/2014 às 12:28:19 pelo usuário: ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS

AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS PATRIMONIAIS. DIREITO
INTERNACIONAL
PÚBLICO.
IMUNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
TRADUTOR JURAMENTADO. RECUSA DE AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS TRADUZIDOS PELA EMBAIXADA ESTRANGEIRA.
1. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, não é vista de
forma absoluta, sendo excepcionada, principalmente, nas hipóteses em que
o objeto litigioso tenha como fundo relações de natureza meramente civil,
comercial ou trabalhista.
2. Ação indenizatória proposta em desfavor de Estado estrangeiro, ao
argumento de ter recusado autenticação de documentos traduzidos por
pessoa hábil à realização de tal trabalho, atrai a imunidade jurisdicional em
relação ao aludido Estado, visto que se trata de questão atinente à
soberania estatal.
3. O silêncio do representante diplomático ou do próprio Estado estrangeiro
para vir compor a relação jurídico-processual não importa em renúncia à
imunidade de jurisdição.
4. Recurso ordinário desprovido. (RO 78/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
08/09/2009)

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
INTERNACIONAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO.
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA. LIMITES.
RESPOSTA DO ESTADO ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO.
1. A imunidade de jurisdição não representa uma regra que
automaticamente deva ser aplicada aos processos judiciais movidos contra
um Estado estrangeiro. Trata-se de um direito que pode, ou não, ser
exercido por esse Estado, que deve ser comunicado para, querendo, alegar
sua intenção de não se submeter à jurisdição brasileira, suscitando a
existência, na espécie, de atos de império a justificar a invocação do referido
princípio. Precedentes.
2. Tendo o Estado estrangeiro, no exercício de sua soberania, declarado
que os fatos descritos na petição inicial decorreram de atos de império, bem
como apresentado recusa em se submeter à jurisdição nacional, fica
inviabilizado o processamento, perante autoridade judiciária brasileira, de
ação indenizatória que objetiva ressarcimento pelos danos materiais e
morais decorrentes de perseguições e humilhações supostamente sofridas
durante a ocupação da França por tropas nazistas.
3. A comunicação ao Estado estrangeiro para que manifeste a sua intenção
de se submeter ou não à jurisdição brasileira não possui a natureza jurídica
da citação prevista no art. 213 do CPC. Primeiro se oportuniza, via
comunicação encaminhada por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores, ao Estado estrangeiro que aceite ou não a jurisdição nacional.
Só aí, então, se ele concordar, é que se promove a citação para os efeitos
da lei processual.
4. A nota verbal, por meio da qual o Estado estrangeiro informa não aceitar
a jurisdição nacional, direcionada ao Ministério das Relações Exteriores e
trazida por esse aos autos, deve ser aceita como manifestação legítima
daquele Estado no processo.
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Superior Tribunal de Justiça
5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RO 99/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
07/12/2012)

2. Além disso, acerca da temática apresentada, esta Colenda Corte de
Justiça já se manifestou sobre a hipótese em apreço e concluiu ser impossível a
responsabilização da recorrida por ato de guerra, tendo em vista se tratar de ato
tipicamente estatal, ou seja, de império. Com essa orientação, registra-se:
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RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ESTADO
ESTRANGEIRO. ATO DE GUERRA. IMUNIDADE ABSOLUTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ato de guerra, a imunidade de jurisdição é absoluta,
não comportando exceções.
2. A República Federativa da Alemanha, em todas as ações de indenização
idênticas à presente, decorrentes de afundamento do barco pesqueiro
brasileiro Changri-La por um submarino alemão U-199, no litoral do Estado
do Rio de Janeiro, quando citada, quedou-se silente, não havendo como
compeli-la a responder ação indenizatória por ato de império. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RO 110/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
11/09/2012, DJe 24/09/2012)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. ATO DE IMPÉRIO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO
ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ato de império - ofensiva militar durante período de guerra - é acobertado
por imunidade de jurisdição absoluta, não implicando renúncia à imunidade
o silêncio do Estado estrangeiro, que se abstém de compor a relação
processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RO 59/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2012, DJe 08/10/2012)
DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BARCO
AFUNDADO EM PERÍODO DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO.
IMUNIDADE ABSOLUTA.
1. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, não é vista de
forma absoluta, sendo excepcionada, principalmente, nas hipóteses em que
o objeto litigioso tenha como fundo relações de natureza meramente civil,
comercial ou trabalhista.
2. Contudo, em se tratando de atos praticados numa ofensiva militar em
período de guerra, a imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta
exceção.
3. Assim, não há como submeter a República Federal da Alemanha à
jurisdição nacional para responder a ação de indenização por danos morais
e materiais por ter afundado barco pesqueiro no litoral de Cabo Frio durante
a Segunda Guerra Mundial.
4. Recurso ordinário desprovido. (RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
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Superior Tribunal de Justiça
DE NORONHA,
08/09/2009)

QUARTA

TURMA,

julgado

em

18/08/2009,

DJe

DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ATO
DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE ABSOLUTA.
1 - A imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta exceção.
Precedentes do STJ e do STF.
2 - Não há infelizmente como submeter a República Federal da Alemanha à
jurisdição nacional para responder a ação de indenização por danos morais
e materiais por ato de império daquele País, consubstanciado em
afundamento de barco pesqueiro no litoral de Cabo Frio - RJ, por um
submarino nazista, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.
3 - Recurso ordinário conhecido e não provido. (RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008,
DJe 19/05/2008)

3. Do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário, com fundamento
nos arts. 557, caput, do Código de Processo Civil, 34, XVIII, do RISTJ.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 27 de agosto de 2014.
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MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
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Superior Tribunal de Justiça
RO 129/RJ

PUBLICAÇÃO
Certifico que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 01/09/2014 a r. decisão de fls. 357 e
considerada publicada na data abaixo mencionada, nos
termos do artigo 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006. Certifico, ainda,
que foi(foram) intimado(s) o Ministério Público Federal e,
caso figurem como parte dos presentes autos, a União, a
Fazenda Nacional, e as Entidades Federais elencadas no art.
17, da Lei nº 10.910/04, com a expedição de Mandado de
Intimação, conforme determina a lei em vigor.
Brasília, 02 de setembro de 2014.
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COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS
em 02 de setembro de 2014 às 09:12:13

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

(e-STJ Fl.362)

Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 308229/2014 AGRAVO REGIMENTAL .
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Brasília, 08 de setembro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por LEISSA DA SILVA BARBOSA
em 08 de setembro de 2014 às 09:11:33

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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EXMO SR. DR. RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI - QUARTA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso Ordinário nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
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KARLA

CRISTINA

AZEREDO

VENANCIO

DA

COSTA

E

OUTROS,

já

qualificados na AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS, movida em
face da REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, já qualificados no
RECURSO ORDINÁRIO, interposto em face da REPÚBLICA FEDERAL DA
ALEMANHA,

vêm,

respeitosamente,

por

seus

advogados

signatários, com fulcro nos artigos 557, § 1º e 258 do RISTJ,
interpor o presente

AGRAVO REGIMENTAL
em

relação

à

decisão

publicada

em

02/09/2014,

que

negou

provimento de forma monocrática ao Recurso Ordinário, com
escopo

de

que,

após

apreciar

as

inclusas

razões,

V.Ex.ª
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2

reconsidere a v. decisão exarada ou, caso assim não entenda,
remeta-o à apreciação e julgamento da Quarta Turma do STJ.
Outrossim, requer que todas as publicações pertinentes a esse
processo, sejam efetuadas em nome do Dr. Luiz Roberto Leven
Siano, inscrito na OAB/RJ sob o n.º 94.122.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2014

LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO

FABIANA SIMÕES MARTINS
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OAB/RJ 94.122

OAB/RJ 95.226

CLÁUDIO RÊGO CARVALHO
OAB/RJ 113.731
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À EGRÉGIA TURMA JULGADORA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
R A Z Õ E S

D O

A G R A V O

I – CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE
1 O art. 557, § 1º do CPC, estabelece que "[...] caberá
agravo

no

julgamento
relator

prazo
do

de

cinco

recurso,

apresentará

o

e,

dias,

ao

se,

não

processo

em

órgão

competente

houver
mesa,

para

retratação,

proferindo

o

voto;

provido o agravo, o recurso terá seguimento"
2

Da mesma forma, o art. 258 do RISTJ, em seu caput,

estabelece

que

“A

parte

que

se

considerar

agravada

por

decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma
ou

de

relator,

poderá

requerer,

dentro

de

cinco

dias,

a
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apresentação do feito em mesa, para que a Corte Especial, a
Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou
reformando-a.”
3

Desta forma, tendo a v. decisão sido publicada no dia

02/09/2014 (terça-feira) e sendo o prazo para interposição de
Agravo Regimental de 05 dias, o decurso do prazo iniciou-se
em 03/09/2014 (quarta-feira), findando-se no dia 07/09/2014
(domingo),

porém,

considera-se

conforme

prorrogado

o

art.
prazo

184,
até

o

§

1º,

I

primeiro

do

CPC,

dia

útil

subsequente se o vencimento cair em feriado ou em dia que não
houver

expediente

08/09/2014

forense,

com

(segunda-feira),

data

isso
do

findar-se-á

protocolo

do

no

dia

presente

agravo regimental, razão pela qual afigura-se manifestamente
tempestivo.
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II - DAS CUSTAS PARA O AGRAVO REGIMENTAL
1

Ressaltam os autores que são beneficiários de gratuidade

de justiça.
2

Desta forma, estão isentos do recolhimento das custas

processuais

para

o

processamento

do

presente

Agravo

Regimental.

III - DO MÉRITO DO AGRAVO REGIMENTAL
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA POR CARTA ROGATÓRIA
1

Feitas as considerações acima, passa-se a combater a

questão

de

mérito

do

presente

Recurso

Ordinário,

no

que
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pertine à imunidade de jurisdição.
2

Conforme iremos analisar, não houve manifestação formal

da Agravada no processo, pois não feita a devida citação por
carta rogatória, conforme solicitado pelos Agravantes.
3

O que aconteceu em alguns casos similares ao presente, e

depois anulados pelo próprio STJ e diversas decisões, foi
apenas uma manifestação por meio de Nota Verbal da Embaixada
da Alemanha, requerendo a aplicação do art. 22 da Convenção
de Viena sobre relações diplomáticas de 18/04/1961.
4

De fato, o art. 22 da acima cotada convenção garante a

imunidade à pessoa do diplomata, entendendo, perfeitamente,
os Autores, que o Embaixador é mero representante do Chefe de
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Governo, não estando legitimado a receber citações em nome da
Ré, não é seu representante legal.
5

Ademais,

cabe

ressaltar

que

a

imunidade

de

Estado,

diferentemente do que ocorre com os diplomatas, não pode
ocorrer, não estando garantida pela Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas, ou seja, não se aplica ao caso, pois
nada há naquela convenção acerca da Imunidade de Jurisdição
de Estado, mas somente com relação aos agentes diplomáticos e
consulares.
6

Não obstante, não é o Embaixador alemão que deve dizer

se o Brasil tem ou não jurisdição, pois a mesma deriva do
art.

88,

autoridade

III

do

CPC,

judiciária

onde

determina

brasileira

por

a

competência

fato

ocorrido

da
no

território brasileiro, bem como, do art. 109, II, CF/88, onde
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prevê a competência dos Juízes

Federais para

processar e

julgar causas que tenham como parte Estado estrangeiro e do
art. 105, II, “c” da CF/88, onde determina a competência do
Superior

Tribunal

de

Justiça

para

julgar,

em

recurso

ordinário as causas em que forem parte Estado estrangeiro,
sendo possível assim as disputas com Estado estrangeiro em
nosso ordenamento jurídico nacional.
7

Vale dizer, inclusive, que os processos que por ventura

foram

julgados

extintos

sob

o

argumento

de

invocação

de

imunidade de jurisdição por agente diplomático tiveram sua
sentença

devidamente

anulada

pelo

Superior

Tribunal

Justiça.
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8

De qualquer forma, não pode vir o Embaixador como se

fosse

representante

da

Ré

através

de

Nota

Verbal

da

Embaixada, devendo tal postulação ser considerada inexistente
por falta de capacidade postulatória, que é exclusiva do
advogado nos termos art. 36 do CPC e em homenagem ao art. 133
da CF/88, que estabelece ius postulandi somente ao advogado,
de maneira que quem tinha que aparecer nos autos para alegar
validamente algo teria que ser a Ré através de quem detivesse
capacidade postulatória, representando-a.
09

Não

advogado

obstante,

determina

indispensável

à

o

art.

133

administração

da

da

CF/88

justiça;

ser

o

assim,

para haver invocação válida de qualquer matéria de defesa,
inclusive

possível

imunidade

de

jurisdição,

repita-se,

caberia à Ré constituir advogado em nosso país e fazê-lo em
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respeito ao devido processo legal (art. 5º LIV)
10

A expedição da carta rogatória é formalidade essencial

para a formação da relação processual adequada, implicando em
falta de manifestação formal do Agravado no processo.
11

O próprio STJ já entendeu que a ausência de manifestação

do Estado Estrangeiro não implica em recusa tácita de foro,
pois a imunidade de jurisdição, mesmo que fosse considerada
absoluta, pode ser renunciada.
12

Neste sentido, cabe trazer à colação ementa do acórdão

proferido pela Terceira Turma deste Egrégio Superior Tribunal
de Justiça nos autos do Recurso Ordinário nº 63, relatado
pelo

Ministro

Ari

Pargendler

e

com

publicação

em

03
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novembro de 2008, envolvendo caso idêntico aos dos autos, a
saber:

PROCESSO CIVIL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO
CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. A imunidade de
jurisdição só pode ser reconhecida, depois da
citação válida do Estado estrangeiro, porque
a renúncia deste à prerrogativa sempre é
possível – máxime à vista da evolução dos
costumes internacionais.
Recurso ordinário conhecido e provido.

13

Mais

descortina

esclarecedor
a

é

o

questão,

voto

do

Ministro

destacando

a

Relator,

que

necessidade

de

manifestação expressa do Estado Estrangeiro em invocar a sua
eventual imunidade de jurisdição. Deste modo, transcreveremos
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o seu voto na íntegra:
"O

presente

interposto

recurso

contra

ordinário

sentença,

que

foi
julgou

extinto o processo sem julgamento de mérito,
proferida em ação proposta contra a República
Federal

da

Alemanha

por

Josepha

Marques

Cardoso e Outros para obter a reparação dos
danos sofridos em razão da morte de parentes
que tiveram sua embarcação destruída por um
submarino

alemão,

no

litoral

do

Rio

Janeiro, durante a Segunda Guerra Mundial
(fl. 02/43).
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Pergunta-se:
citatório
extinto

mesmo

válido
sem

o

à

míngua

processo

julgamento

de

de

ato

poderia

ser

mérito

porque

configurada a imunidade de jurisdição ?
Salvo melhor juízo, não.
Conforme

ensina

Antenor

Pereira

Madruga

judicial

contra

Estado

Filho, in verbis :
"Uma

ação

Estrangeiro pode transcorrer normalmente, até
a

sentença

final,

se,

no

caso,

não

se

configurar a imunidade de jurisdição ou se
houver ocorrido a renúncia dessa imunidade. É
por essa razão que a sorte da ação contra
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Estado Estrangeiro não pode ser reconhecida
pela simples análise da petição inicial. Como
demonstramos

antes,

o

ajuizamento

de

um

pedido contra o réu soberano não é, por si,
juridicamente impossível.
Ainda que o caso apresentado pelo autor
preencha,

visivelmente,

caracterizam

a

os

imunidade

requisitos
de

que

jurisdição

soberana, deve o juiz chamar o Estado réu a
se

defender,

pois

haverá

sempre

a

possibilidade de sua submissão voluntária" (A
Renúncia
Estado

à

Imunidade

Brasileiro

e

de
o

Jurisdição
Novo

pelo

Direito
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Imunidade

de

Jurisdição,

Editora

Renovar,

pág. 226).
E para que isso ocorra é preciso que o
Estado Estrangeiro seja citado por meio de
canal diplomático, que deve ser estabelecido
entre

o

Ministério

das

Relações

Exteriores

dos dois países.
No

caso,

essa

providência

talvez

se

mostre ainda mais apropriada porque dentre as
exceções à regra de imunidade de jurisdição
estabelecidas

na

Convenção

Européia

sobre

Imunidade de Jurisdição, concluída em 1972 na
Basiléia,
Contratante
jurisdição

está

a

não

pode

de

um

de

que

declarar

tribunal

de

"um

Estado

imunidade
outro

da

Estado
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Contratante em um processo que se refira a
reparar lesão à pessoa ou danos à propriedade
física, se os fatos que ocasionaram a lesão
ou o dano tiverem ocorrido no território do
Estado onde é o foro, e se o autor da lesão
ou dano estiver presente naquele território
no momento em que os fatos ocorreram" .
Essa
costumes

legislação

mostra

internacionais

a

sobre

evolução
o

dos

âmbito

de

incidência dessa imunidade, e pode levar os
Estados que compõem a União Européia a se
sujeitar

à

jurisdição

de

outro

Estado

Soberano nas hipóteses ali arroladas.
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Voto, por isso, no sentido de conhecer do
recurso
para

ordinário

determinar

e
a

de

dar-lhe

citação

provimento

da

República

Federal da Alemanha na pessoa do Ministro das
Relações Exteriores."
14

A magistral decisão da lavra do Ministro Ari Pargendler

inclusive afirma a impossibilidade de declaração automática
da

imunidade

de

jurisdição

quando

o

evento

danoso

tiver

acontecido no território do Estado onde é foro, e se o autor
da

lesão

estiver

presente

no

território,

no

momento

dos

fatos.
15

Ora Excelências!!! É exatamente o caso dos autos.

16

O parente dos Recorrentes foi morto por torpedeamento
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feito

por

barco

alemão

em

território

brasileiro,

mais

precisamente na costa de Cabo Frio, município do Estado do
Rio de Janeiro.
17

Em momento algum, veio a Recorrida, nos termos do art.

297 do CPC, por quem tenha a devida capacidade postulatória,
em obediência ao art. 36 do CPC, renunciar à imunidade de
jurisdição.
18

Conforme explicitado pelo Ministro Ari Pargendler, na

decisão anteriormente colacionada, a recusa à jurisdição deve
ser expressa.
19 No mesmo diapasão, o Recurso Ordinário nº 62, relatado
também pelo Ministro Ari Pargendler com publicação em 03 de
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novembro

de

2008,

julgou

caso

análogo,

mantendo

o

mesmo

entendimento, como se pode vislumbrar a seguir:

PROCESSO CIVIL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. AÇÃO
CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO. A imunidade de
jurisdição só pode ser reconhecida, depois da
citação válida do Estado estrangeiro, porque
a renúncia deste à prerrogativa sempre é
possível – máxime à vista da evolução dos
costumes internacionais.
Recurso ordinário conhecido e provido.

20

Ora, à medida que está sendo movido um processo contra a

Recorrida,

ainda

que

queira

a

mesma

alegar

em

seu

favor

imunidade de jurisdição, DEVE VIR AOS AUTOS E INVOCAR ESTA
IMUNIDADE

EM

CONTESTAÇÃO

PROTOCOLADA

NO

PRAZO

LEGAL

E
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DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO LEGALMENTE HABILITADO.
21

É

assim

desnecessidade

que
de

deve-se
citação

rechaçar

da

Agravada

a

alegação

e

de

de

aplicação

automática de imunidade de jurisdição, em virtude dos fatos e
fundamentos

amplamente

debatidos

na

petição

inicial

e

no

Recurso ora em comento.

III.2 - DA RELATIVIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURUSDIÇÃO - ATOS
PRATICADOS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL
1

Não obstante os argumentos acima expendidos, ainda que a

Embaixada pudesse falar em juízo em nome da Ré, não caberia a
invocação de imunidade de jurisdição no caso porque a Ré
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durante o regime nazista, onde foram praticados crimes de
guerra, submeteu-se expressamente à jurisdição do local onde
foram praticados tais crimes quando fora do território alemão
conforme a – Conferência de Moscou de Outubro de 1943 –
Declaração de Submissão da República Alemã às forças aliadas
de 5 de junho de 1945 e o Acordo de Londres de 8 de Agosto de
1945 que instituiu o Tribunal de Nuremberg.
2

Em outubro de 1943, os governantes dos Estados Unidos da

América, Inglaterra, União Soviética e China se reuniram em
Moscou

e

assinaram

o

compromisso

de

reestabelecimento

da

ordem no pós-guerra em respeito à Lei e ao devido processo
legal.
3

Neste

documento

(Declaração

de

Moscou1),

as

Forças
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Aliadas declararam que:
“No

momento

de

conceder

qualquer

armistício

a

qualquer governo que possa ser estabelecido na Alemanha,
os

oficiais

Nazista

e

que

praças
sejam

alemães

e

responsáveis

membros
pelas

do

Partido

atrocidades,

massacres e execuções descritas acima ou nelas tomaram
parte consentânea, serão conduzidos aos países onde seus
abomináveis atos foram cometidos, a fim de que possam
ser julgados e punidos conforme as leis destes países
libertados

e

dos

governos

livres

que

ali

sejam

estabelecidos.

1

Nos termos do art. 14 da LICC e 337 do CPC o juiz poderá exigir prova de texto estrangeiro no caso de não
conhecê-lo. No caso dos autos os documentos internacionais mencionados são de notório conhecimento por se
tratarem de documentos históricos da II Guerra Mundial. Todavia, caso necessária a consulta aos mesmos
indicamos a biblioteca virtual da Universidade de Direito de Yale no seguinte endereço:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/wwii.htm
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(...) Que aqueles que até o momento não banharam as
mãos no sangue dos inocentes resguardem-se de reunir-se
ao rol dos culpados, porque podemos afirmar que as Três
Potências

aliadas

lhes

perseguirão

até

as

mais

longínquas regiões da terra e irão enviar-lhes de volta
a seus acusadores a fim de que seja feita justiça.
Esta declaração é feita sem prejuízo dos casos dos
criminosos Alemães, cujos delitos não tenham definição
geográfica particular e que serão castigados por decisão
conjunta dos governos aliados”
4

Como se vê, dois modos de repressão foram claramente

apresentados na Declaração de Moscou: a) repressão local,
para os crimes individualizados, cometidos em um território
específico, sendo certo que o julgamento destes criminosos
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seria feito pelas autoridades do lugar onde haviam praticado
o delito e com base no direito comum daquela jurisdição, e;
b)

repressão

guerra”,

geral,

cujos

aos

delitos

chamados
não

“grandes

tinham

criminosos

definição

de

geográfica

específica.
5

À

medida

que

a

guerra

ia

chegando

a

seu

fim,

os

princípios da declaração de Moscou eram postos em prática. As
Convenções de Armistício com a Romênia (19/09/44), Finlândia
(19/09/44),

Bulgária

(28/10/44)

e

Hungria

(30/01/45),

continham em seus textos cláusulas que obrigavam os governos
dos países vencidos a colaborar com os aliados para captura e
julgamento

dos

Criminosos

de

Guerra,

além

de

indenização

pelos danos causados.
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6

Finalmente,

“Declaração
autoridade

aos

referente
suprema

5

de
à

neste

junho

de

derrota
país

da

1945

foi

Alemanha

pelos

assinada

a

tomada

da

e

governos

do

EUA,

da

França, do Reino Unido e da URSS”2, estabelecendo a rendição
do Estado Alemão, ora Recorrido, nas seguintes condições:
ARTIGO 11
“(...) a) Os principais dirigentes nazistas designados
pelos

representantes

aliados

e

todas

as

pessoas,

a

qualquer momento nomeados ou designados por sua patente,
sua posição, sua função, pelos representantes aliados
como suspeitos de terem cometido, ordenado ou encorajado
crimes de guerra ou atos de violência análogos, serão
detidos e postos à disposição dos governos aliados.
(...) c) As autoridades e o povo alemães submeter-se-ão
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a toda as diretivas estabelecidas pelos representantes
aliados

para

a

detenção

e

para

que

sejam

postas

à

disposição tais pessoas.”
7

Aos 8 de agosto de 1945, com o objetivo de “perseguir e

punir os principais criminosos de guerra do Eixo na Europa”
as

quatro

Londres3,

potências
com

organização,

as

Aliadas
regras

competência

e

estabeleceram
e

princípios

procedimento

de

o

Acordo

de

referentes

à

um

Tribunal

Internacional para o julgamento dos delitos sem definição
geográfica particular (repressão geral), além da repressão
local.

2
3

Vide nota de rodapé 1
Vide nota 1.
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8

Especificamente,

o

art.

4º

do

referido

documento

ratificou o princípio da repressão local, estabelecendo a
competência dos países onde foram cometidos os crimes para o
seu julgamento.
9

Por sua vez, os arts. 7º e 8º taxativamente vedaram a

possibilidade

de

alegação

pela

excludente de “Ato de Estado”

defesa

dos

acusados

de

nos julgamentos dos crimes

praticados pelos Nazistas, nos seguintes termos:
“Art. 7º - A condição oficial dos acusados, seja como
chefes de Estado, seja como altos funcionários, não será
considerada nem como uma escusa absolutória, nem como um
motivo de redução da pena.
Art. 8º - O fato do Réu ter agido sob as ordens de seu
Petição Eletrônica juntada ao processo em 08/09/2014 às 09:11:32 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Governo

ou

de

superior

hierárquico

não

o

livram

da

responsabilidade, mas pode ser considerado na mitigação
da punição se o Tribunal determinar que a justiça o
requer.”
10

Aos 20 de setembro de 1945 através do “Acordo entre os

governos da Inglaterra, Estados Unidos, União das Repúblicas
Socialistas

Soviéticas

relativo

requerimentos

Alemanha”,

a

o

e

Partido

o

Governo

adicionais
Nacional

Provisório
a

serem

Socialista

da

França

impostos
Alemão

à
dos

Trabalhadores foi abolido e declarado ilegal.
11

Corroborando ainda com a impossibilidade de alegação de

excludente

de

“Ato

de

Estado”

de

qualquer

julgamento

relacionado aos Atos cometidos pela Alemanha Nazista, a Lei

______________________________________________________________
Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070
Documento eletrônico e-Pet nº 810907 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 91491270196652 Data e Hora: 05/09/2014 16:23:48hs

STJ-Petição Eletrônica (AgRg) 00308229/2014 recebida em 05/09/2014 16:23:45

(e-STJ Fl.378)

16

10 do Conselho de Controle da Alemanha, de 20 de dezembro de
19454, também estabeleceu em seu artigo II, itens 4 e 5, a
impossibilidade

de

apresentação

de

excludente

de

“Ato

de

Estado”, ou de qualquer imunidade, perdão ou anistia como
impedimento a Tribunal ou julgamento:
“Artigo II
(...) 4. (a) - A condição oficial de qualquer pessoal,
seja como Chefe de Estado ou como oficial responsável em
um

Departamento

de

Governo,

não

o

livram

da

responsabilidade por um crime ou o habilita à mitigação
da punição.
(b) O fato de qualquer pessoa agir sob as ordens de seu
Governo ou superior não o livra da responsabilidade por
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um crime, mas pode ser considerada na mitigação.
5. Em qualquer Tribunal ou julgamento pelos crimes aqui
referidos,

os

acusados

não

terão

o

direito

aos

benefícios de qualquer estatuto de limitação em respeito
ao período entre 30 de janeiro de 1933 e 1 de Julho de
1945,

e

nem

qualquer

imunidade,

perdão

ou

anistia

concedidos sob o regime Nazista, serão admitidos como
impedimento a Tribunal ou punição.
12

Entre os crimes tipificados pelo Acordo de Londres e

pela Lei 10 do Conselho de Controle estão os crimes de guerra
e os crimes contra a humanidade, enquadrando-se em ambos o
assassinato de civis.

4

Vide nota 1.
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13
como

Finalmente, o Tribunal Internacional julgou e condenou
organizações

criminosas,

sem

prejuízo

da

condenação

pessoal de seus integrantes: a) o corpo diretivo do Partido
Nazista, b) a GESTAPO, c) a SD, e; d) a SS.
14

Em conseqüência desta condenação, a natureza criminosa

destes grupos e organizações devem ser considerados provados,
não podendo ser questionados em outros tribunais, nos termos
do art. 10 do Estatuto do Tribunal Internacional5.
15

Como se vê, além da repressão geral, feita através do

Tribunal de Nuremberg, os documentos de submissão da Alemanha
às Forças Aliadas estabelecem a submissão expressa daquela
Nação à Lei e à Jurisdição do local onde foram praticados os
delitos

geograficamente

localizados,

na

chamada

repressão
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local.
16

Como

se

sabe,

o

crime

sujeita

seu

agente

a

duas

condições: sofrer a sanção penal pelo delito que cometeu e
reparar o dano ou o mal que por ele causou.
17

Por esta razão o art. 5º XLV da CF/88 prevê o dever do

agente criminoso reparar o dano possibilitando, inclusive, a
possibilidade da obrigação de reparar o dano originário do
crime ser estendida aos sucessores do agente e contra eles
executada, até o limite do valor do patrimônio transferido.
18

Na época, inclusive, o próprio Estado brasileiro, no

âmbito do executivo, tomou junto à Alemanha a garantia solene
de que as indenizações devidas por atos de agressão contra
5

Vide nota 1.
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18

bens

do

Estado

brasileiro

e

contra

a

vida

e

bens

de

brasileiros ou de estrangeiros residentes no Brasil seriam
por ela arcada.
19

Não

obstante,

a

Recorrida

não

cumpriu

com

este

compromisso fazendo com que o Governo editasse o Decreto-Lei
4.166/42, estabelecendo que os bens e direitos dos súditos
alemães,

japoneses

e

italianos

respondessem

por

tais

prejuízos, nos seguintes termos:
DECRETO-LEI N. 4.166 – DE 11 DE MARÇO DE 1942
Dispõe

sobre

as

indenizações

devidas

por

atos

de

agressão contra bens do Estado brasileiro e contra a
vida e bens de brasileiros ou de estrangeiros residentes
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no Brasil.
O Presidente da República, usando da atribuição que
lhe confere o artigo 180, combinado com o artigo 166, §
2º da Constituição;
Considerando

que

atos

de

guerra

são

praticados

contra o continente americano;
Considerando que, ao passo que o Brasil respeitava,
com

a

máxima

neutralidade

exatidão

e

universalmente

lealdade,
aceitas

as

regras
no

de

direito

internacional, o navio brasileiro "Taubaté" foi atacado,
no mar Mediterrâneo, por forças de guerra da Alemanha;
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Considerando que, assumindo solenemente a obrigação
de reparar o dano causado por esse ato o Governo alemão
até hoje não cumpriu esse compromisso;
Considerando que, após a conjugação dos esforços
das

Repúblicas

americanas

para

a

defesa

da

sua

soberania, da sua integridade territorial e dos seus
interesses
mercante

econômicos,

unidades

brasileira,

desarmadas

viajando

com

fins

da
de

marinha
comércio

pacífico, foram atacadas e afundadas com infração de
normas jurídicas consagradas;
Considerando que tais atos constituem uma agressão
não

provocada

brasileira

e

de

que

prejuizo

resultam
direto

a

ameaça

à

navegação

interesses

vitais

do

possue

o
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Brasil;
Considerando
Governo

denotam

que
que

as
a

informações

responsabilidade

que
dos

atentados

deve ser atribuida às forças armadas alemãs, mas que,
por

outro

lado,

a

aliança,

para

fins

de

guerra,

existente entre a Alemanha, o Japão e a Itália, torna
estas potências necessariamente solidárias na agressão;
Considerando
Brasil

ofereceu

que,
aos

durante

nacionais

mais

de

daqueles

um

século,

Estados,

o

uma

íntima participação na sua economia;
Considerando que, nas condições da guerra moderna,
as populações civís se acham estreitamente ligadas à
sorte das armas e que a sua atividade é, mais do que em
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qualquer

outra

época

da

história,

um

elemento

determinante do êxito das operações de guerra;
decreta:
Art. 1º Os bens e direitos dos súditos alemães,
japoneses

e

italianos,

pessoas

físicas

ou

jurídicas,

respondem pelo prejuizo que, para os bens e direitos do
Estado Brasileiro, e para a vida, os bens e os direitos
das

pessoas

físicas

domiciliadas

ou

resultarem,

de

ou

residentes
atos

de

jurídicas
no

Brasil,

agressão

brasileiras,
resultaram,

praticados

ou

pela

Alemanha, pelo Japão ou pela Itália.
...
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GETULIO VARGAS”
20

Ressalte-se que, mesmo com o fim da Guerra, não houve

qualquer

armistício

restando

outra

assinado

solução

para

entre
as

Brasil

vítimas

e

Alemanha

civis

não

brasileiras

senão recorrer ao Poder Judiciário.
21

Além disso, ratificou a República Federal da Alemanha a

Convenção

Européia

ressalva em seu

sobre

art. 11º,

Imunidade

de

Jurisdição

sobre Imunidade de

onde

Jurisdição,

assim dispõe6:

6

Tradução livre. Do original:
“Article 11
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdction of a court of another Contracting State in
proceedings which relate to redress for injury to the person or damage to tangible property, if the facts which
occasioned the injury or damage occurred in the territory of the State of the fórum, and if the author of the
injury or damage was present in that territory at the time when those facts occurred.”
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“Um

Estado

Contratante

não

pode

reclamar

imunidade de jurisdição em uma Corte de outro
Estado
danos

Contratante
à

pessoas

em
ou

processos
avarias

à

relativos

a

propriedades

materiais, se os fatos que acarretaram estes
danos ou avarias ocorreram no território do
Estado do foro, e o autor do dano ou avaria
estava

presente

neste

território

quando

os

fatos ocorreram.”
22

Ademais, não pode subsistir a invocação da imunidade de

jurisdição para atos atentatórios aos direitos humanos, o
art.

4º,

II,

da

CF/88

prepondera

sobre

qualquer

outros

princípios regentes das relações internacionais do Brasil com
outros Estados, inclusive sobre o art. 4º, IV e V da CF/88,
que podem ser entendidos como os que governam a imunidade de
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jurisdição.

Não

bastasse,

também

deve

ser

prestigiada

a

dignidade da pessoa humana conforme assegurada pelo art. 1º,
III, da CF/88.
23

Pois que, a imunidade de jurisdição sé deve servir ao

Estado que proteja os direitos humanos e não para os que as
violente, pois outra finalidade não se pode mais admitir a um
Estado.
24

É assim que não se pode aceitar como válida qualquer

exceção de imunidade de jurisdição para atos atentatórios à
dignidade da Pessoa Humana, como o caso em questão, no qual a
Ré,

quando

tiros

ao

em

regime

nazista

alvo

contra

um

execrável

barco

de

resolveu

pesca

praticar

brasileiro,

que
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pescava em pleno território brasileiro, a fim de prover o
sustento próprio e de sua prole.
25

Assim,

permitir

brasileiros

em

pleno

ao

Estado

estrangeiro

território

nacional,

assassinar

deixando

suas

famílias na miséria, para somente 60 anos depois descobrirem
o

que

aconteceu,

viola

não

só

a

dignidade,

mas

também

consiste em discriminação vedada pelo art. 3º, IV, da CF/88,
aceitando a Ré que não há imunidade nesta mesma situação se o
fato tivesse ocorrido na Europa.
26

Por fim, se é verdade que a imunidade de jurisdição

decorre dos princípios de relações internacionais, da não
intervenção e da igualdade entre os Estados, art. 4º, IV e V,
da

CF/88,

também

internacionais

o

da

é

que

República

é

princípio

Federativa

das
do

relações

Brasil,

a
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prevalência dos direitos humanos, art. 4º, II, da CF/88,
sendo certo que o termo “prevalência” já pressupõe a sua
preponderância, inclusive com relação aos outros princípios
de relações internacionais a que está submetida a República
Federativa do Brasil.
27

Neste

mesmo

sentido

se

posicionou

o

ilustre

Sub

Procurador Geral de Justiça, que ao atuar neste autos na
qualidade

de

fiscal

da

lei

(fls.

638/642

e-stj),

emitiu

parecer majestoso, cabendo trazer a transcrição de alguns
trechos, in verbis:
(...)
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"6.

De fato, a imunidade dos Estados estrangeiros

à jurisdição nacional não encontra previsão expressa em
nosso ordenamento jurídico. Entretanto, o art. 4º, da
Constituição
intervenção

Federal,
como

reconhece

premissas

a

de

igualdade

condução

da

e

a

não

política

externa brasileira.
7.

A imunidade de jurisdição consubstanciada no

respeito à autonomia de um Estado não autoriza que esse
mesmo

ente

internacional

aja

como

bem

entender

no

território de outro.
8.

A embaixada da República Federal da Alemanha

em resposta à citação feita pela justiça federal alegou,
às fls. 496, que o Brasil não possui jurisdição sobre
atos de i8mpério praticados em outros países. Contudo, o
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ato de atacar e destruir uma embarcação civil, matando
os seus tripulantes, em período de guerra, mas fora do
cenário de combate, é um desses atos de império que não
devem ser protegidos pela imunidade de jurisdição.
(...)
10. Neste passo, não há razoabilidade em relativizar
a imunidade para lides trabalhistas e não a afastar para
situações como a dos autos, onde é patente a violação
dos direitos humanos daqueles civis que tiveram suas
vidas ceifadas em águas pátrias, distantes do palco em
que se descortinava a Segunda Guerra Mundial.

______________________________________________________________
Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070
Documento eletrônico e-Pet nº 810907 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 91491270196652 Data e Hora: 05/09/2014 16:23:48hs

STJ-Petição Eletrônica (AgRg) 00308229/2014 recebida em 05/09/2014 16:23:45

(e-STJ Fl.386)

24

11. Ademais, a própria Constituição Federal em seu
art.

88,

III,

assegura

a

competência

da

autoridade

judiciária brasileira quando a ação se originar de fato
ocorrido ou praticado no Brasil.(...)"
28

Tal posicionamento do Exmo Sub Procurador Geral é mola

mestra para a descortinação de todo o imbróglio causado pelo
Agravado, ao cometer atos atentatórios ao direitos humanos em
território nacional.
29

Outrossim, além de não caber a imunidade de jurisdição

para atos praticados no território do Estado do foro e contra
atos atentatórios aos direitos fundamentais da Pessoa Humana,
também não deve caber a imunidade de jurisdição quanto os
Autores, pobres na acepção da

palavra, não têm condições
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financeiras para intentar uma ação em terra estrangeira.
30

O acesso à justiça lhes são assegurados pelo art. 5º,

XXXV, da CF/88 e, no caso em questão, não obstante não ser
mesmo

a

hipótese

de

imunidade

de

jurisdição

pelas

peculiaridades do caso, a eles deve ser efetivadas a justiça,
não

só

pelas

garantias

humanitárias

das

Convenções

Internacionais, mas porque caso contrário suas pretensões não
poderão

mesmo

ser

efetivada,

denegando-se

o

direito

à

Justiça.
31

Nos termos do art. 3º da Lei 10.060/1950, a gratuidade

compreende a isenção dos emolumentos e custas devidos aos
juízes,

órgãos

Justiça,

bem

do

Ministério

como

das

Público

despesas

de
com

serventuários
as

da

publicações

indispensáveis no jornal encarregado da divulgação dos atos
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oficiais

e

dos

honorários

de

perito,

razão

pela

qual

as

custas com a tradução para o vernáculo do País rogado e
demais documentos necessários à instrução da Carta Rogatória
citatória requerida deve ser custeada pelo Estado, uma vez
que o intérprete juramentado funcionam tal qual perito do
juízo para o fim ao qual se destinam, nos termos dos artigos,
150,151,210 e 210 do CPC.
32

Assim importante reiterar o não cabimento da Imunidade

de Jurisdição.

IV – PEDIDO
Diante

do

exposto

requer

o

recebimento

e

provimento
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deste Agravo Regimental para que:
1

-

Seja

reconsiderada

a

decisão

monocrática

que

negou

seguimento ao Recurso Ordinário com fulcro no art. 557 do
CPC, e, não reconsiderando, nos termos do art. 259 do RISTJ,
seja

colocado

em

mesa

para

apreciação

e

julgamento

pela

Câmara para que reconheça que não há que se aplicar o art.
557 do CPC à espécie, devendo ser recebido o Recurso, pelos
motivos já expostos, e julgado no mérito;
2

-

Recebido

o

recurso,

seja

examinado

o

mérito

para

provimento dos pedidos do Recurso Ordinário, quer sejam:
2.1 - Seja anulada a sentença e ordenado o
juízo

apelado

a

dar

prosseguimento

ao

processo, devendo a Ré ser citada através de
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Carta Rogatória, que deve ser transmitida ao
país rogado por via do Ministério das Relações
Exteriores, que se localiza na Esplanada dos
Ministérios, Brasília – DF, CEP 70170-900, nos
termos de sua Portaria nº 26, de 14 de agosto
de 1990. Não obstante, sendo os Recorrentes
pobres

na

acepção

da

palavra

e

tendo

os

benefícios da justiça gratuita, nos termos da
lei

1.060/50,

a

inafastabilidade

fim

de

se

assegurada

prestigiar

pelo

art.

a
5º,

XXXV, da CF/88, sendo requisito para a carta
rogatória a tradução para o idioma do país
rogado da contra-fé, requerem, nos temos da
lei

1.060/1950,

que

o

juízo

providencie

o

pagamento de tradutor juramentado para este
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fim.
2.2 – Desde já, anule a sentença também para
afastar
tendo

em

expressa
onde

a

imunidade
vista:

da

a)

à

praticados

o

regime

Conferência

de

jurisdição

existência

Alemanha

foram

durante

à

jurisdição
os

crimes

nazista

Moscou

de

de

nos
outubro

nacional
submissão
do
de

local
guerra

termos
de

da

1943,

Declaração de submissão da República Alemã às
forças aliadas de 5 de junho de 1945 e acordo
de

Londres

instituiu

de
o

inexistência

8

de

agosto

Tribunal
de

legítimo

de
ato

de

1945

que

Nuremberg;

b)

de

na

império

prática de crime de guerra e crime contra a
humanidade

já

julgados

e

condenados

por
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tribunal
fonte

internacional;

normativa

que

c)

inexistência

assegure

de

imunidade

de

jurisdição a Estado estrangeiro no ordenamento
jurídico

brasileiro;

d)

existência

de

jurisdição brasileira, nos termos do art. 88,
III

do

CPC

e

109,

II,

da

CF/88;

e)

inexistência de

imunidade de jurisdição por

atos

no

praticados

foro;

f)

território

aplicação

do

do

estado

princípio

do
da

reciprocidade que deve ser relacionado com a
igualdade do art. 5º, caput, da CF/88 e com a
correta interpretação do art. 4º da LICC c/c
art. 38 do Estatuto da Corte Internacional de
Justiça, 1945 no qual qualquer interpretação
sobre a aplicação da imunidade de jurisdição
deva

ser

Petição Eletrônica juntada ao processo em 08/09/2014 às 09:11:32 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

costume

conforme
ou

a

extensão

princípio

dada

pela

a

este

comunidade

internacional, incluindo as hipóteses que a
restringem,

como

o

da

morte

de

pessoas

no

território do estado do foro; g) evolução do
papel do ser humano de objeto para sujeito de
direito

internacional;

h)

inexistência

de

imunidade de jurisdição para atos atentátórios
aos

direitos

humanos

com

preponderância

do

art. 4º, II sobre o art. 4º, IV e V da CF e
aplicação do art. 3º IV da CF; i) o direito
fundamental

do

acesso

Recorrentes

pobres

com

à

justiça
os

sendo

os

benefícios

da

justiça gratuita, sem condição de ajuizar ação
na Alemanha.
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No caso de renovação da citação, para que não caibam
dúvidas,

requer

que

a

Recorrida

seja

expressamente

advertida em mandado de citação sobre o seu prazo de
resposta e que a mesma deva se dar nos autos através de
advogado habilitado, sob a pena de revelia.
Por fim, requer que toda e qualquer publicação seja mantida
em nome do Dr. LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO, OAB/RJ 94.122.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2014.

LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO

FABIANA SIMÕES MARTINS
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OAB/RJ 94.122

OAB/RJ 95.226

CLÁUDIO RÊGO CARVALHO
OAB/RJ 113.731
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PUBLICAÇÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 09/09/2014 às 07:23:23 pelo usuário: JANAINA CERQUEIRA ALVES

Certifico que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 08/09/2014 a Vista ao Agravado para
Impugnação do AgRg e considerada publicada na data
abaixo mencionada, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei
11.419/2006. Certifico, ainda, que foi(foram) intimado(s) o
Ministério Público Federal e, caso figurem como parte dos
presentes autos, a União, a Fazenda Nacional, e as
Entidades Federais elencadas no art. 17, da Lei nº 10.910/04,
com a expedição de Mandado de Intimação, conforme
determina a lei em vigor.
Brasilia, 09 de setembro de 2014
_______________________________________
COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por JANAINA CERQUEIRA ALVES
em 09 de setembro de 2014 às 07:23:21

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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Fls. ________
RO

129/RJ

CERTIDÃO

Certifico

que, em cumprimento ao

Mandado

de Intimação nº.

000889-2014-CORD4T - Decisão/Vista , o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL foi intimado(a) da publicação do dia 02/09/2014, com ciente
em 08/09/2014, conforme Mandado arquivado nesta Coordenadoria em

Documento eletrônico juntado ao processo em 11/09/2014 às 15:29:19 pelo usuário: ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA

11/09/2014.

Brasília-DF, 11 de setembro de 2014.

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA
em 11 de setembro de 2014 às 15:27:03

(e-STJ Fl.393)
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RO

129/RJ

CONCLUSÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 18/09/2014 às 16:01:23 pelo usuário: LÍDICE PEREIRA GAMA

Faço estes autos conclusos para julgamento ao Exmo.
Senhor Ministro MARCO BUZZI (Relator) com agravo
regimental.
Brasília, 18 de setembro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por LÍDICE PEREIRA GAMA, Chefe de Seção,
em 18 de setembro de 2014

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA10445892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LÍDICE PEREIRA GAMA, COORDENADORIA DA QUARTA TURMA Assinado em: 18/09/2014 16:01:23
Código de Controle do Documento: AC53AEC6-81D8-4B6B-B938-BAC7D1C7EB1C

(e-STJ Fl.394)
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Fls. ________
RO
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CERTIDÃO

Certifico

que, em cumprimento ao

Mandado

de Intimação nº.

000923-2014-CORD4T - Decisão/Vista , o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL foi intimado(a) da publicação do dia 09/09/2014, com ciente
em 15/09/2014, conforme Mandado arquivado nesta Coordenadoria em

Documento eletrônico juntado ao processo em 18/09/2014 às 18:05:31 pelo usuário: ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA

18/09/2014.

Brasília-DF, 18 de setembro de 2014.

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA
em 18 de setembro de 2014 às 18:05:06

(e-STJ Fl.395)

Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 334497/2014 CIÊNCIA PELO MPF .

Documento eletrônico juntado ao processo em 29/09/2014 às 11:13:54 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Brasília, 29 de setembro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por LEISSA DA SILVA BARBOSA
em 29 de setembro de 2014 às 11:13:50

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
RECORRENTE : KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
RECORRIDO : REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
NOTA DE CIÊNCIA ND Nº 1305/2014

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O Ministério Público Federal manifesta ciência da decisão de fls.
357/360, que negou provimento ao recurso ordinário, nos termos do art. 557,

Petição Eletrônica juntada ao processo em 29/09/2014 às 11:13:49 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

caput, do Código de Processo Civil e do art. 34, XVIII, do RISTJ.
Brasília, 16 de setembro de 2014.

NICOLAO DINO NETO
Subprocurador-Geral da República

Documento eletrônico e-Pet nº 836508 com assinatura digital
Signatário(a): NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO NºSérie Certificado: 4254984763268464897
Id Carimbo de Tempo: 91491270322512 Data e Hora: 23/09/2014 18:40:35hs
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CONCLUSÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 29/09/2014 às 11:37:28 pelo usuário: TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

Faço estes autos conclusos para julgamento ao Exmo.
Senhor Ministro MARCO BUZZI (Relator) com agravo
regimental, de fls. 363/390 e ciência pelo MPF.
Brasília, 29 de setembro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI,
Coordenadora,
em 29 de setembro de 2014

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA10507186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, COORDENADORIA DA QUARTA TURMA Assinado em: 29/09/2014 11:37:28
Código de Controle do Documento: EE976F6D-10B5-4E18-9A3E-A3AA4AF1C567
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AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo regimental interposto por KARLA CHRISTINA
AZEREDO VENÂNCIO DA COSTA E OUTROS em face de decisão proferida por
este signatário, acostada às fls. 357/360, que negou seguimento ao recurso
ordinário.
Em resumo, os recorrentes ajuizaram, em face da República Federal da
Alemanha, pedido de ressarcimento de danos, fundado na morte dos cônjuges e avó
dos acionantes por ato de guerra praticado no mês de julho de 1943, durante a 2ª
Guerra Mundial, quando um submarino alemão (U-199), comandado por Hans

Documento eletrônico juntado ao processo em 13/10/2014 às 18:50:53 pelo usuário: KÊNIA LEILA BATISTA DOS REIS

Werner Kraus, bombardeou uma embarcação pesqueira denominada "Changuri-lá",
no litoral brasileiro de Cabo Frio-RJ.
O r. Juízo Federal da 14ª Vara da Subseção Judiciária do Rio de
Janeiro/RJ, ao examinar a controvérsia, julgou extinta a demanda em razão da
impossibilidade jurídica de pedido. Inconformados, os recorrentes apresentaram
recurso ordinário, com fundamento no art. 105, II, "c", do permissivo constitucional.
Às fls. 357/360, este signatário negou seguimento ao recurso ordinário ao
fundamento de que o STJ já se manifestou sobre a hipótese e concluiu

ser

impossível a responsabilização da recorrida por ato de guerra, tendo vista se tratar
de ato tipicamente de império.
Inconformados, KARLA CHRISTINA AZEREDO VENÂNCIO DA COSTA
E OUTROS interpõem agravo regimental na qual sustentam, em resumo,
inexistência de citação válida do agravado. Defendem, ainda, a presunção de
veracidade das decisões do Tribunal Marítimo. Defendem, quanto ao mérito, a
impossibilidade de exceção de imunidade de jurisdição diante da infringência aos
Direitos Humanos Fundamentais. Finalmente, afirmam a existência de conduta
dolosa da recorrida e nexo de causalidade entre a conduta e os danos. (fls. 363/390,
e-STJ)
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Pedem, por fim, a reconsideração da decisão impugnada, ou sua reforma
pelo Colegiado.
Sem impugnação.
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É o relatório.
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AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO
AFUNDADO NA COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE
GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO - ESTADO ESTRANGEIRO IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. A relativização da imunidade da jurisdição conta com o
assentimento desta Corte Superior; mas, tão-somente, quando
envolve relações natureza civil, comercial ou trabalhista,
restando prevalente a imunidade ao se tratar de ato de império,
como no presente caso.
2. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que não é
possível a responsabilização da República Federal da
Alemanha por ato de guerra, tendo em vista tratar-se de
manifestação de ato de império. Precedentes: AgRg no RO
110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
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3. Agravo regimental desprovido.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
O agravo regimental não merece acolhida, porquanto os argumentos
tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo
qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Como asseverado no decisum recorrido, é importante assinalar que a
relativização da imunidade da jurisdição conta com o assentimento desta Corte
Superior; mas, tão-somente, quando envolve relações natureza civil, comercial ou
trabalhista, restando prevalente a imunidade ao se tratar de ato de império, como no
presente caso.
A propósito:
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS PATRIMONIAIS. DIREITO
INTERNACIONAL
PÚBLICO.
IMUNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
TRADUTOR JURAMENTADO. RECUSA DE AUTENTICAÇÃO DE
DOCUMENTOS TRADUZIDOS PELA EMBAIXADA ESTRANGEIRA.
1. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, não é vista de
forma absoluta, sendo excepcionada, principalmente, nas hipóteses em que
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o objeto litigioso tenha como fundo relações de natureza meramente civil,
comercial ou trabalhista.
2. Ação indenizatória proposta em desfavor de Estado estrangeiro, ao
argumento de ter recusado autenticação de documentos traduzidos por
pessoa hábil à realização de tal trabalho, atrai a imunidade jurisdicional em
relação ao aludido Estado, visto que se trata de questão atinente à
soberania estatal.
3. O silêncio do representante diplomático ou do próprio Estado estrangeiro
para vir compor a relação jurídico-processual não importa em renúncia à
imunidade de jurisdição.
4. Recurso ordinário desprovido. (RO 78/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
08/09/2009)

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
INTERNACIONAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA AJUIZADA CONTRA ESTADO ESTRANGEIRO.
AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA. LIMITES.
RESPOSTA DO ESTADO ESTRANGEIRO. PROCEDIMENTO.
1. A imunidade de jurisdição não representa uma regra que
automaticamente deva ser aplicada aos processos judiciais movidos contra
um Estado estrangeiro. Trata-se de um direito que pode, ou não, ser
exercido por esse Estado, que deve ser comunicado para, querendo, alegar
sua intenção de não se submeter à jurisdição brasileira, suscitando a
existência, na espécie, de atos de império a justificar a invocação do referido
princípio. Precedentes.
2. Tendo o Estado estrangeiro, no exercício de sua soberania, declarado
que os fatos descritos na petição inicial decorreram de atos de império, bem
como apresentado recusa em se submeter à jurisdição nacional, fica
inviabilizado o processamento, perante autoridade judiciária brasileira, de
ação indenizatória que objetiva ressarcimento pelos danos materiais e
morais decorrentes de perseguições e humilhações supostamente sofridas
durante a ocupação da França por tropas nazistas.
3. A comunicação ao Estado estrangeiro para que manifeste a sua intenção
de se submeter ou não à jurisdição brasileira não possui a natureza jurídica
da citação prevista no art. 213 do CPC. Primeiro se oportuniza, via
comunicação encaminhada por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores, ao Estado estrangeiro que aceite ou não a jurisdição nacional.
Só aí, então, se ele concordar, é que se promove a citação para os efeitos
da lei processual.
4. A nota verbal, por meio da qual o Estado estrangeiro informa não aceitar
a jurisdição nacional, direcionada ao Ministério das Relações Exteriores e
trazida por esse aos autos, deve ser aceita como manifestação legítima
daquele Estado no processo.
5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RO 99/SP, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe
07/12/2012)

Além disso, acerca da temática apresentada, esta Colenda Corte de
Justiça já se manifestou sobre a hipótese em apreço e concluiu ser impossível a
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responsabilização da recorrida por ato de guerra, tendo em vista se tratar de ato
tipicamente estatal, ou seja, de império. Com essa orientação, registra-se:
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RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ESTADO
ESTRANGEIRO. ATO DE GUERRA. IMUNIDADE ABSOLUTA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Em se tratando de ato de guerra, a imunidade de jurisdição é absoluta,
não comportando exceções.
2. A República Federativa da Alemanha, em todas as ações de indenização
idênticas à presente, decorrentes de afundamento do barco pesqueiro
brasileiro Changri-La por um submarino alemão U-199, no litoral do Estado
do Rio de Janeiro, quando citada, quedou-se silente, não havendo como
compeli-la a responder ação indenizatória por ato de império. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RO 110/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
11/09/2012, DJe 24/09/2012)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO GROSSEIRO. ATO DE IMPÉRIO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO
ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
3. Ato de império - ofensiva militar durante período de guerra - é acobertado
por imunidade de jurisdição absoluta, não implicando renúncia à imunidade
o silêncio do Estado estrangeiro, que se abstém de compor a relação
processual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RO 59/RJ, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2012, DJe 08/10/2012)
DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BARCO
AFUNDADO EM PERÍODO DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO.
IMUNIDADE ABSOLUTA.
1. A questão relativa à imunidade de jurisdição, atualmente, não é vista de
forma absoluta, sendo excepcionada, principalmente, nas hipóteses em que
o objeto litigioso tenha como fundo relações de natureza meramente civil,
comercial ou trabalhista.
2. Contudo, em se tratando de atos praticados numa ofensiva militar em
período de guerra, a imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta
exceção.
3. Assim, não há como submeter a República Federal da Alemanha à
jurisdição nacional para responder a ação de indenização por danos morais
e materiais por ter afundado barco pesqueiro no litoral de Cabo Frio durante
a Segunda Guerra Mundial.
4. Recurso ordinário desprovido. (RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe
08/09/2009)
DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ATO
DE GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE ABSOLUTA.
1 - A imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta exceção.
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Superior Tribunal de Justiça
Precedentes do STJ e do STF.
2 - Não há infelizmente como submeter a República Federal da Alemanha à
jurisdição nacional para responder a ação de indenização por danos morais
e materiais por ato de império daquele País, consubstanciado em
afundamento de barco pesqueiro no litoral de Cabo Frio - RJ, por um
submarino nazista, em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial.
3 - Recurso ordinário conhecido e não provido. (RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2008,
DJe 19/05/2008)

2. Do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico juntado ao processo em 13/10/2014 às 18:50:53 pelo usuário: KÊNIA LEILA BATISTA DOS REIS

É como voto.
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Superior Tribunal de Justiça

S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2012/0010078-0

RO

PROCESSO ELETRÔNICO

AgRg no
129 / RJ

Números Origem: 200651010169349 214001400010462011
EM MESA

JULGADO: 02/10/2014

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. NICOLAO DINO DE CASTRO E COSTA NETO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Documento eletrônico juntado ao processo em 13/10/2014 às 18:51:12 pelo usuário: KÊNIA LEILA BATISTA DOS REIS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

:
:
:
:

KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente), Maria Isabel
Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
RELATOR
AGRAVANTE

Documento eletrônico juntado ao processo em 15/10/2014 às 07:01:22 pelo usuário: SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DO DJ

ADVOGADO
AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRO MARCO BUZZI
: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO
AFUNDADO NA COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE
GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO - ESTADO ESTRANGEIRO IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. A relativização da imunidade da jurisdição conta com o
assentimento desta Corte Superior; mas, tão-somente, quando
envolve relações natureza civil, comercial ou trabalhista,
restando prevalente a imunidade ao se tratar de ato de império,
como no presente caso.
2. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que não é
possível a responsabilização da República Federal da
Alemanha por ato de guerra, tendo em vista tratar-se de
manifestação de ato de império. Precedentes: AgRg no RO
110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo (Presidente), Maria
Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF), 02 de outubro de 2014 (Data do Julgamento)
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Presidente
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
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Superior Tribunal de Justiça
AgRg no RO

129/RJ (2012/0010078-0)

PUBLICAÇÃO

Certifico que foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 14/10/2014 o referido acórdão de fls. 405 e considerado
publicado em 15 de outubro de 2014, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei

Documento eletrônico juntado ao processo em 15/10/2014 às 09:33:40 pelo usuário: SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES

11.419/2006. Certifico, por fim, que foi intimado o Ministério Público
Federal e, caso figurem como parte dos presentes autos, a União, a Fazenda
Nacional, e as Entidades Federais elencadas no art. 17, da Lei nº 10.910/04,
com a expedição de Mandado de Intimação, conforme determina a lei em
vigor.

______________________________________________
COORDENADORIA DA QUARTA TURMA

(*) Documento assinado eletronicamente
por SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES nos termos
do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

Código de Controle do Documento: 35BB0EB3-9D4E-4EA5-846B-B56E05277544

(e-STJ Fl.407)

Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 374765/2014 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO .
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Brasília, 21 de outubro de 2014.
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1

EXMO SR. DR. RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI - QUARTA TURMA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso Ordinário nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
KARLA

CRISTINA

qualificados

na

AZEREDO

VENANCIO

presente

AÇÃO

DE

DA

COSTA

E

RESSARCIMENTO

OUTROS,
DE

já

DANOS,

oposta em face da REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA, vem, através

Petição Eletrônica juntada ao processo em 21/10/2014 às 11:16:40 pelo usuário: TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

de seus advogados, opor

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Em face do v. Acórdão de fls. publicada no Diário da Justiça
Eletrônico no dia 15/10/2014, quarta-feira, com fulcro no art.
535, I e II, do CPC e art. 236 do RISTJ, para sanar omissão e
requerer esclarecimentos, bem como prequestionar questões de
matéria constitucionais, conforme previsto nas Súmulas 282 e
356 do E.STF, como se segue:
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I – DA TEMPESTIVIDADE
1

O v. Acórdão embargado foi publicado no dia 15/10/2014,

quarta-feira,

conforme

publicação

no

Diário

da

Justiça

Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.
2

Assim, o prazo de 05 dias do art. 536 do CPC começou a

contar a partir do dia 16/10/2014 (quinta-feira), com o seu
término no dia 20/10/2014, (segunda-feira), sendo desta forma,
tempestivos.
II – RAZÕES DOS EMBARGOS
1

A qujarta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

Petição Eletrônica juntada ao processo em 21/10/2014 às 11:16:40 pelo usuário: TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

através

do

v.

Acórdão

ora

embargado,

resolveu,

por

unanimidade, em conhecer do Recurso Ordinário, mas contudo,
negar-lhe provimento, sob os seguintes fundamentos: de que a
imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta exceção
e de que não há como submeter a República Federal da Alemanha
à jurisdição nacional para responder a ação de indenização por
danos morais e materiais por ato de império daquele País,
consubstanciado em afundamento de barco pesqueiro no litoral
de Cabo Frio – RJ, por um submarino nazista, em 1943, durante
a Segunda Guerra Mundial.
2

Contudo,

restou

omisso

o

v.

Acórdão

no

que

tange

a

necessidade da capacidade postulatória de acordo com o art.
36, 297, 319 e 322 do CPC, além do art. 133 da CF/88, eis que
a

partir

do

fato

de

que

a

Ré,

ora

Embargada

não

ter

se
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3

apresentado nos autos da devida forma, através de advogado e
apresentado contestação.
4

Com

embargado

relação
não

à

imunidade

registra

de

jurisdição,

expressamente

a

o

v.

indicação

Acórdão
da

fonte

normativa que assegura a referida imunidade de jurisdição à
Estado Estrangeiro no ordenamento jurídico Brasileiro, eis que
se baseou na imunidade acta jure imperii sendo absoluta, tendo
em vista a existência de normas previstas expressamente no
nosso ordenamento jurídico, art. 88, III, do CPC e art. 109,
II, da Constituição Federal, de acordo com o princípio da
legalidade,
Federal,

garantido

inexistindo

pelo

art.

dispositivo

5º,

II,

da

normativo

Constituição

que

permita

a

Petição Eletrônica juntada ao processo em 21/10/2014 às 11:16:40 pelo usuário: TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

extinção por imunidade de jurisdição.
5

Outrossim, o v. Acórdão embargado sequer se manifestou a

respeito das normas que regulam as relações internacionais do
Brasil com outros Estados, especialmente a aplicação do art.
4º,

II,

da

internacionais

CF/88
do

que

Brasil

estabelece
com

outros

que

Estados

nas

relações

prepondera

os

direitos humanos, com relação a outros princípios, inclusive o
da imunidade de jurisdição que através do art. 4º, IV e V da
CF, a não intervenção e igualdade dos Estados.
6

Omisso também está o v. Acórdão embargado com relação a

questão

da

restritividade

do

princípio

da

imunidade

de

jurisdição na Europa, conforme aprovação da Convenção Européia
sobre Imunidade de Jurisdição, Basiléia, 16.V.1972, onde a Ré
ora embagada faz parte.
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7

Os

Embargantes

apontaram

a

expressamente

aplicação

do

art.

em
11

seu
da

Recurso

Ordinário

referida

Convenção

Européia, contudo, sequer houve manifestação expressa pelo v.
Acórdão, o que desde já se pretende obter.
9

O v. Acórdão sucintamente assim se coloca com relação à

questão ora em debate: “[...]Além disso, acerca da temática
apresentada, esta Colenda Corte de Justiça já se manifestou
sobre

a

hipótese

em

apreço

e

concluiu

ser

impossível

a

responsabilização da recorrida por ato de guerra, tendo em
vista

se

tratar

de

ato

tipicamente

estatal,

ou

seja,

de

Petição Eletrônica juntada ao processo em 21/10/2014 às 11:16:40 pelo usuário: TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

império.[...]”
10

Ocorre que questão tormentosa que quis a parte levar ao

conhecimento

de

V.Exa

é

a

exceção

ratificada

pela

Ré

em

Convenção Européia sob Direito Humanos do qual não cabe a
imunidade de jurisdição quando o ato é praticado no território
estrangeiro.
11

Para que não caiba dúvidas junte-se a referida Convenção

Européia sobre a Imunidade do Estado – (doc.01).
12
por

E a norma não se aplica porque o Brasil a ratificou, mas
uma

dedução

lógica

em

respeito

ao

princípio

da

reciprocidade e da igualdade, pois se a República Federal da
Alemanha aceita excepcionar esta regra em âmbito europeu, não
se pode reconhecer a menos para brasileiro.
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13

Além disso vale dizer que o princípio de imunidade de

jurisdição não está positivado no Brasil, quando muito ele
advém da igualdade dos Estados e não intervenção, art. 4º, IV
e V da CF. Assim sendo, a imunidade de jurisdição é oriundo de
um costume internacional nascido e criado na Europa e, ora, se
a própria Europa, excepciona esta hipótese, não há porque não
interpretar

este

costume

internacional

restritivamente

na

hipótese, sob pena de se violar o §2º do art. 5º da CF/88, o
que também se requer seja devidamente apreciado e aplicado e
provido o efeito infringente
14

Com

relação

especialmente

ao

art.

4º,

caput

e II,

da

Constituição Federal, requerem que seja expressa apreciação,
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uma vez que a norma constitucional estabelece que nas relações
internacionais

prepondera

não

a

soberania

mas

os

direitos

humanos, sendo certo que o termo “prevalência” já pressupõe a
sua

preponderância,

inclusive

com

relação

aos

outros

princípios de relações internacionais a que está submetida a
República do Brasil, questão omissa e que deve ser examinada
também à luz da dignidade da pessoa humana, art. 1º, III e da
vedação à discriminação, art.3º, IV da CF, pois se o .
15

Tais

existentes

questões
bem

como

são

relevantes

que

tal

para

medida

sanar

encontra

as

omissões

respaldo

para

prequestionar as questões de matéria constitucional, de acordo
com as Súmulas 282 e 356 do STF, in verbis:
“Súmula 282. É inadmissível o recurso extraordinário quando
não

ventilada,

na

decisão

recorrida,

a

questão

federal

suscitada.”
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“Súmula 356. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram

opostos

embargos

de

declaratórios,

não

pode

ser

objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do
prequestionamento.”

16

Desta forma, há necessidade de apreciação das questões ora

infocadas, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas,
de acordo com o princípio do devido processo legal, art. 5º,
LIV, da CF, bem como, prequestionar as questões de matéria
constitucional, art. 1º, III, 3º, IV, 4º, caput e II, c/c,
art.

133

todos

da

Constituição

Federal

de

1988

a

serem

expressamente registradas pelo v. Acórdão ora embargado, para
que não se denegue a completa prestação jurisdicional e se
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viole o art. 5º, XXXV da CF.
III – CONCLUSÃO
Pelo
CONHECIDO

exposto,
e

ACOLHIDO

caracterizar-se
dando

esperam
os

negativa

provimento

para

e

confiam

presentes
de

sanar

Embargantes

Embargos,

prestação
a

os

sob

pena

jurisdicional

omissão

apontada

seja

e

e

de
lhes

efeitos

prequestionadores, dando-lhe o efeito modificativo quando e se
for o caso, para:.
A) Apreciar a aplicação do art. 11 da Convenção Européia sobre
a

Imunidade

do

Estado,

da

Basiléia,

de

16.V.1972

c/c

o

princípio da reciprocidade, garantido pelo art.4º, V da CF,
qual, diferentemente do acórdão embargado, apresenta a exceção
do princípio da imunidade de jurisdição para quando o fato
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objeto do processo tenha sido praticado no Estado do foro (no
Estado

estrangeiro),

hipótese

dos

autos,

uma

vez

que

esta

importante questão não foi apreciada e é relevante a fim de
não

se

constitua

negativa

de

prestação

jurisdicional,

nos

termos do art. 5º, XXXV da CF.
B) Apreciar a aplicação do art. 4º, caput e II, da CF que
estabelece

a

preponderância

dos

direitos

humanos

sobre

qualquer outro princípio entre os que devem reger as relações
internacionais do Brasil com os outros Estados, inclusive a
imunidade

de

jurisdição

advinda

da

não

intervenção

e

da

igualdade dos Estados conforme art. 4º, IV e V da CF
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C) Esclarecer a não aplicação do art. 1º, III da CF ao caso e
também do art. 3º, IV da CF, pois que há discriminação ao não
permitir a um brasileiro pleitear direitos subjetivos se a
própria

República

Federal

da

Alemanha

ratifica

Convenção

Internacional na qual excepciona a imunidade de jurisdição por
ato de império em âmbito Europeu. Por que o europeu sim e os
brasileiros

não,

podem

processar

a

República

Federal

da

Alemanha em seu país se o fato lá tiver ocorrido?
D) Esclarecer porque entende que o diplomata pode falar em
nome da Ré se o ordenamento jurídico nacional estabelece a
necessidade da capacidade postulatória para falar nos autos
conforme artigos 133 da CF e 36, 297, 319 e 322 do CPC.
E) No mais prequestiona para efeitos de Recurso Extraordinário
os artigos art. 1º, III, 3º, IV, 4º, caput e II e art. 5º,
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XXXV

e

LIV

da

CF,

para

não

se

configurar

a

negativa

de

prestação jurisdicional previsto no art. 5º, XXXV e o fiel
cumprimento do direito líquido e certo amparado pelo art. 535,
I e II do CPC.

Aproveita para requerer que todas as publicações continuem
sendo feitas em nome do Dr. Luiz Roberto Leven Siano, OAB/RJ
94.122.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Petição Eletrônica juntada ao processo em 21/10/2014 às 11:16:40 pelo usuário: TAYNAH RODE DA SILVA PETINI

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2014.

LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO

FABIANA SIMÕES MARTINS

OAB/RJ 94.122

OAB/RJ 95.226

CLÁUDIO RÊGO CARVALHO
OAB/RJ 113.731
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Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070
Documento eletrônico e-Pet nº 874774 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 91491270506767 Data e Hora: 20/10/2014 16:01:07hs

j
I

STJ-Petição Eletrônica (EDcl) 00374765/2014 recebida em 20/10/2014 16:01:01

(e-STJ Fl.416)

Convençlo Européia sobre a Imunidade do Estado
Basiléia, 16.V.1972
Preimbulo

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários deste documento,
1

;

Considerando que o objetivo do Conselho da Europa é alcançar uma maior uniao entre seus membros;

1

levando em conta o fato de que há uma tendência nas leis internacionais de restringir os casos nos quais o
Estado pode declarar imunidade perante tribunais estrangeiros;

j
1

J
I

Desejando estabelecer nas suas mútuas relaçOes, regras comuns relacionadas ao escopo da imunidade de
um Estado à jurisdição dos tribunais de outro Estado, e elaborado para garantir que os julgamentos dados
contra outro Estado sejam cumpridos;

j

Considerando que a adoça0 de tais regras tenderia a adiantar o trabalho da harmonizaç!io assumido pelos
Estados membros do Conselho da Europa no campo legal,

j
I

<,
j

l

Acordaram como segue:

I

Capitulo 1- Imunidade de jurisdição

II
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,

Artigo 1

1< Um Estado Contratante que institui ou intervém em processos perante um tribunal de outro Estado
Contratante se submete, para fins destes prooessos, à jurisdição dos tribunais daquele Estado<
2. Tal Estado Contratante nao pode declarar imunidade de jurisdição dos tribunais do outro Estado
Contratante em respeito a qualquer contra reclamação:
a. oriunda do relacionamento legal ou dos fatos nos quais a reclamaçêo principal se baseia;
b. se, de acordo com os provimentos desta Convenção, nao tiver direito de invocar imunidade
porque esta contra reclamaçêo é parte de processo separado contra ele nos tribunais<
3. Um Estado Contratante que faz uma contra rec1amaçêo em processo perante um tribunal de outro
Estado Contratante submete-se a jurisdiçêo dos tribunais deste Estado com respeito nao somente à
contra reclamaçêo mas também quanto a reclamaçêo principal.
Artigo 2

Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdiç!lo de um tribunal de outro Estado
Contratante se tiver aoeitado se submeter à jurisdição daquele tribunal:
a. Por acordo intemacional;
b. Por um termo expresso inserido em contrato escrito; ou
c. Por consentimento expresso dado depois que tenha acontecido uma disputa entre as partes.
Artigo 3

1. Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdição de um tribunal de outro Estado
Contratante se antes de declarar imunidade, tomar qualquer medida no processo que seja relativa a
mérito. No entanto, se o Estado satisfizer o Tribunal que nao tinha como adquirir conhecimento de
fatos nos quais uma declaração de imunidade paderia ser baseada até depois de ter tomado a
referida medida, pode declarar imunidade baseado nestes fatos se assim fizer o mais oedo passlve!.
2. Um Estado Contratante nao é obrigado a ter desistido da imunidade caso se apresente perante um
tribunal de outro Estado Contratante a fim de ratificar sua imunidade.
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Artigo 4

i!

1. Sujeito ao previsto no Artigo 5, um Estado Contratante não pode declarar imunidade à jurisdiçao de
tribunais de outro Estado Contratante se o processo for relativo a uma obrigação do Estado, que por
força de um contrato, coincide de ser descarregado no terrHório do Estado onde é o foro.
2. O Parágrafo 1 não se aplica:
a. no caso de um contrato realizado entre Estados;
b. se as partes do contrato tiverem acordado diferentemente por escrHo;
c. se o Estado é parte de um contrato celebrado no seu território e a obrigaçllo do Estado é
govemada pela sua lei administrativa.
ArtigoS

1. Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade á jurisdição do tribunal de outro Estado
Contratante se o processo se refere a um contrato de trabalho entre o Estado e um individuo onde o
trabalho precisa ser realizado no território do Estado onde é o foro.
2. O Parágrafo 1 nao se aplica onde:
a. o individuo for de nacionalidade do Estado empregador quando o processo for iniciado;
b quando o contrato foi registrado o individuo nao era de nacionalidade do Estado onde é o
foro nem residia naquele Estado; ou
c. as partes do contrato acordaram de outra forma por escrito, a nao ser que, de acordo com a
lei do Estado onde é o foro, os tribunais daquele Estado tenham jurisdição exclusiva por
motivo do assunto do contrato.
3. Onde o trabalho for realizado para um escritório, agência ou outro estabelecimento referido no
Artigo 7, Parágrafos 2.a e b do presente Artigo será aplicável se no momento em que o contrato for
registrado, o individuo resida no Estado Contratante que o empregar,
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Artigo 6
1. Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdição de um tribunal de outro Estado
Contratante se participar com uma ou mais pessoas particulares em uma empresa, associaçao ou
outra pessoa jurídica que tenha sua sede, escrnório registrado ou principal local de negócios no
território do Estado onde fica o foro, e o processo se refira ao relacionamento, em assuntos
originários desta participação, entre o Estado por um lado e a entidade ou qualquer outro
participante pelo outro.
2. O Parágrafo 1 nao se aplica se for acordado de outra forma por escrito.
Artigo 7

1. Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdição de um tribunal de outro Estado
Contratante se Uver no território do Estado onde é o foro, um escritório, agência ou outro
estabelecimento através do qual realiza, da mesma forma que uma pessoa flsica, uma atividade
industrial, comercial ou financeira; e o processo se relacionar a esta atividade do escritório, agência
ou estabelecimento.
2. O Parágrafo 1 nao se aplica se todas as partes na disputa são Estados, ou se as partes tiverem
acordado diferentemente por escrito.
Artigo 8

Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdiç.!lo de um tribunal de outro Estado
Contratante se o processo se refere a:
a

uma patente, desenho industrial, marca registrada, marca de serviço ou outro direito similar que no
Estado onde é o foro, tenha sido solicitado registro, registrado ou depositado ou estiver protegido de
alguma forma, e em respeito ao qual o Estado é o dono solicitante;
b. uma alegação de infraçllo, no território do Estado onde é o foro, ou tal direito pertença a uma
terceira pessoa e esteja protegido naquele Estado;
c. uma alegação de intraçllo, no território do Estado onde é o foro, de direitos autorais pertencentes a
uma terceira pessoa e esteja protegido naquele Estado;
d. o uso correto de uma marca no Estado onde é o foro.

i

1

1
J

I
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Artigo 9
Um Estado Contratante nllo pode declarar imunidade da jurisdiçllO de um tribunal de outro Estado
Contratante se o processo for relativo a:
a. seus direitos ou interesses em, ou seu uso ou posse de, propriedades imóveis; ou
b. suas obrigações derivadas de seus direitos ou interesses em, ou seu uso ou posse de, propriedades
imóveis
e a propriedade seja situada no território do Estado onde é o foro.

Artigo 10
Um Estado Contratante nao pode declarar imunidade da jurisdiçllo de um tribunal de outro Estado
Contratante se o processo se refere a direitos sobre propriedades móveis ou imóveis derivadas de direitos
de sucessllo, presente ou bana vacantia.

Artigo 11
Um Estado Contratante nllo pode declarar imunidade da jurisdiçllO de um tribunal de outro Estado
Contratante em um processo que se refira a reparar lesllo à pessoa ou danos à propriedade fisica, se os
fatos que ocasionaram a lesa0 ou o dano tiverem ocorrido no território do Estado onde é o foro, e se o autor
da lesa0 ou dano estiver presente naquele território no momento em que os fatos ocorreram.
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Artigo 12
1. Onde um Estado Contratante concordou por escrito se submeter a arbitragem numa disputa que
tenha se originado ou possa se originar a partir de um assunto comercial, aquele Estado nao pode
declarar imunidade da jurisdlçao de um tribunal de outro Estado Contratante no território ou de
acordo com a lei de onde a arbitragem tenha ocorrido ou venha a ocorrer em respeito a qualquer
processo relativo a:
a. A validade ou interpretaçllo do acordo de arbitragem;
b. O processo de arbitragem;
c. O cancelamento do laudo,
A não ser que o acordo de arbitragem proveja de outra forma.
2.

O Parâgrafo 1 nllo se aplica a um acordo de arbitragem entre Estados.

Artigo 13
O Parâgrafo 1 do Artigo 1 nao se aplica onde um Estado Contratante afirmar, em processo pendente
perante um tribunal de outro Estado Contratante no qual nllo é parte, que tem direitos ou interesse em
propriedade que seja o motivo do processo, e as circunstâncias sejam tais que teria direito a imunidade se o
processo fosse contra ele.

Artigo 14
Nada nesta Convençllo será interpretado como impedimento a um tribunal de um Estado Contratante de
administrar ou supervisionar ou tomar as providências para a administraçllo de propriedade, tal como
propriedade fiduciária ou os bens de um estado de falência, apenas por conta de que outro Estado
Contratante tem um direito ou interesse na propriedade.

Artigo 15
Um Estado Contratante terá direito a imunidade da jurisdiçllO dos tribunais de outro Estado Contratante se o
processo nao se caracterizar pelos Artigos 1 a 14; o tribunal se recusará a proceder com o processo mesmo
se o Estado nao aparecer.

3
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Capitulo 11- Regras de Procedimento
Artigo 16
1. Em processos contra um Estado Contratante em um tribunal de outro Estado Contratante, serão
aplicadas as seguintes regras.
2. As autoridades competentes do Estado onde é o foro transmijirão
o O original ou uma c6pia do documento pelo qual o processo foi insmuldo;
o Uma cópia de qualquer julgamento dado por inadimplemento contra um Estado que era réu
no processo,
Através do canal diplomático para o Ministério das RelaçOes Exteriores do Estado réu, por
transmissão, quando apropriado, à autoridade competente. Estes documentos serão
acompanhados, se necessàrio, por uma traduçlo para a IIngua oficial ou uma das IInguas oficiais
do Estado réu.
3.
4,

5,

6,
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7.

A apresentaçllo dos documenlOs referidos no Paràgrafo 2 deve ser realizada por seu recebimento
pelo Ministério das RelaçOes Exteriores.
Os prazos dentro dos quais deve estar presente em juizo ou protocolar um recurso contra qualquer
julgamento dado por inadimplemento, deverá começar a correr dois meses após a data na qual o
documento pelo qual o processo foi instituldo ou a cópia do julgamento for recebida pelo Ministério
das Relações Exteriores,
Se o tribunal for prescrever os prazos para estar presente em juizo ou protocolar um recurso contra
qualquer julgamento dado por inadimplemento, o tribunal não permitirá ao Estado menos do que
dois meses ap6s a data na qual o documento pelo qual o processo foi instituído ou a c6pia do
julgamento for recebida pelo Ministério das RelaçOes Exteriores,
Um Estado Contratante que aparecer no processo terá aberto mio de qualquer objeção ao método
do serviço,
Se o Estado Contratante não tiver aparecido em juizo, pode ser dado julgamento por
inadimplemento contra ele somente se for estabelecido que o documento pelo qual o processo foi
in&muldo, foi transmitido em conformidade com o Parágrafo 2, e que o prazo para se apresentar em
juízo mencionados nos Parágrafos 4 e 5 tiverem sido observados,

Artigo 17
NIo será solicitado nenhum prêmio de seguro, ou dep6sito, que nlo poderia ter sido solicitado no Estado
onde é o foro, de um nacional daquele Estado ou uma pessoa domiciliada ou que resida lá, será requerido
ao Estado Contratante que garante o pagamento de custas judiciais ou despesas. Um Estado que seja
reclamante nos tribunais de outro Estado Contratante pagará quaisquer custas judiciais ou despesas pelas
quais seja responsável.
Artigo 18
Um Estado Contratante parte em processo perante um tribunal de outro Estado Contratante não pode ser
submetido a nenhuma coação, ou qualquer penalidade, por conta de ter se recusado ou não apresentado
quaisquer documentos ou outras evidências, No entanto o tribunal pode chegar a qualquer conclusão que
ache pertinente por esta recusa o não apresentação,
Artigo 19
1. Um tribunal perante o qual um Estado Contratante é parte em um processo deverá, ao pedido de
uma das partes ou, se sua lei nacional assim o permitir de sua pr6pria vontade, recusar-se a
prosseguir com o caso ou paralisar o processo se outro processo entre as mesmas partes, baseado
nos mesmos fatos e com o mesmo propósito:
a. estiver pendente perante um tribunal daquele Estado Contratante, e foi instijuldo antes; ou
b, estiver pendente perante um tribunal de qualquer outro Estado Contratante, foi instituído
antes e pode resultar num julgamento no qual o Estado que é parte no processo deve dar
efeito por motivo do Artigo 20 ou Artigo 25.
2, Qualquer Estado Contratante cuja lei dá aos tribunais a opção de se recusar a prosseguir com o
caso ou paralisar o processo em casos onde o processo seja entre as mesmas partes, baseados
nos mesmos fatos e com o mesmo propósito, estiverem pendentes perante um tribunal de outro
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Estado Contratante, pode por notificaçao endereçada ao Secretário Geral do Conselho da Europa,
declarar que seus tribunais nao serao tolhidos pelas provisões do Parágrafo 1.

Capitulo 111- Efeito do Julgamento
Artigo 20

1. Um Estado Contratante dará efeito a um julgamento dado contra ele por um tribunal do outro Estado
!
I
I

,

,

I

1

.,1

2

!

caso;

J
i

1

.1

I

II
I

>

j
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Contratante:
a. se, de acordo com o que provêem os Artigos 1 a 13, o Estado nao puder declarar imunidade
da jurisdiçao; e
b. se o julgamento nao pode ou nao puder mais ser anulado se obtido por inadimplemento, ou
se nao for, ou nao for mais sujeito a recurso ou qualquer oulTa forma de revisao ordinária ou
anulaçao.
No entanto, um Estado Contratante nao ê obrigado a dar efeito a tal julgamento em qualquer caso:
a. onde fazê-Io seria manifestamente contrário á polltica pública naquele Estado, ou onde, nas
circunstãnCias, oulTa parte nao tenha justa oportunidade adequada para apresentar seu

3.

b. onde há processo entre as mesmas partes, baseado nos mesmos fatos e com o mesmo
propósito:
i.
esteja pendente perante um tribunal daquele Estado e tenha sido instituldo antes;
li.
esteja pendente perante um tribunal de outro Estado Contratante, tenha sido
instituldo antes e possa resuttar num julgamento para o qual o Estado que é parte
deve dar efeito sob os termos desta Convençao;
c. onde o resuttado do julgamento seja inconsistente com o resultado do outro julgamento
dado entre as mesmas partes:
i.
por um tribunal do Estado Contratante. se o processo perante aquele tribunal tiver
sido instituldo antes ou se outro julgamento tiver sido dado antes que satisfizesse
as condições especificadas no Parágrafo 1.b; ou
ii.
por um tribunal do outro Estado Contratante onde o outro julgamento satisfez os
requisitos determinados pela presente Convençao;
d. onde as provisões do Artigo 16 nao tenham sido observadas e o Estado nao tenha
comparecido em juIzo ou nao tenha apelado contra um julgamento por inadimplemento.
Em adiçao. nos casos mencionados no Artigo 10, um Estado Contratante nao é obrigado a dar
efeito ao julgamento:
a. se os tribunais do Estado onde é o foro nao teriam direito de assumir a jurisdiçao caso
tivessem aplicado, mutat;s mutandis, as regras de jurisdiçao (outras nao mencionadas no
anexo da presente Convençao) que operam no Estado contra o qual o julgamento é dado;
ou
b. se o tribunal, aplicando uma lei que nao seja das que foram aplicadas de acordo com a
regras da lei privada intemacional daquele Estado, alcançou um resultado diferente do que
seria atingido aplicando a lei determinada por estas regras.
Porém, um Estado Contratante pode nao confiar nas condições de recusa especificadas nos
subparágrafos a e b acima se for regido por um acordo com o Estado onde é o foro no
reconhecimento e execuçao dos julgamentos e o julgamento atende ao que o acordo exige, com
refaçao a jurisdiçao e onde apropriado. a lei aplicada

Artigo 21
1. Onde um julgamento foi dado contra um Estado Contratante e este Estado n!lo dá efeito a ele, a
parte que busca invocar o julgamento terá direito a que seja determinado pelo tribunal competente
daquele Estado a questáo se o julgamento de ter seu efeito executado de acordo com o Artigo 20.
Pode ser que tenha sido aberto um processo perante este tribunal pelo Estado contra o qual foi
dado julgamento, se a lei assim o permitir.
2. A nao ser que seja necessário para a aplicaçao do Artigo 20, o tribunal competente do Estado em
questão pode nao rever os méritos do julgamento.
3. Onde esteja instituldo um processo perante um tribunal de um Estado de acordo com o Parágrafo 1:
a. será dada a oportunidade ás partes de serem ouvidas no processo;
b. os documentos apresentados pela parte buscando invocar o julgamento n!lo ser!lo sujeitos
a legalizaçao ou qualquer outra formalidade;
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c. nenhum seguro, bônus ou depósito, de qualquer forma descrito, será solicitado da parte
invocando o julgamento por motivo de sua nacionalidade, domicilio ou residência;
d. a parte invocando o julgamento terá direito a assessoria jurldica nas mesmas condições que
as que são aplicáveis aos nacionais do Estado onde estiver domiciliado e residindo então.
4. Cada Estado Contratante deverá, quando depositar seu instrumento de ratiflcaçllo, aceite ou
adesão, designar o tribunal ou tribunais mencionados no Parágrafo 1, e informar o Secretário Geral
do Conselho da Europa.

Artigo 22

j

1. Um Estado Contratante deverá dar efeito a uma quitaçllo da qual for parte e que tenha sido feita
perante um tribunal do outro Estado Contratante durante o processo; o que está previsto no Artigo
20 não se aplica a esta quitação.
2. Se o Estado não der efeito á quitaçao, o procedimento mencionado no Artigo 21 pode ser usado.

~

Artigo 23
Nenhuma medida de execução ou de prevençllo contra a propriedade de um Estado Contratante pode ser
tomada no território de outro Estado Contratante exceto onde e até o ponto em que o Estado esteja
expressamente de acordo por escrito em qualquer caso particular.

Capitulo IV - ProvIsões opcionais

Artigo 24

]
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1. Mesmo com o que está previsto no Artigo 15, qualquer Estado pode, quando assinar esta
Convenção ou quando depositar seu instrumento de ratificaçao, aceite ou adesão, ou mais tarde,
por notificação endereçada ao Secretário Geral do Conselho da Europa, declarar que em casos fora
dos Artigos 1 a 13, seus tribunais terão direito de aceitar processos contra outro Estado Contratante
até o limite que seus tribunais podem aceitar tais processos contra Estados que não sejam parte da
presente Convençllo. Tal declaraçllo deverá ser sem prejulzo da imunidade de jurisdição que
Estados estrangeiros desfrutam em respeito a atos realizados no exercício da autoridade soberana
(actajure ímperii).
2. Os tribunais de um Estado que fez a declaração mencionada no Parágrafo 1 não poderá, no
entanto, abrir tal processo contra outro Estado Contratante se a sua jurísdiçllo poderia ter sido
baseada somente em um ou mais dos parâmetros mencionados no anexo á presente Convenção, a
não ser que este outro Estado Contratante tenha assumido uma posiçllo no processo, em relação
aos méritos, sem antes questionar a jurisdição do tribunal.
3. O que provê o Capitulo 11 será aplicado ao processo instituldo contra um Estado Contratante de
acordo com o presente Artigo.
4. A declaraçao feita sob o Parágrafo 1 pode ser recolhida por notificação endereçada ao Secretário
Geral do Conselho da Europa. O recolhimento deverá ser efetuado três meses após a data de seu
recebimento, mas isto não afetará o processo instituldo antes da data na qual o recolhimento se
toma efetivo.

Artigo 25
1. Qualquer Estado Contratante que tenha feito a declaraçllo sob o Artigo 24 deverá, quando em
casos que não estejam cobertos pelos Artigos 1 a 13, dar efeito a um julgamento dado por um
tribunal de outro Estado Contratante que tenha feito a declaraçllo:
a. se as condições determinadas no Parágrafo 1. b do Artigo 20 tiverem sido atendidas; e
b. se for considerado que o tribunal tem jurisdição de acordo com os Parágrafos seguintes.
2. No entanto o Estado Contratante não é obrigado a dar efeito a tal julgamento:
a. se há bases para recusa como mencionado no Parágrafo 2 do Artigo 20; ou
b. se o que está previsto no Parágrafo 2 do Artigo 24 não tiver sido observado.
3. Sujeito ao previsto no Parágrafo 4, um tribunal de um Estado Contratante deverá ser considerado
com jurisdiçllo para o propósito do Parágrafo 1.b:
a. se sua jurisdiçllo for reconhecida de acordo com o que está previsto no acordo no qual o
Estado onde é o foro e o outro Estado Contratante são partes;
b. onde não houver acordo entre os dois Estados concernentes ao reconhecimento e
execução de julgamentos em assuntos civiS, se os tribunais do Estado onde é o foro teriam
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direito de assumir a jurisdiçao se tivessem aplicado mutatis mulandis, as regras de
jurisdiç!lo (que nao as mencionadas no anexo à presente Convençao) que opera no Estado
contra o qual o julgamento foi dado. Esta provisao nao se aplica às questões derivadas de
contratos.
4. Os Estados Contratantes, tendo feito a declaraçao solicitada pelo Artigo 24 podem, por meio de um
acordo suplementar a esta Convença o, determinar as circunstâncias nas quais seus tribunais serao
considerados com jurisdiçao para os propósitos do Parágrafo 1.b deste Artigo. Se o Estado
Contratante nao der efeito ao julgamento, o procedimento mencionado no Artigo 21 pode ser usado.

!
1
I
i

Artigo 26
Apesar do que estâ previsto no Artigo 23, um julgamento dado contra um Estado Contratante em processo
relativo a uma atividade industrial ou comercial, na qual o Estado estiver participando da mesma maneira
que uma pessoa, pode ser executado no Estado onde é o foro, contra propriedade do Estado contra o qual
o julgamento tenha sido dado, usado exclusivamente com relaçao a tal atividade, se:

I

a. tanto o Estado onde é o foro e o Estado contra o qual o julgamento tenha sido dado fizerem
declarações sob o Artigo 24;
b. o processo que resultou no julgamento ajustou-se aos Artigos 1 a 13 ou foram instituldos de acordo
com Parágrafos 1 e 2 do Artigo 24; e
c. o julgamento satisfaz o que determina o Parágrafo 1.b do Artigo 20.

Capitulo V - Provisões Gerais

1,

Artigo 27

~

I

1. Para os da presente Convençao, a expressa0 "Estado Contratante" nao deverá incluir qualquer
entidade legal de um Estado Contratante que é distinto e capaz de acionar e ser acionado
juridicamente, mesmo se a esta entidade tiverem sido confiadas funções públicas.
2. Os processos podem ser instituldos contra qualquer entidade referida no Parágrafo 1 perante os
tribunais do outro Estado Contratante da mesma forma como contra uma pessoa; no entanto, os
tribunais nao podem aceitar processos em respeito a atos realizados pela entidade no exerclcio da
autoridade soberana (acta jure ímperií).
3 Podem ser abertos processos contra quaisquer destas entidades perante estes tribunais se em
circunstâncias correspondentes, os tribunais tiverem jurisdiçao se os processos tiverem sido
instituídos contra um Estado Contratante.

Ii
1
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Artigo 28
1. Sem prejufzo do que provê o Artigo 27, os Estados que constituem um Estado Federal nao goza de
imunidade.
2. Porém, um Estado Federal que seja parte da presente Convençao, pode declarar por notificaçl!o
endereçada ao Secretário Geral do Conselho da Europa, que os Estados que o constituem, podem
invocar o que está previsto na Convençao aplicavel aos Estados Contratantes, e tem as mesmas
obrigações.
3. Onde um Estado Federal tiver feito uma declaraçao de acordo com o Parágrafo 2, a apresentaçao
de documentos num Estado constituinte de uma Federaçao, deverá ser feita ao Ministério das
Relações Exteriores do Estado Federal, em conformidade com o Artigo 16.
4. O Estado Federal sozinho é competente para fazer declarações, notificaçOes e comunicaçOes,
mencionadas na presente Convençao, e o Estado Federal sozinho pode ser parte de processo de
acordo com o Artigo 34.

Artigo 29
A presente Convençao nao se aplica a processos a respeito de:
a. seguro social;
b. danos ou lesOes em assuntos de energia nuclear,
c. tarifas aduaneiras, impostos ou multas.
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Artigo 30
A presente Convençllo nao se aplica a processo por reclamações relacionadas a operações em navios de
longo curso de propriedade ou operados por um Estado Contratante ou o transporte de cargas e de
passageiros por tais embarcações ou ao transporte de cargas pertencentes a um Estado Contratante e
transportadas a bordo de embarcações mercantes.

Artigo 31
Nada nesta Convençllo deverá afetar quaisquer imunidades ou privilégios desfrutados por um Estado
Contratante em respeito a qualquer coisa feita ou deixada de fazer por ou em relaçllo a, suas forças
annadas quando estiverem em território de outro Estado Contratante.

Artigo 32
Nada na presente Convençllo deverá afetar privilégios e imunidades relativas ao exercrcio das funções das
missoes diplomáticas e postos consulares e de pessoas ligadas a eles.

Artigo 33
Nada na presente Convençllo deverá afetar acordos intemacionais existentes ou futuros em campos
especiais relacionados a assuntos abordados na presente Convençllo.

Artigo 34
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Qualquer disputa que possa acontecer entre dois ou mais Estados Contratantes relativa a
interpretaçllo ou aplicaçllo da presente Convençllo deverá ser submetida ao Tribunal Internacional
de Justiça por meio do registro do processo por uma das partes da disputa ou por acordo especial,
a nao ser que as partes concordem com um método diferente de resolver a disputa pacificamente.
2. Porém nao poderá ser instituldo um processo perante o Tribunal Internacional de Justiça que se
relacione a:
a. uma disputa sobre uma questao derivada de processo institurdo contra um Estado
Contratante perante um tribunal de outro Estado Contratante, antes que o tribunal tenha
dado um julgamento que atenda a condiçllo prevista no Parágrafo 1 ,b do Artigo 20;
b. uma disputa concemente a uma questao derivada de processo instituldo perante um
tribunal de um Estado Contratante de acordo com o Parágrafo 1 do Artigo 21, antes que o
tribunal tenha provido uma decisllo final para o processo.

Artigo 35

1. A presente Convençllo será aplicável apenas a processos introduzidos após ter entrado em vigor.
2. Quando um Estado tiver se tomado parte nesta Convençllo após ela ter entrado em vigor, a
3,

Convençllo será aplicável apenas a processos introduzidos depois dela ter entrado em vigor com
respeito aquele Estado.
Nada nesta Convençllo será aplicável a processos que derivem de, ou julgamentos baseados em,
atos, omissOes ou fatos antes da data na qual a presente Convençllo foi aberta para assinatura.

Capitulo VI- Provisoe. Finais

Artigo 36
1, A presente Convençllo deverá ser aberta para assinatura pelos Estados membros do Conselho da
Europa. Será sujeita a ratificaçllo ou aceite, Os instrumentos de ratíficaçljo ou aceite deverao ser
depositados com o Secretário Geral do Conselho da Europa.
2. A Convençllo entrará em vigor três meses após a data do depósito do terceiro instrumento de
ratificaçllo ou aceite.
3. Em respeito a um Estado signatário ratificar ou aceitar subseqüentemente, a Convençllo entrará em
vigor três meses depois da data do depósito de seu instrumento de ratíficaçllo ou aceite.
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Artigo 37

1, Após a presente Convenção entrar em vigor, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa pode,
por meio de um decisao tomada em voto unãnime dos membros, convidar qualquer Estado não
membro a aderir à Convençao,
2, Tal adesão será efetivada pelo depósito de um instrumento de adesáo com o Secretário Geral do
Conselho da Europa que deverá ser efetivada três meses após a data do seu depósito,
3, No entanto se um Estado, que já aderiu à Convenção notifica o Secretário Geral do Conselho da
Europa sua objeção á adesáo de um Estado nao-membro, antes de sua adesão ser efetivada, a
Convenção não se aplicará ás relações entre estes dois Estados,
Artigo 38

1. Qualquer Estado pode, no ato da assinatura ou quando depositar seu instrumento de ratificação,
aceite ou adesêo, especificar o território ou territórios aos quais a presente Convenção se aplicará,
2. Qualquer Estado pode, quando depositar seu instrumento de ratificação, aceite ou adesáo ou mais
tarde em qualquer data, por meio de uma declaração endereçada ao Secretário Geral do Conselho
da Europa, estender esta Convenção a qualquer outro território ou territórios especificados na
declaração e pelos quais é responsável pelas suas relações internacionais ou pelo qual é
autorizado a assumir compromissos.
3, Qualquer declaração feita de acordo com o Parágrafo anterior pode, em respeito a qualquer
território mencionado em tal declaração, ser retirado, de acordo com o procedimento descrito no
Artigo 40 desta Convenção,
Artigo 39

Não são penmitidas reservas para a presente Convenção,
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1, Qualquer Estado Contratante pode, tanto quanto for de seu interesse, denunciar esta Convenção
por meio de notificação endereçada ao Secretário Geral do Conselho da Europa,
2, Tal denúncia deverá ser efetuada seis meses após a data do recebimento da notificação pelo
Secretário Geral. Esta Convenção deverá, no entanto, continuar a ser aplicada em processos
introduzidos antes da data que a denúncia for efetuada, e a julgamentos dados para tais processos,
Artigo 41

o Secretário Geral do Conselho da Europa deverá notificar os Estados membros do Conselho da Europa e
quaisquer outros Estados que tiver aderido a esta Convenção de:
a.
b.
c.
d.
e.
t,
g,
h,
i.

qualquer assinatura;
qualquer depósito de um instrumento de ratificação, aceite ou adesáo;
qualquer data que esta Convenção entrar em vigor, de acordo com os Artigos 36 e 37;
qualquer notificação recebida de acordo com o previsto no Parágrafo 2 do Artigo 19;
qualquer comunicação recebida de acordo com o previsto no Parágrafo 4 do Artigo 21;
qualquer comunicação recebida de acordo com o previsto no Parágrafo 1 do Artigo 24;
o recolhimento de qualquer notificação feita de acordo com o previsto no Parágrafo 4 do Artigo 24;
qualquer notificação recebida de acordo com o previsto no Parágrafo 2 do Artigo 28;
qualquer notificação recebida de acordo com o previsto no Parágrafo 3 do Artigo 37;
j, qualquer declaração recebida de acordo com o previsto no Artigo 38;
k. qualquer notificação recebida de acordo com o previsto no Artigo 40 e a data quando a denúncia é
efetivada,
Como testemunha do presente, o abaixo assinado, estando devidamente autorizado para tal, assinou esta
Convenção.
Feita na Basiléia, neste 16 de maio de 1972, em Inglês e Francês, ambos os textos tendo a mesma
autoridade, em um única cópia que deverá permanecer depositada nos arquivos do Conselho da Europa. O
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Secretário Geral do Conselho da Europa deverá transmitir cópias autenticadas para cada um dos Estados
signatários e aderidos.

,

j

Anexo

I

Os parâmetros de jurisdição a que se referem o Parágrafo 3, subparágrafo a, do Artigo 20, Parágrafo 2 do
Artigo 24 e Parágrafo 3, subparágrafo b, do Artigo 25 são os seguintes:

I"

a. a existência no território do Estado onde é o foro, de propriedade pertencente ao réu, ou o arresto
pelo reclamante de propriedade ali Muada, a nao ser que:
o a ação seja trazida para assegurar direitos de propriedade ou posse daquela propriedade,
ou deriva de outro assunto relativo a tal propriedade; ou
o a propriedade constitui seguro por uma divida que é o motivo da ação;
b. a nacionalidade do reclamante;
c. o domicilio, residência habitual ou ordinária do reclamante dentro do território do Estado onde é o
foro a nao ser que seja permitida a assunção de jurisdição com tais bases, por meio de uma
exceção feita por conta de um motivo particular de uma classe de contratos;
d. o fato de que o réu realizou negÓCios dentro do território do Estado onde é o foro, a nao ser que a
ação seja originária deste negÓCio;
e. uma especificaçao unilateral do foro pelo reclamante, particularmente numa fatura.

J

]
!I

1

Será considerado que uma pessoa jurldica tem seu domicilio residência habitual onde tiver sua sede,
escritório registrado ou principal local de negÓCios.
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Superior Tribunal de Justiça

RO

129/RJ

PUBLICAÇÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/10/2014 às 07:46:17 pelo usuário: JANAINA CERQUEIRA ALVES

Certifico que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 22/10/2014 a Vista ao Embargado para
Impugnação dos EDcl e considerada publicada na data
abaixo mencionada, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei
11.419/2006. Certifico, ainda, que foi(foram) intimado(s) o
Ministério Público Federal e, caso figurem como parte dos
presentes autos, a União, a Fazenda Nacional, e as
Entidades Federais elencadas no art. 17, da Lei nº 10.910/04,
com a expedição de Mandado de Intimação, conforme
determina a lei em vigor.
Brasilia, 23 de outubro de 2014
_______________________________________
COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por JANAINA CERQUEIRA ALVES
em 23 de outubro de 2014 às 07:46:05

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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Superior Tribunal de Justiça
Fls. ________
RO

129/RJ

CERTIDÃO

Certifico

que, em cumprimento ao

Mandado

de Intimação nº.

001100-2014-CORD4T - Acórdão , o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL foi intimado(a) da publicação do dia 15/10/2014, com ciente
em 20/10/2014, conforme Mandado arquivado nesta Coordenadoria em

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/10/2014 às 12:20:26 pelo usuário: SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES

23/10/2014.

Brasília-DF, 23 de outubro de 2014.

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES
em 23 de outubro de 2014 às 12:20:23

(e-STJ Fl.428)

Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 383686/2014 CIÊNCIA PELO MPF .

Documento eletrônico juntado ao processo em 24/10/2014 às 17:07:19 pelo usuário: ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA

Brasília, 24 de outubro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ALEXANDRE DE CARVALHO LIMA
em 24 de outubro de 2014 às 17:07:19

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129-RJ – QUARTA TURMA
RECORRENTE : KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
RECORRIDA : REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
NOTA DE CIÊNCIA ND Nº 1586/2014

Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O Ministério Público Federal manifesta ciência do acórdão de fls.
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398/405, que negou provimento ao agravo regimental.
Brasília, 23 de outubro de 2014.

NICOLAO DINO NETO
Subprocurador-Geral da República
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Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

CONCLUSÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 29/10/2014 às 18:07:38 pelo usuário: ROMILDO LUIZ LANGAMER

Faço estes autos conclusos para julgamento ao Exmo.
Senhor Ministro MARCO BUZZI (Relator) com embargos de
declaração.
Brasília, 29 de outubro de 2014.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ROMILDO LUIZ LANGAMER, Assessor B,
em 29 de outubro de 2014

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA10727711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROMILDO LUIZ LANGAMER, COORDENADORIA DA QUARTA TURMA Assinado em: 29/10/2014 18:07:38
Código de Controle do Documento: AB146F81-BD18-4E1B-A43A-B47F4FB11F8D
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Superior Tribunal de Justiça
Fls. ________
RO

129/RJ

CERTIDÃO

Certifico

que, em cumprimento ao

Mandado

de Intimação nº.

001144-2014-CORD4T - Decisão/Vista , o(a) MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL foi intimado(a) da publicação do dia 23/10/2014, com ciente
em 29/10/2014, conforme Mandado arquivado nesta Coordenadoria em

Documento eletrônico juntado ao processo em 03/11/2014 às 15:10:25 pelo usuário: ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA

03/11/2014.

Brasília-DF, 3 de novembro de 2014.

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ANETE CRISTINA GASPAROTO MOREIRA
em 03 de novembro de 2014 às 15:09:52

(e-STJ Fl.432)

Superior Tribunal de Justiça
EDcl no AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por KARLA CHRISTINA
AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS contra acórdão cujo relator é o

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2015 às 10:38:07 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA DA SILVA

signatário, ementado nos seguintes termos:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO
AFUNDADO NA COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE
GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO - ESTADO ESTRANGEIRO IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. A relativização da imunidade da jurisdição conta com o
assentimento desta Corte Superior; mas, tão-somente, quando
envolve relações natureza civil, comercial ou trabalhista,
restando prevalente a imunidade ao se tratar de ato de império,
como no presente caso.
2. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que não é
possível a responsabilização da República Federal da
Alemanha por ato de guerra, tendo em vista tratar-se de
manifestação de ato de império. Precedentes: AgRg no RO
110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe
24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
3. Agravo regimental desprovido.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão
porquanto "(...) o v. acórdão embargado não registra expressamente a indicação da
fonte normativa que assegura a referida imunidade de jurisdição à Estado
Estrangeiro no ordenamento jurídico Brasileiro, eis que se baseou na imunidade
acta jure imperii sendo absoluta, tendo em vista a existência de normas previstas
expressamente no nosso ordenamento jurídico, art. 88, III, do CPC e art. 109, II, da
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Superior Tribunal de Justiça
Constituição Federal, de acordo com o princípio da legalidade, garantido pelo art. 5º,
II, da Constituição Federal, inexistindo dispositivo normativo que permita a extinção
por imunidade de jurisdição." (fls. 408/425)
Com efeito, aponta que "(...) o v. Acórdão embargado sequere se
manifestou a respeito das normas que regulam as relações internacionais do Brasil
com outros Estados, especialmente a aplicação do art. 4º, II, da CF/88 que
estabelece que nas relações internacionais do Brasil com outros Estados
prepondera os direitos humanos, com relação a outros princípios, inclusive o da
imunidade de jurisdição que através do art. 4º, IV e V da CF e não intervenção e
igualdade dos Estados." (fl. 408/425)
Pede o acolhimento dos embargos de declaração.
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É o relatório.
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EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO
AFUNDADO NA COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE
GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO - ESTADO ESTRANGEIRO IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que a negativa de provimento ao agravo
regimental amparou-se na consolidada jurisprudência do STJ
no sentido de que não é possível a responsabilização da
República Federal da Alemanha por ato de guerra, tendo em
vista tratar-se de manifestação de ato de império. Precedentes:
AgRg no RO 110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe 24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
Desse modo, os argumentos relativos ao mérito da
pretensão recursal, além de dissociada das razões do acórdão
embargado, traduz manifesto intuito infringente, pretensão
inviável em sede de aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
Os aclaratórios não merecem acolhimento.
1. Isso porque o embargante não demonstrou a existência de nenhum
vício a macular o julgado, possuindo o recurso nítido caráter infringente.
Como cediço, o princípio da motivação das decisões judiciais,
consubstanciado no artigo 93, inciso IX, da Carta da República, determina ao
Judiciário a fundamentação de suas decisões, porque é apenas por meio da
exteriorização dos motivos de seu convencimento, que se confere às partes a
possibilidade de emitir valorações sobre os provimentos jurisdicionais e, assim,
efetuar o controle e o reexame da atividade jurisdicional, evitando e reprimindo erros
ocasionais, abusos de poder e desvios de finalidade.
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No caso dos autos, o r. decisum embargado não possui vício a ser
sanado por meio de embargos de declaração, uma vez que esta eg. Quarta Turma,
ao examinar a controvérsia, foi clara ao sustentar as razões do improvimento do
agravo regimental interposto.
A propósito, registra-se trechos específicos do julgado ora embargado:
"(...) esta Colenda Corte de Justiça já se manifestou sobre a hipótese em
apreço e concluiu ser impossível a responsabilização da recorrida por ato de
guerra, tendo em vista se tratar de ato tipicamente estatal, ou seja, de
império."

Citamos, na oportunidade, precedente desta eg. Corte Superior, no
mesmo sentido, a saber: AgRg no RO 110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, DJe 24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES,
DJe 19/05/2008.
Diante disso, não havendo notícia de alteração na situação fática, não há
razão para modificar a decisão impugnada, bem como por inexistir nenhuma das
máculas prevista no art. 535 do Código de Processo Civil.
2. Do exposto, rejeita-se os embargos declaratórios.
Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2015 às 10:38:07 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA DA SILVA

É como voto.

GMMB 09
RO
129 Petição : 374765/2014

C542056155584494047344@
2012/0010078-0

Documento eletrônico VDA12986050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRO Marco Buzzi Assinado em: 16/10/2015 19:08:04
Código de Controle do Documento: F76BABFC-F47B-415A-8CA8-47473A9F1FFC

C122524704290320@
Documento

Página 4 de 4

(e-STJ Fl.436)
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S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2012/0010078-0

PROCESSO ELETRÔNICO

EDcl no AgRg no
RO
129 / RJ

Números Origem: 200651010169349 214001400010462011
EM MESA

JULGADO: 13/10/2015

Relator
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

:
:
:
:

KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral

Documento eletrônico juntado ao processo em 20/10/2015 às 10:38:13 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA DA SILVA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

:
:
:
:

KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
(Presidente) e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
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RELATOR
EMBARGANTE

Documento eletrônico juntado ao processo em 21/10/2015 às 05:05:13 pelo usuário: SERVIÇO DE CONFIRMAÇÃO DO DJ

ADVOGADO
EMBARGADO
ADVOGADO

: MINISTRO MARCO BUZZI
: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO
AFUNDADO NA COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE
GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO - ESTADO ESTRANGEIRO IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO RELATOR
NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o
artigo 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Hipótese em que a negativa de provimento ao agravo
regimental amparou-se na consolidada jurisprudência do STJ
no sentido de que não é possível a responsabilização da
República Federal da Alemanha por ato de guerra, tendo em
vista tratar-se de manifestação de ato de império. Precedentes:
AgRg no RO 110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
DJe 24/09/2012); RO 72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe 08/09/2009); RO 66/RJ, Rel. Ministro
FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
Desse modo, os argumentos relativos ao mérito da
pretensão recursal, além de dissociada das razões do acórdão
embargado, traduz manifesto intuito infringente, pretensão
inviável em sede de aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de
Justiça, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
(Presidente) e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
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Superior Tribunal de Justiça

Brasília (DF), 13 de outubro de 2015 (Data do Julgamento)
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente
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MINISTRO MARCO BUZZI
Relator
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Superior Tribunal de Justiça
EDcl no AgRg no RO

129/RJ (2012/0010078-0)

PUBLICAÇÃO

Certifico que foi disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 20/10/2015 o referido acórdão de fls. 437 e considerado
publicado em 21 de outubro de 2015, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei

Documento eletrônico juntado ao processo em 21/10/2015 às 10:13:52 pelo usuário: SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES

11.419/2006. Certifico, por fim, que foi intimado o Ministério Público
Federal e, caso figurem como parte dos presentes autos, a União, a Fazenda
Nacional, e as Entidades Federais elencadas no art. 17, da Lei nº 10.910/04,
com a expedição de Mandado de Intimação, conforme determina a lei em
vigor.

______________________________________________
COORDENADORIA DA QUARTA TURMA

(*) Documento assinado eletronicamente
por SARAH OLIVEIRA DE JESUS ALVES BORGES nos termos
do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

Código de Controle do Documento: 0821EC9E-ECCD-47DE-83FD-0A0E66BEF338
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Superior Tribunal de Justiça
RO 129/RJ (2012/0010078-0)

CERTIDÃO
Cópia do arquivo digital disponibilizada ao Ministério
Público Federal.

Brasília, 22 de outubro de 2015

Documento eletrônico juntado ao processo em 22/10/2015 às 10:18:18 pelo usuário: ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por ROSA MÁRCIA CAMPOS DIAS
em 22 de outubro de 2015 às 10:18:14

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 471677/2015 CIÊNCIA PELO MPF .

Documento eletrônico juntado ao processo em 26/10/2015 às 10:22:33 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Brasília, 26 de outubro de 2015.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por LEISSA DA SILVA BARBOSA
em 26 de outubro de 2015 às 10:22:31

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Processo: EDcl no AgRg no RO 129/RJ

Petição Eletrônica juntada ao processo em 26/10/2015 às 10:22:30 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

CIÊNCIA

Ciente do v. acórdão de fls. 432/438 (e-STJ).

Brasília, 23 de outubro de 2015.

PEDRO HENRIQUE TÁVORA NIESS
SUBPROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Documento eletrônico e-Pet nº 1411093 com assinatura digital
Signatário(a): PEDRO HENRIQUE TAVORA NIESS NºSérie Certificado: 5756812238612399611
Id Carimbo de Tempo: 1040081 Data e Hora: 23/10/2015 18:49:47hs
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CERTIDÃO
Certifico o cumprimento do Mandado de Intimação nº
1308/2015-CORD4T em 21/10/2015 (MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL), com certidão arquivada nesta Coordenadoria.

Brasília, 4 de novembro de 2015

Documento eletrônico juntado ao processo em 04/11/2015 às 11:22:38 pelo usuário: MARIA ALICE LEITE MENEGATTI

COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por MARIA ALICE LEITE MENEGATTI
em 04 de novembro de 2015 às 11:22:27

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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JUNTADA

Junto aos presentes autos a petição nº 491441/2015 RECURSO EXTRAORDINÁRIO .

Documento eletrônico juntado ao processo em 06/11/2015 às 10:52:00 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Brasília, 06 de novembro de 2015.
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EXMO SR. DR. RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI - QUARTA TURMA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Recurso Ordinário nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
KARLA

CHRISTINA

RESSARCIMENTO

AZEREDO

DE

DANOS,

E

OUTROS,

movida

em

já

qualificados

face

da

REPÚBLICA

na

AÇÃO

DE

FEDERAL

DA

ALEMANHA, em sede de RECURSO ORDINÁRIO em epígrafe, relativo à AÇÃO DE
RESSARCIMENTO DE DANOS oposta contra a REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA,
vem, através de seus advogados infra assinados, inconformado com o
acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
com fulcro nos arts 541 e ss, do Código de Processo Civil e no art.
102, III, alínea “a” da CF/88,interpor

Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Consoante razões em anexo, esperando o processamento e seguimento da
peça recursal para o Supremo Tribunal Federal, objetivando a reforma da
decisão.
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2015.
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO

FABIANA SIMÕES MARTINS

OAB/RJ 94.122

OAB/RJ 95.226

MARIA CAROLINA COSTA DE FRANÇA HARGREAVES
OAB/RJ 197.710

______________________________________________________________
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2
EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Recorrentes: Karla Christina Azeredo Venacio da Costa e outros
Recorrido: República Federal da Alemanha
Processo STJ: 129 - RJ (2012/0010078-0)

Eméritos Ministros Julgadores:
I - RAZÕES RECURSAIS
1

Como

se

verá

Extraordinário,

a

eis

seguir,
que

torna-se

existente

a

cabível
infração

o

presente

de

Recurso

dispositivos

da

Constituição Federal pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
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através do v. Acórdão recorrido.
2

Sabedores

os

Recorrentes

dos

óbices

sumulares

aplicados

quase

mecanicamente pelo Tribunal Superior recorrido, o que vem obstacular o
processamento

do

recurso,

querem

demonstrar

claramente

que

nenhuma

súmula do STF se encontra violada.
3

Assim

é

que

não

pode

prevalecer

o

v.

acórdão

proferido

pela

Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que conheceu do Recurso
Ordinário, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida que
extinguiu o processo sem julgamento de mérito, alegando ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, por suposta aplicação de imunidade de jurisdição de Estado
estrangeiro

no

assassinato

de

civis

brasileiros,

no

território

nacional, como restou reconhecido pelo Tribunal Marítimo em acórdão
proferido aos 31 de julho de 2001, sendo certo que a referida imunidade
sequer foi invocada nos autos por quem detenha capacidade postulatória
em nome da Recorrida.
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3
4

Não obstante, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça

decidiu por bem denegar o referido Recurso Ordinário entendendo que a
República Federal da Alemanha, como Estado Soberano que é, não poderia
“responder

à

presente

demanda,

pois

o

ato

praticado

foi

uma

ação

militar em período de guerra, ato, portanto, de império que não se
submete ao Poder Judiciário Nacional.”
5

Ao balizar os interesses em conflito, decidiu o referido Tribunal

pela prevalência do princípio da imunidade de jurisdição em relação aos
interesses dos familiares das vítimas, à Soberania do próprio Estado
brasileiro

(local

de

cometimento

do

crime),

à

dignidade

da

pessoa

humana e aos direitos humanos.
6

Desta forma, a referida decisão violou os arts. 1º III, 3º, IV,

4º II, IV, V e 5º, II, XXXV e LIV e 133 da CF/88.
II - REQUISITOS EXTRÍNSECOS - ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
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1

Os

Recorrentes

requisitos

desde

extrínsecos

de

já

informam

haver

admissibilidade

do

atendido

todos

presente

os

recurso,

destacando-se os seguintes:
-

os

subscritores

do

presente

recurso

encontram-se

devidamente

outorgados nos autos, através das procurações às (fls. e-STJ 104/111);
- deferimento de gratuidade no Juízo de 1º Grau, conforme decisão de
(fls.

e-STJ

244),

motivo

pelo

qual

não

existe

a

necessidade

do

pagamento de custas do presente recurso;
II.1 - TEMPESTIVIDADE
1

O presente recurso é tempestivo, considerando que a decisão do

Acórdão recorrido foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do
Superior Tribunal de Justiça no dia 21/10/2015, quarta-feira. Assim, o
prazo para interposição do Recurso Extraordinário, que é de 15 dias,
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4
começou a fluir no dia 22/10/2015, quinta-feira, sendo o dies ad quem o
dia 05/11/2015.
2

Desta forma, resta plenamente tempestivo o presente recurso, eis

que protocolado dentro do prazo.
III - RAZÕES QUE AUTORIZAM O RECURSO
1

Sempre

atento

à

restrição

imposta

pela

Súmula

nº

279

dessa

Colenda Corte, os recorrentes pretendem demonstrar que o v. Acórdão
guerreado materializa infringência direta à Constituição Federal.
2
de

Como já demonstrado, a Quarta Turma do Egrégio Superior Tribunal
Justiça,

através

do

v.

Acórdão,

negou

provimento

ao

Recurso

Ordinário dos Recorrentes sob fundamento de aplicação de imunidade de
jurisdição

absoluta

ao

caso,

em

benefício

da

República

Federal

da

Alemanha.
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3
pelos

Contudo, entendem os Recorrentes que tal posicionamento adotado
componentes

da

Quarta

Turma

do

Egrégio

Superior

Tribunal

de

Justiça, viola dispositivos constitucionais especialmente:
a) O art. 5º, XXXV da CF/88, considerando submissão expressa da
Alemanha, através de Tratados Internacionais à jurisdição do
local onde foram praticados os crimes de guerra e contra a
humanidade durante o regime nazista;
b) Os

arts.

5º,

XXXV;

1º,

III;

3º,

IV

e

4º,

II

da

CF/88,

considerando inexistir legítimo ato de império na prática de
crime de guerra e contra a humanidade já julgados e condenados
por Tribunal Internacional;
c) Os

arts.

jurisdição

5º,

II

e

nacional

109,
e

II

não

da

CF/88,

haver

no

considerando
ordenamento

existir
qualquer

dispositivo que a afaste por suposta imunidade de jurisdição da
Recorrida, sendo certo ainda que em respeito à reciprocidade
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5
este princípio não pode ser aplicado já que a própria Recorrida
não o aplica, mesmo quando não há crime de guerra e contra a
humanidade,

nos

casos

em

que

os

atos

foram

praticados

no

território do Foro onde se pleiteia a jurisdição;
d) Os arts. 3º, IV e 4º, II, IV e V da CF/88, considerando a
inexistência de imunidade de jurisdição para atos atentatórios
aos direitos humanos pela prevalência dos direitos humanos nas
relações internacionais do Brasil;
e) Os arts. 133 c/c 5º, LIV da CF/88, uma vez que o acórdão
recorrido estabelece que o diplomata pode argüir nos autos
imunidade de jurisdição, sem apresentação de defesa formal,
quando a Constituição Federal estabelece a indispensabilidade
do advogado e o respeito ao devido processo legal, inexistindo
decretação de imunidade de jurisdição ex-officio, como a que
ocorreu no caso pela decisão recorrida;
4

Diante

das

violações

demonstradas,

não

tem

outra

solução

os
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Recorrentes senão submeter à esta Egrégia Corte o presente recurso.
IV - PRELIMINARMENTE
IV.1 – MATÉRIA PREQUESTIONADA. SUBSIDIARIAMENTE, NULIDADE DO ACÓRDÃO
RECORRIDO PARA PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREQUESTIONADORES,
EM RESPEITO AOS ARTS. 5º XXXV E 93 IX DA CF/88
1

Os Recorrentes dedicaram sua inicial, e seu Recurso Ordinário à

discussão
também

dos

dispositivos

interpuseram

constitucionais

Embargos

de

Declaração

em

exame.

em

face

Não
do

obstante,

v.

Acórdão

recorrido requerendo a devida manifestação expressa a respeito das
normas constitucionais violadas, quais sejam: os arts. 1º III, 3º, IV,
4º,

caput,

II,

IV,

V

e

5º,

XXXV

e

LIV,

133

da

CF/88,

conforme

determinam às Súmulas 282 e 356 deste Excelso Tribunal.

______________________________________________________________
Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070
Documento eletrônico e-Pet nº 1429190 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 93538693775400 Data e Hora: 05/11/2015 11:13:55hs

STJ-Petição Eletrônica (RE) 00491441/2015 recebida em 05/11/2015 11:13:55

(e-STJ Fl.450)

6
2

O v.Acórdão recorrido, contudo, rejeitou os embargos por entender

“Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do Código de Processo
Civil”
3

Assim, sendo tais matérias discutidas desde a inicial, tem-se por

preenchido e devidamente cumprido o requisito exigido pelas Súmulas 282
e

356

do

STF,

eis

que

a

questão

constitucional

fora

devidamente

suscitada.
4

No

caso

todavia,

de

V.Ex.a

entender

ser

necessário

o

prequestionamento expresso, mister a anulação do acórdão recorrido para
provimento dos embargos declaratórios interpostos para este fim, por
infringência aos arts. 5º, XXXV e 93, IX da CF/88.
IV.2 – REPERCUSSÃO GERAL – ART. 102, § 3° DA CF/88
IV.2.1 - INTERESSE JURÍDICO
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1

O art. 102 §3º da CF/88 determina que, no Recurso Extraordinário,

o Recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais
discutidas no caso.
2

Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse

geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos
envolvidos naquele litígio.
3

No caso dos autos, discute-se a prevalência dos Direitos Humanos

em relação à soberania estatal, bem como a responsabilidade estatal por
crime de Guerra e contra a Humanidade praticados pela Alemanha Nazista
na

II

Guerra

Mundial,

perante

a

jurisdição

brasileira,

onde

estes

crimes foram cometidos.
4

Como se pode ver do relatório da decisão recorrida, trata-se de

bombardeamento de barco pesqueiro nacional por submarino alemão na
costa de nosso país, tendo sido este episódio, juntamente com outros da
mesma

natureza,

fundamentais

para

entrada

do

Brasil

na

II

Guerra
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7
Mundial,

exatamente

por

caracterizar

uma

ofensa

à

nossa

Nação,

especialmente ao estado de neutralidade que, até então, era mantido
pelo nosso Estado.
5

Verifica-se, desta forma, que a presente causa trata da defesa do

orgulho e da honra do povo brasileiro, uma vez que cidadãos nacionais
foram mortos em ataque de submarino alemão em nosso território.
6

Assim,

demonstra-se,

no

caso,

a

repercussão

geral

da

matéria

discutida reputando-se preenchido também este requisito recursal.
IV.2.2 - INTERESSE ALÉM DAS PARTES DO PROCESSO
1

A causa em muito transpassa os interesses exclusivos das partes,

pois

trata

de

questão

enfrentada

em

demandas

repetitivas

pelo

judiciário.
2

Do

mesmo

fato

originador

da

presente

demanda,

qual

seja
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torpedeamento de barco brasileiro por submarino alemão durante período
de guerra e a condição de ex-combatentes por parte dos tripulantes,
foram desencadeados, além da ora sob exame, podendo destacar alguns
deles,

todos

oriundos

do

Tribunal

Regional

Federal

da

2ª

Região,

conforme abaixo:


2006.51.01.000313-7 => Extinto por imunidade de jurisdição.
encontra no STF (RE 598.993). Relator Min. Ayres Britto;



2006.51.08000898-7 => Extinto por imunidade de jurisdição. Recurso
Ordinário ainda não foi remetido ao STJ;



2006.51.01000347-2 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ em
Recurso Ordinário nº 107, 4ª Turma, Relator Min. Antônio Carlos
Ferreira;



2006.51.01.000314-9 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 101, 4ª Turma, Relator Min. Marco Antonio
Buzzi;



2006.51.01.000343-5 => Extinto por imunidade de jurisdição. Recurso
Ordinário ainda não foi remetido ao STJ.
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2006.51.01.000345-9 => Extinto por imunidade de jurisdição. Está em
juízo de admissibilidade para os Recursos Especial e Extraordinário.



2006.51.01.016944-1 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 121, 3ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva.



2006.51.01.016942-8 => Extinto por imunidade de jurisdição.. No STJ
em Recurso Ordinário nº 80, 3ª Turma, Relator Min. Sidnei Beneti
(sobrestado aguardando julgamento do RE 598.993, no STF);



2006.51.01.016939-8 => Extinto por inépcia, considerando prescrição,
ilegitimidade ativa e imunidade de jurisdição. Agravo de Instrumento
em Recurso Extraordinário nº 737.416 no STF, sem Relator, sobrestado
aguardando julgamento do Recurso Especial nº 1.135.549, 3ª Turma,
Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;



2006.51.01.016941-6
=>
Extinto
por
inépcia
,
considerando
prescrição, ilegitimidade ativa e imunidade de jurisdição. Recurso
Ordinário nº 74, 4ª Turma, Relator Min. Fernando Gonçalves
determinou a reforma do julgado e a citação da Alemanha. Juízo de
1ª Instância determinou e expedição de citação Alemanha em
29/02/2012;



2006.51.01.000350-2 => Extinto por imunidade de jurisdição.. Extinto
por imunidade de jurisdição. Recurso Ordinário nº 63, 3ª Turma,
Relator Min. Ari Pargendler determinou a reforma do julgado e a
citação da Alemanha.
Juízo de 1ª Instância nomeou tradutor
juramentado para a confecção da carta rogatória 02/03/2012;



2006.51.01.016938-6 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 113, 3ª Turma, Relator Min. Nancy Andrighi.



2006.51.01.016935-0 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 108, 4ª Turma, Relator Min. Antonio Carlos
Ferreira.;



2006.51.01.016940-4 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 117, 3ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas
Boas Cuevas.



2006.51.01.016943-0 => Extinto por imunidade de jurisdição.. No STJ
em Recurso Ordinário nº 60, 4ª Turma, Relator Min. Luiz Felipe
Salomão (sobrestado aguardando julgamento do RE 598.993, no STF);
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2006.51.01.016937-4 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 109, 1ª Turma, Relator Min. Napoleão Nunes
Maia Filho;



2006.51.01.000268-6 => Extinto por imunidade de jurisdição.. No STJ
em Recurso Ordinário nº 68, 3ª Turma, Relator Min. Sidnei Beneti
(sobrestado aguardando julgamento do RE 598.993, no STF);



2006.51.01.016934-9 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 129, 4ª Turma, Relator Min. Marco Antonio
Buzzi;



2006.51.01.000341-1 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 78, 3ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva;



2006.51.01000348-4 => Extinto por imunidade de jurisdição. Recurso
Ordinário nº 72, 4ª Turma, Relator Min. João Otávio de Noronha
manteve a sentença reconhecendo a imunidade de jurisdição. No STF em
Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário nº 790.456, Relator
Min. Marco Aurélio Mello;



2006.51.01.000308-3 => Extinto por ilegitimidade ativa. Agravo de
Instrumento em Recurso Extraordinário nº 737.014
no STF, sem
Relator, sobrestado aguardando julgamento no STJ do Recurso Especial
nº 1.135.494, 1ª Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva;



2006.51.01.000342-3
=>
Extinto
por
inépcia
,
considerando
prescrição, ilegitimidade ativa e imunidade de jurisdição. Recurso
Ordinário nº 62, 3ª Turma, Relator Min. Ari Pargendler determinou a
reforma do julgado e a citação da Alemanha. Juízo de 1ª Instância
determinou e expedição de citação Alemanha em 15/03/2011;



2006.51.01.000340-0 => Improcedente pela prescrição. No STJ em
Recurso Ordinário nº 76, 4ª Turma, Relator Min. Luiz Felipe Salomão
(sobrestado aguardando julgamento do RE 598.993, no STF);



2006.51.01.000315-0 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ
em Recurso Ordinário nº 59, 4ª Turma, Relator Min. Maria Isabel
Galoti;



2006.51.01000344-7 => Extinto por imunidade de jurisdição. No STJ em
Recurso Ordinário nº 110, 4ª Turma, Relator Min. Maria Isabel
Galoti;
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4

2006.51.01.000310-1 => Extinto por inépcia. No STJ em
Ordinário nº 61, 4ª Turma, Relator Min. Luiz Felipe
(sobrestado aguardando julgamento do RE 598.993, no STF);

Recurso
Salomão

Como podemos perceber, a presente ação não resguarda matéria de

interesse exclusivo da parte, pois o seu alcance é amplo a demais ações
que

estão

tramitando

e

invariavelmente

vão

chegar

a

este

pretório

excelso.
5

Desta maneira há de ser reconhecido o interesse econômico do

Recurso Extraordinário em apreço e por conseguinte a sua repercussão
geral.
IV.3 - INTERESSE SOCIAL
1

No caso dos autos, trata-se do interesse de proteger a memória

dos pescadores do B/P Changri-lá, barco que foi torpedeado por um
submarino nazista alemão em 1943, fato que somente foi descoberto por
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estudiosos no ano de 2001.
2

Como se vê, a matéria de fundo que sustenta a presente causa não

se refere somente a interesse pessoal da parte, mas a interesse geral
de documentação da história nacional, não se podendo defender que a
documentação da história de nossa Nação seja “interesse particular”,
enquadrando-se nos exatos termos exigidos de interesse público, haja
vista tratar-se do reconhecimento da Pátria aos seus heróis mortos na
Segunda Guerra Mundial.
3

Verifica-se, desta forma, que a presente causa trata da defesa do

orgulho e da honra do povo brasileiro, uma vez que cidadãos nacionais
foram mortos em ataque de submarino alemão em nosso território.
4

Assim,

demonstra-se,

no

caso,

a

repercussão

geral

da

matéria

discutida reputando-se preenchido também este requisito recursal.
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V - DO MÉRITO DO RECURSO –
ART. 102, III, “a” DA CF/88
V.1 – SUBMISSÃO EXPRESSA DA ALEMANHA À JURISDIÇÃO DO LOCAL ONDE FORAM
PRATICADOS OS CRIMES DE GUERRA DURANTE O REGIME NAZISTA – CONFERÊNCIA
DE MOSCOU DE OUTUBRO DE 1943, DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO DA REPÚBLICA
ALEMÃ À FORÇAS ALIADAS DE 5 DE JUNHO DE 1945 E ACORDO DE LONDRES DE 8
DE AGOSTO DE 1945 QUE INSTITUIU O TRIBUNAL DE NUREMBERG – INFRINGÊNCIA
DIRETA AO ART. 5º, XXXV DA CF/88
1

Diante do cenário da II Guerra Mundial, em 1943, as Nações das

Forças Aliadas já estavam convencidas da vitória em relação às forças
do Eixo e em consequência, empenhadas em criar uma nova ordem mundial
onde

o

homem

pudesse

viver

livre

das

atrocidades

que

haviam

sido

cometidas.
2

Para

tanto,

criminosos

os

Aliados

vencidos

a

concluíram

julgamento

ser

justo,

necessário
onde

submeter

fosse

os

garantido
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contraditório e ampla defesa, de forma a se evitar que o sentimento de
vingança

e

revanchismo

transformasse

os

vencedores

em

algozes

dos

vencidos.
3

Nesse espírito, em outubro de 1943, os governantes dos Estados

Unidos da América, Inglaterra, União Soviética e China se reuniram em
Moscou e assinaram o compromisso de re-estabelecimento da ordem no pósguerra em respeito à Lei e ao devido processo legal.
4

Neste

documento

(Declaração

de

Moscou1),

as

Forças

Aliadas

declararam que:
“No

momento

de

conceder

qualquer

armistício

a

qualquer

governo que possa ser estabelecido na Alemanha, os oficiais e
1

Nos termos do art. 14 da LICC e 337 do CPC o juiz poderá exigir prova de texto estrangeiro no caso de não
conhecê-lo. No caso dos autos os documentos internacionais mencionados são de notório conhecimento por se
tratarem de documentos históricos da II Guerra Mundial. Todavia, caso necessária a consulta aos mesmos indicamos
a
biblioteca
virtual
da
Universidade
de
Direito
de
Yale
no
seguinte
endereço:
http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wwii/wwii.htm
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12
praças

alemães

e

membros

do

Partido

Nazista

que

sejam

responsáveis pelas atrocidades, massacres e execuções descritas
acima ou nelas tomaram parte consentânea, serão conduzidos aos
países onde seus abomináveis atos foram cometidos, a fim de que
possam ser julgados e punidos conforme as leis destes países
libertados e dos governos livres que ali sejam estabelecidos.
(...) Que aqueles que ate o momento não banharam as mãos no
sangue

dos

inocentes

resguardem-se

de

reunir-se

ao

rol

dos

culpados, porque podemos afirmar que as Três Potências aliadas
lhes perseguirão até as mais longínquas regiões da terra e irão
enviar-lhes de volta a seus acusadores a fim de que seja feita
justiça.
Esta

declaração

é

feita

sem

prejuízo

dos

casos

dos

criminosos Alemães, cujos delitos não tenham definição geográfica
particular

e

que

serão

castigados

por

decisão

conjunta

dos
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governos aliados”
5
na

Como se vê, dois modos de repressão foram claramente apresentados
Declaração

de

Moscou:

a)

repressão

local,

para

os

crimes

individualizados, cometidos em um território específico, sendo certo
que o julgamento destes criminosos seria feito pelas autoridades do
lugar onde haviam praticado o delito e com base no direito comum
daquela

jurisdição,

e;

b)

repressão

geral,

aos

chamados

“grandes

criminosos de guerra”, cujos delitos não tinham definição geográfica
específica.
6

À medida que a guerra ia chegando a seu fim, os princípios da

declaração

de

Moscou

eram

postos

em

prática.

As

Convenções

de

Armistício com a Romênia (19/09/44), Finlândia (19/09/44), Bulgária
(28/10/44) e Hungria (30/01/45), continham em seus textos cláusulas que
obrigavam os governos dos países vencidos a colaborar com os aliados
para captura e julgamento dos Criminosos de Guerra, além de indenização
pelos danos causados.
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7

Finalmente, aos 5 de junho de 1945 foi assinada a “Declaração

referente à derrota da Alemanha e tomada da autoridade suprema neste
país pelos governos do EUA, da França, do Reino Unido e da URSS”2,
estabelecendo a rendição do Estado Alemão, ora Recorrido, nas seguintes
condições:
ARTIGO 11
“(...)

a)

Os

principais

dirigentes

nazistas

designados

pelos

representantes aliados e todas as pessoas, a qualquer momento
nomeados ou designados por sua patente, sua posição, sua função,
pelos representantes aliados como suspeitos de terem cometido,
ordenado ou encorajado crimes de guerra ou atos de violência
análogos,

serão

detidos

e

postos

à

disposição

dos

governos

aliados.
(...) c) As autoridades e o povo alemães submeter-se-ão a toda as
diretivas

estabelecidas

pelos

representantes

aliados

para

a
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detenção e para que sejam postas à disposição tais pessoas.”
8

Aos 8 de agosto de 1945, com o objetivo de “perseguir e punir os

principais criminosos de guerra do Eixo na Europa” as quatro potências
Aliadas estabeleceram o Acordo de Londres3, com as regras e princípios
referentes à organização, competência e procedimento de um Tribunal
Internacional para o julgamento dos delitos sem definição geográfica
particular (repressão geral), além da repressão local.
9

Especificamente,

o

art.

4º

do

referido

documento

ratificou

o

princípio da repressão local, estabelecendo a competência dos países
onde foram cometidos os crimes para o seu julgamento.
10

Por

sua

vez,

os

arts.

7º

e

8º

taxativamente

vedaram

a

possibilidade de alegação pela defesa dos acusados de excludente de
“Ato de Estado” nos julgamentos dos crimes praticados pelos Nazistas,
nos seguintes termos:
2
3

Vide nota de rodapé 1
Vide nota 1.
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“Art. 7º - A condição oficial dos acusados, seja como chefes de
Estado, seja como altos funcionários, não será considerada nem
como uma escusa absolutória, nem como um motivo de redução da
pena.
Art. 8º - O fato do Réu ter agido sob as ordens de seu Governo ou
de superior hierárquico não o livram da responsabilidade, mas
pode

ser

considerado

na

mitigação

da

punição

se

o

Tribunal

determinar que a justiça o requer.”
11
da

Aos 20 de setembro de 1945 através do “Acordo entre os governos
Inglaterra,

Estados

Unidos,

União

das

Repúblicas

Socialistas

Soviéticas e o Governo Provisório da França relativo a requerimentos
adicionais a serem impostos à Alemanha”, o Partido Nacional Socialista
Alemão dos Trabalhadores foi abolido e declarado ilegal.
12

Corroborando

ainda

com

a

impossibilidade

de

alegação

de

Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

excludente de “Ato de Estado” de qualquer julgamento relacionado aos
Atos cometidos pela Alemanha Nazista, a Lei 10 do Conselho de Controle
da Alemanha, de 20 de dezembro de 19454, também estabeleceu em seu
artigo II, itens 4 e 5, a impossibilidade de apresentação de excludente
de “Ato de Estado”, ou de qualquer imunidade, perdão ou anistia como
impedimento a Tribunal ou julgamento:
“Artigo II
(...) 4. (a) - A condição oficial de qualquer pessoal, seja como
Chefe de Estado ou como oficial responsável em um Departamento de
Governo,

não

o

livram

da

responsabilidade

por

um

crime

ou o

habilita à mitigação da punição.
(b) O fato de qualquer pessoa agir sob as ordens de seu Governo
ou superior não o livra da responsabilidade por um crime, mas
pode ser considerada na mitigação.

4

Vide nota 1.
______________________________________________________________
Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070

Documento eletrônico e-Pet nº 1429190 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 93538693775400 Data e Hora: 05/11/2015 11:13:55hs

STJ-Petição Eletrônica (RE) 00491441/2015 recebida em 05/11/2015 11:13:55

(e-STJ Fl.459)

15
5.

Em

qualquer

Tribunal

ou

julgamento

pelos

crimes

aqui

referidos, os acusados não terão o direito aos benefícios de
qualquer estatuto de limitação em respeito ao período entre 30 de
janeiro de 1933 e 1 de Julho de 1945, e nem qualquer imunidade,
perdão

ou

anistia

concedidos

sob

o

regime

Nazista,

serão

admitidos como impedimento a Tribunal ou punição.
13

Entre os crimes tipificados pelo Acordo de Londres e pela Lei 10

do Conselho de Controle estão os crimes de guerra e os crimes contra a
humanidade, enquadrando-se em ambos o assassinato de civis.
14

Finalmente,

o

Tribunal

Internacional

julgou

e

condenou

como

organizações criminosas, sem prejuízo da condenação pessoal de seus
integrantes: a) o corpo diretivo do Partido Nazista, b) a GESTAPO, c) a
SD, e; d) a SS.
15

Em

conseqüência

desta

condenação,

a

natureza

criminosa

destes
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grupos e organizações devem ser considerados provados, não podendo ser
questionados em outros tribunais, nos termos do art. 10 do Estatuto do
Tribunal Internacional5.
16

Como se vê, além da repressão geral, feita através do Tribunal de

Nuremberg, os documentos de submissão da Alemanha às Forças Aliadas
estabelecem a submissão expressa daquela Nação à Lei e à Jurisdição do
local onde foram praticados os delitos geograficamente localizados, na
chamada repressão local.
17

Como se sabe, o crime sujeita seu agente a duas condições: sofrer

a sanção penal pelo delito que cometeu e reparar o dano ou o mal que
por ele causou.
18

Por esta razão o art. 5º, XLV da CF/88 prevê o dever do agente

criminoso reparar o dano possibilitando, inclusive, a possibilidade da

5

Vide nota 1.
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obrigação de reparar o dano originário do crime ser estendida aos
sucessores do agente e contra eles executada, até o limite do valor do
patrimônio transferido.
19

Na época, inclusive, o próprio Estado brasileiro, no âmbito do

executivo,

tomou

indenizações

junto

devidas

à

por

Alemanha
atos

de

a

garantia

agressão

solene

contra

de

bens

que

do

as

Estado

brasileiro e contra a vida e bens de brasileiros ou de estrangeiros
residentes no Brasil seria por ela arcada.
20

Não

obstante,

a

Recorrida

não

cumpriu

com

este

compromisso

fazendo com que o Governo editasse o Decreto-Lei 4.166/42 estabelecendo
que os bens e direitos dos súditos alemães, japoneses e italianos
respondessem por tais prejuízos, nos seguintes termos:
DECRETO-LEI N. 4.166 – DE 11 DE MARÇO DE 1942

Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Dispõe sobre as indenizações devidas por atos de agressão contra
bens do Estado brasileiro e contra a vida e bens de brasileiros
ou de estrangeiros residentes no Brasil.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 180, combinado com o artigo 166, § 2º da
Constituição;
Considerando que
continente americano;

atos

de

guerra

são

praticados

contra

o

Considerando que, ao passo que o Brasil respeitava, com a
máxima
exatidão
e
lealdade,
as
regras
de
neutralidade
universalmente
aceitas
no
direito
internacional,
o
navio
brasileiro "Taubaté" foi atacado, no mar Mediterrâneo, por forças
de guerra da Alemanha;
Considerando que, assumindo solenemente a obrigação de
reparar o dano causado por esse ato o Governo alemão até hoje não
cumpriu esse compromisso;
Considerando que, após a conjugação dos esforços das
Repúblicas americanas para a defesa da sua soberania, da sua
integridade territorial e dos seus interesses econômicos,
unidades desarmadas da marinha mercante brasileira, viajando com
fins de comércio pacífico, foram atacadas e afundadas com
infração de normas jurídicas consagradas;
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Considerando que tais atos constituem uma agressão não
provocada de que resultam ameaça à navegação brasileira e
prejuizo direto a interesses vitais do Brasil;
Considerando que as informações que possue o Governo denotam
que a responsabilidade dos atentados deve ser atribuida às forças
armadas alemãs, mas que, por outro lado, a aliança, para fins de
guerra, existente entre a Alemanha, o Japão e a Itália, torna
estas potências necessariamente solidárias na agressão;
Considerando que, durante mais de um século, o Brasil
ofereceu aos nacionais daqueles Estados, uma íntima participação
na sua economia;
Considerando que, nas condições da guerra moderna, as
populações civís se acham estreitamente ligadas à sorte das armas
e que a sua atividade é, mais do que em qualquer outra época da
história, um elemento determinante do êxito das operações de
guerra;
decreta:
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Art. 1º Os bens e direitos dos súditos alemães, japoneses e
italianos, pessoas físicas ou jurídicas, respondem pelo prejuizo
que, para os bens e direitos do Estado Brasileiro, e para a vida,
os bens e os direitos das pessoas físicas ou jurídicas
brasileiras, domiciliadas ou residentes no Brasil, resultaram, ou
resultarem, de atos de agressão praticados pela Alemanha, pelo
Japão ou pela Itália.
...
GETULIO VARGAS”
21

Apesar deste Decreto-Lei, os familiares das vítimas do CHANGRI-LA

não receberam qualquer indenização, até porque, sua condição de vítima
da Recorrida somente foi reconhecida pelo Tribunal Marítimo em 2001,
conforme atestado pela decisão recorrida:
“Em 31 de julho de 2001, quase seis décadas depois, pelo Tribunal
Marítimo, por provocação da Procuradoria da Marinha, foi reaberto
o

processo,

após

tomar

conhecimento

de

documentos

que

demonstrariam os fatos, concluindo, afinal, que o naufrágio do
Changri-lá teria mesmo sido provocado pelo submarino de guerra
alemão.”
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22

Ressalte-se que, mesmo com o fim da Guerra, não houve qualquer

armistício assinado entre Brasil e Alemanha não restando outra solução
para as vítimas civis brasileiras senão recorrer ao Poder Judiciário.
23

Diversos

são

os

sistemas

de

apuração

da

responsabilidade

ex

delicto, podendo-se, sucintamente dividi-los em dois grupos: o sistema
de cumulação e o da separação.
24

Através

Argentina,

do

sistema

Bélgica,

de

Chile,

cumulação

Colômbia,

(utilizado

Costa

Rica,

pela

Alemanha,

Espanha,

França,

Itália, México, Peru, Polônia, Portugal, Romênia e Venezuela) o titular
do direito à reparação do dano habilita-se como parte civil na ação
penal, o que resulta numa única ação, na qual serão decididas questões
em relação ao crime e à indenização.
25

Já o mesmo não ocorre no sistema de separação (utilizado pela

Áustria,

Canadá,

Escócia,

Estados

Unidos

da

América,

Holanda,

Inglaterra, Paraguai e Suíça), onde existe autonomia das ações penal e
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civil, resultando em duas ações distintas, cada uma encerrada por uma
sentença, embora, não haja como negar a influência da decisão criminal
sobre a civil, tendo força de coisa julgada.
26

Na Alemanha (ora Recorrida), até há algum tempo, o ofendido podia

pleitear a satisfação do dano na esfera penal apenas quando a lei penal
admitisse e atuando o ofendido como assistente de acusação.
27

Em 1943, contudo, foi introduzida na ordenação processual penal

alemã o instituto da Adhäsionsprozess, mantido na reforma de 1965,
autorizando o ofendido pleitear, na sede penal, a satisfação do dano.6
28

No Brasil, com a entrada em vigor da Lei 11.719/2008 que prevê a

fixação pelo juízo criminal de valor mínimo para reparação dos danos
causados pela infração penal, podemos afirmar que estamos diante de um
sistema de independência mitigado, uma vez que a sentença condenatória

6

Vide Tourinho Filho, Fernando da Costa, Processo Penal, vol. 2, 26 ed., Saraiva, São Paulo, pg. 9.
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proferida

no

juízo

penal

torna

inquestionável

o

an

debeatur,

discutindo-se somente o quantum debeatur.
29

O que se vê, portanto, é que independente do sistema que for

adotado

pela

legislação

submissão

expressa

praticados

durante

da

local

(de

Recorrida

o

regime

cumulação
à

ou

jurisdição

nazista,

de

separação)

local

estabelecida

pelos

pelos

a

atos

Tratados

impostos pelas Forças Aliadas há mais de 60 anos, através do princípio
da “repressão local”, sujeita seu agente a duas condições: sofrer a
sanção penal pelo delito que cometeu e reparar o dano ou o mal que por
ele causou, uma vez que essas duas condições são decorrências naturais
da responsabilidade originada do crime, sendo esta a única forma de
efetivação dos direitos dos Recorrentes.
30

A

submissão

expressa

à

jurisdição

e

leis

locais

aqui

demonstradas, para julgamento dos crimes praticados pela Recorrida,
precede,

portanto,

à

discussão

acerca

do

sistema

de

apuração

de

responsabilidade ex-delicto, sendo certo que nos locais onde fosse
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aplicado o sistema de separação, a Recorrida e seus agentes poderiam
responder a duas ações, enquanto que nos locais onde fosse aplicado o
sistema de cumulação, os mesmos responderiam a uma ação somente, onde
se

resolveriam

todas

as

questões

relacionadas

ao

crime

praticado,

ação

somente é

incluindo, a indenização pelos danos causados.
31

No

sistema

de

separação,

no

processo

penal

a

proposta em face do autor da infração, enquanto no processo civil a
ação poderá ser proposta também em face dos responsáveis legais, para
efeitos

de

indenização

responsabilidade

por

civil,

ato

de

aí

seus

se

enquadrando

agentes

e

a

Recorrida

prepostos,

nos

por

termos,

inclusive, do art. 37, §6º da CF/88.
32

Não

bastasse,

o

art.

5º,

XXXV

da

Constituição

da

República

Federativa do Brasil de 1988 estabelece que a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
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33

Assim,

considerando

haver

submissão

expressa

da

Recorrida

à

jurisdição do local onde foi praticado o crime de guerra, no caso,
assassinato

de

civis

brasileiros,

e

previsão

constitucional

de

impossibilidade de exclusão do Poder Judiciário de apreciação de lesão
ou

ameaça

a

direito,

afronta

o

art.

5º,

XXXV

da CF/88

a

decisão

guerreada ao negar a submissão da Recorrida à jurisdição nacional para
responder a presente ação, não merecendo outra solução este Recurso
senão a procedência.
V.2 - INEXISTENTE DIREITO À INVOCAÇÃO TÁCITA DE IMUNIDADE DE
JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DESTA DEFESA SER INVOCADA EXPRESSAMENTE ATRAVÉS
DE ADVOGADO LEGALMENTE CONSTITUÍDO COM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL – ART. 133 C/C 5º LIV DA CF/88
1

Como

se

vê

da

decisão

guerreada,

em

momento

algum,

veio

a

Recorrida, regularmente, em obediência ao art. 133 da CF/88, invocar a
imunidade

de

jurisdição.

Pelo

contrário.

Mais

uma

vez

a

Recorrida
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quedou-se inerte.
2

Ora,

à

medida

que

está

sendo

movido

um

processo

contra

a

Recorrida, ainda que queira a mesma alegar em seu favor imunidade de
jurisdição, DEVE VIR AOS AUTOS E INVOCAR ESTA IMUNIDADE EM CONTESTAÇÃO
PROTOCOLADA NO PRAZO LEGAL E DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO
LEGALMENTE HABILITADO.
3

Assim, o fato de a Ré não ter se apresentado nos autos da devida

forma, já bastaria para o afastamento da imunidade de jurisdição que
não pode ser decretada ex officio.
4

Não

obstante,

manifestação
advogado

do

entendeu

diplomata,

constituído

e

a

sem

decisão

Recorrida

representação

contestação,

seria

do

que

Estado

suficiente

a

mera

através

para

de

evocação

válida do princípio da imunidade.
5

Não

obstante,

determina

o

art.

133

da

CF/88

ser

o

advogado

indispensável à administração da justiça; assim, para haver evocação
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válida de qualquer matéria de defesa, inclusive possível imunidade de
jurisdição, caberia à Recorrida constituir advogado em nosso país e
fazê-lo em respeito ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF/88)
6

Não reconhecendo tal necessidade, a decisão guerreada infringe

frontalmente os arts. 133 e 5º, LIV da CF/88 não merecendo outra sorte
o presente recurso, senão a procedência, com a reforma da decisão para
que

reconheça

a

inexistência

de

argüição

válida

de

imunidade

de

jurisdição por parte da Recorrida e conseqüente necessidade de anulação
da sentença de primeiro grau para transcurso regular do processo.

V.3 – INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMO ATO DE IMPÉRIO NA PRÁTICA DE CRIME DE
GUERRA E CRIME CONTRA A HUMANIDADE JÁ JULGADOS E CONDENADOS POR
TRIBUNAL INTERNACIONAL – AFRONTA AOS ARTS. 5º XXXV, 1º III, 3º, IV E
4º, II DA CF/88 E AOS PRINCÍPIOS DE DIREITO INTERNACIONAL RECONHECIDOS
NA CARTA E NO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE NUREMBERG E APROVADOS NAS

Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

NAÇÕES UNIDAS, DA QUAL O BRASIL É MEMBRO DESDE 24/10/1945
1

Além da existência de previsão de repressão local nos Tratados de

submissão da Alemanha, foi estabelecido também, pelas Forças Aliadas,
conforme já demonstrado, Tribunal para proceder a repressão geral de
tais crimes, além do próprio partido Nazista ter sido dissolvido e
considerado ilegal.
2

Ora, considerando que o regime Nazista e suas organizações já

foram, juntamente com seus líderes, julgados criminosos, não há, por
conseguinte, como se defender que os atos praticados por esses líderes
e organizações sob o manto do regime condenado, sejam legítimos “Atos
de

Império”,

como

tristemente

pretende

a

decisão

recorrida

assim

ementada:
“DIREITO INTERNACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍTIMA DE ATO DE
GUERRA. ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE ABSOLUTA.
1 – A imunidade acta jure imperii é absoluta e não comporta
exceção. Precedentes do STJ e do STF.
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2 – Não há infelizmente como submeter a República Federal da
Alemanha

à

indenização

jurisdição
por

danos

nacional
morais

e

para

responder

materiais

por

a

ato

ação

de

de

império

daquele País, consubstanciado em afundamento de barco pesqueiro
no litoral de Cabo Frio – RJ, por um submarino nazista, em 1943,
durante a Segunda Guerra Mundial.
3 – Recurso ordinário conhecido e não provido.”
3

Data máxima vênia, entender que o assassinato de civis em mar

territorial nacional pela Alemanha Nazista durante a II Guerra Mundial
fora,

inclusive,

Império”

do

impassível

história,

negar

o

palco
de

da

Guerra,

julgamento

Direito

caracteriza

pelas

cortes

Internacional,

o

“legítimo

locais,

Direito

é

Ato

de

rasgar

a

Humanista,

a

validade dos tratados das Forças Aliadas, a sentença do Tribunal de
Nuremberg e os princípios de Direito Internacional aprovados pela ONU,
sem falar no desrespeito às milhares de vítimas do Holocausto que,
acompanhando o entendimento da decisão recorrida, nada mais seriam do
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que resultado da “legítima política estatal da Alemanha nazista”.
4

Assim define a decisão recorrida a natureza dos atos da Alemanha

Nazista:
“Como

se

vê,

a

República

Federal

da

Alemanha,

por

sua

representação diplomática no Brasil, reafirma, de modo expresso,
a sua imunidade à jurisdição nacional, como Estado Soberano que
é, não podendo, por isso mesmo, responder à presente demanda,
pois o ato praticado foi uma ação militar em período de guerra,
ato, portanto, de império que não se submete ao Poder Judiciário
Nacional.”
5

Assim

define

o

Juiz

Jackson,

do

Tribunal

Internacional

de

Nuremberg, há mais de 60 anos, em Carta ao Presidente dos Estados
Unidos da América7, a natureza dos atos da Alemanha Nazista:

7

Vide nota 1.
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“5.

Nós

documentamos

perseguições,

de

fontes

atrocidades

alemãs

com

as

tamanha

agressões

Nazistas,

autenticidade

e

detalhamento que não pode haver negação responsável destes crimes
no futuro e nenhuma tradição de considerar mártires os líderes
nazistas,

pode

nascer

entre

as

pessoas

informadas.

Nenhuma

história desta era pode ser intitulada de autoridade se falhar em
levar

em

consideração

os

registros

de

Nuremberg.

Enquanto

um

esforço foi feito por Goering e outros de se retratarem como
“brilhantes

patriotas”,

seus

crimes

admitidos

de

violência

e

vileza, de ganância e corrupção, não deixam terreno para futura
admiração

de

seu

caráter

e

sua

sorte

não

deixa

incentivo

a

imitação de seus exemplos.”
6

O que se espera do sistema jurídico é que ele evolua e não

regrida esquecendo-se de todas as vidas que foram ceifadas no caminho
da evolução.
7

No caso de nossa Nação, é possível que o fato de não termos sido
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vítimas da ocupação nazista enfraqueça um pouco a nossa memória em
relação às atrocidades cometidas.
8

Todavia, para as vítimas do CHANGRI-LA, esta barbárie custou-lhes

a vida, em nosso território, que mesmo não sendo o palco da Guerra não
deixou

de

ser

covardemente

atacado

pela

Recorrida,

não

em

um

Ato

legítimo de Guerra, por não se tratarem de Militares em combate, mas em
um ato de crime de Guerra e crime contra a Humanidade por se tratarem
de civis, na prática de pesca de subsistência artesanal no mar de seu
território nacional.
9
não

Como já lembrado, o art. 5º, XXXV da CF/88 estabelece que a lei
excluirá

da

apreciação

do

Poder

Judiciário

lesão

ou

ameaça

a

direito.
10

No caso em tela, mesmo sem sequer haver Lei que o permita, a

decisão recorrida tenta afastar do Poder Judiciário a apreciação de
lesão ao maior dos direitos, ao direito à vida.
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11

A suposta razão de tal exclusão é a interpretação ultrapassada

acerca de um princípio internacional, sequer positivado, de imunidade
absoluta de jurisdição que já foi afastado há mais de 60 anos para o
presente caso, considerando que o assassinato de civis no mar pela
Alemanha Nazista já foi definido como crime de guerra e contra a
humanidade, com impossibilidade de qualquer defesa de imunidade.
12

Não bastasse, nosso país já se comprometeu em 1950 a aplicar como

princípio de Direito Internacional o julgamento e punição de crimes de
guerra e contra a humanidade, sem aceitação de qualquer defesa de
imunidade por ato de Estado.
13

É

que

24/10/1945,
Internacional

as

Nações

adotou
de

na
1950,

Unidas,
segunda
os

a

qual

o

Brasil

é

sessão

da

Comissão

Princípios

do

Direito

membro
de

desde
Direito

Internacional

Reconhecidos na Carta do Tribunal de Nuremberg e no Julgamento do
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Tribunal8, quais sejam:
“Princípio I
Qualquer pessoa que cometa um ato que constitua crime sob a Lei
Internacional é responsável pelo mesmo e sujeito a punição.
Princípio II
O

fato

de

que a Lei

Interna

não impõe

pena

por um

ato

que

constitua um crime sob a Lei Internacional não libera a pessoa
que cometeu o ato da responsabilidade sob a Lei Internacional.
Princípio III
O fato de que uma pessoa que cometeu um ato que constitua um
crime sob a Lei Internacional agindo como Chefe de Estado ou

8

Vide nota 1.
______________________________________________________________
Av. das Américas 3.500, Bl. 1, sala 513 - Condomínio Le Monde - Ed. Londres
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro/RJ -CEP 22640-102 Tel: + 55 21 35504070

Documento eletrônico e-Pet nº 1429190 com assinatura digital
Signatário(a): LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO:94316031791 NºSérie Certificado: 78427132655105597725199562208079155978
Id Carimbo de Tempo: 93538693775400 Data e Hora: 05/11/2015 11:13:55hs

STJ-Petição Eletrônica (RE) 00491441/2015 recebida em 05/11/2015 11:13:55

(e-STJ Fl.469)

25
Oficial de Governo Responsável não o libera da responsabilidade
sob a Lei Internacional.
Princípio IV
O fato de que uma pessoa agiu obedecendo ordens de seu governo ou
de

um

superior

não

a

libera

da

responsabilidade

sob

a

Lei

Internacional, desde que fosse de fato possível uma escolha moral
para ele.

Princípio V
Qualquer pessoa acusada de um crime sob Lei Internacional tem
direito a um julgamento justo nos fatos e na Lei.
Princípio VI
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Os crimes abaixo listados são passíveis de punição como crimes
sob a Lei Internacional:
(a)

Crimes contra a Paz: (i) planejamento, preparação ou início
de

uma

guerra

de

agressão

ou

guerra

violando

Tratados

Internacionais, acordos ou garantias; (ii) participação de
um plano comum ou conspiração para a realização de quaisquer
dos atos mencionados no item (i).
(b)

Crimes de Guerra: violação das Leis ou Costumes de Guerra
que incluíam mas não se limitam a, assassinato, maus tratos
ou deportação para mão de obra escrava ou para qualquer
outro propósito,
ocupado,
guerra,

da população civil

assassinato
a

pessoas

ou
nos

maus

de ou em território

tratos

mares,

matar

a

prisioneiros

reféns,

saque

de
de

propriedades públicas ou privadas, destruição sem propósito
de cidades, municípios ou vilas, ou devastação injustificada
pela necessidade militar.
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(c)

Crimes

contra

a

Humanidade:

assassinato,

exterminação,

escravidão, deportação e outros atos desumanos praticados
contra qualquer população civil, ou perseguição com bases
políticas, raciais ou religiosas, quando tais atos forem
feitos ou tais perseguições acontecerem na execução de ou em
conexão com qualquer crime contra a Paz ou qualquer crime de
Guerra.
Princípio VII
Cumplicidade na execução de um crime contra a Paz, um crime de
Guerra,

ou

um

crime

contra

a

Humanidade

como

mencionado

no

Princípio VI é um crime sob Lei Internacional.
14

A mesma Comissão, ao explicar tais princípios nos fundamentos de

sua adoção, declarou em relação aos mesmos que9:
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“Princípio I
(...) 99. A regra geral que fundamenta o princípio I é que a Lei
Internacional

pode

impor

qualquer

interposição

Tribunal

foi

Internacional

da

definitivo
podem

ser

deveres

a

indivíduos

Lei

interna.

na

questão

aplicadas

aos

O

que

se

as

diretamente
foi

apurado

regras

indivíduos.

sem

“Que

da
a

no
Lei
Lei

Internacional impõe deveres e responsabilidades tanto sobre os
indivíduos quanto aos Estados.”, disse o julgamento do Tribunal,
“já foi há muito reconhecido”.4
4 julgamento dos maiores criminosos de Guerra perante o Tribunal
Militar Internacional, vol. I, Nuremberg, 1947, pág. 223.
Princípio III

9

Vide nota 1.
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(...) 103. Este princípio é baseado no artigo 7 da Carta do
Tribunal de Nuremberg. De acordo com a Carta e o Julgamento, o
fato de que um indivíduo agiu como Chefe de Estado ou Oficial de
Governo

Responsável

não

o

libera

da

responsabilidade

internacional. “O princípio da Lei Internacional que sob certas
circunstâncias,

protege

os

representantes

de

Estado”

disse

o

Tribunal, “não pode ser aplicado a atos que são condenados como
criminosos pela Lei Internacional. Os autores destes atos não
podem

se

proteger

atrás

da

sua

posição

oficial

a

fim

de

se

livrarem da punição...”7. A mesma idéia também foi expressa na
seguinte passagem do que foi apurado: “Aquele que violar as Leis
de

Guerra

não

pode

obter

imunidade

enquanto

agindo

como

Autoridade do Estado se o Estado ao autorizar ação se movimenta
fora da sua competência sob a Lei Internacional.”8
7 idem
8 idem
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Princípio VI
(...) 119. O Tribunal enfatizou que antes dos últimos crimes de
guerra serem definidos pelo artigo 6 (b) desta Carta, já tinham
sido reconhecidos como crimes sob a Lei Internacional. O Tribunal
declarava

que

tais

crimes

estavam

cobertos

pelas

provisões

específicas dos regulamentos anexos à Convenção de Haia de 1907
respeitando as Leis e costumes de guerra terrestre e da Convenção
de Genebra de 1929 no tratamento à prisioneiros de Guerra. Após
enumerar as mencionadas provisões, o Tribunal declarou: “Que a
violação

destas

indivíduos

provisões

culpados

eram

constitui

passíveis

crime

de

para

punição

está

o

qual
muito

os
bem

definido para admitir ou argumentar.”18,19
18 Idem, pág. 253
19

Durante

esta

discussão

sobre

o

crime

de

matar

reféns,

a

Comissão anotou o fato de que as Convenções de Genebra de 12 de
agosto de 1949, e mais especificamente o artigo 34 da Convenção,
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relativa a proteção de pessoas civis em tempo de guerra, proíbem
fazer reféns.
15

Como

se

vê,

a

decisão

recorrida

mais

do

que

contrariar

um

princípio internacional, contraria a determinação da ONU que tem o
Brasil como parte.
16

Ou

seja,

o

Judiciário

brasileiro,

ao

aplicar

a

norma

internacional contrariamente ao adotado pela ONU, está indo de encontro
ao que as 192 Nações que integram esta Organização, incluindo o Brasil
(!) se comprometeram a adotar em defesa dos Direitos Humanos e da
Humanidade.
17

Desta forma, o afastamento do Poder Judiciário por ato criminoso

de Guerra e contra a Humanidade nada mais é do que uma afronta direta
ao art. 5º, XXXV da CF/88.
18

Ademais, sendo os atos considerados legitimamente de império pela
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decisão

recorrida,

humanidade,

de

já

acordo

definidos
com

os

como

crimes

princípios

de

de

guerra

Direito

e

contra

a

Internacional

adotados pela ONU, cuja defesa não aceita imunidade de jurisdição,
caracterizada também está a afronta aos arts. 1º, III (dignidade da
pessoa humana), 3º, IV (não preconceito) e 4º, II (prevalência dos
direitos humanos) da CF/88.
19

Assim, mister a reforma da decisão recorrida devendo ser afastada

a imunidade de jurisdição por legítimo ato de império considerando que
os atos da Recorrida discutidos nos autos (assassinato de civis em mar
territorial brasileiro) já foram definidos expressamente como crimes de
guerra

e

crimes

contra

a

humanidade,

não

passíveis

de

qualquer

imunidade, incluindo de jurisdição, significando, a decisão recorrida,
afronta direta aos arts. 5º, XXXV, 1º, III, 3º, IV E 4º, II da CF/88.
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V.4 - EVOLUÇÃO DO PAPEL DO SER HUMANO DE OBJETO PARA SUJEITO DE DIREITO
INTERNACIONAL. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO PARA ATOS
ATENTATÓRIOS AOS DIREITOS HUMANOS. PREPONDERÂNCIA DO ART. 4º, II SOBRE
O ART. 4º, IV E V DA CF E APLICAÇÃO DO ART. 3º, IV DA CF.
1

Como

demonstrado,

não

é

novidade

que

a

restritividade

do

princípio da Imunidade de Jurisdição é fato antigo na Europa e nos
Estados Unidos, especialmente na segunda metade do Século XX. Nesse
sentido, em 1976, a Europa aprovou uma Convenção sobre Imunidade de
Jurisdição, restringindo profundamente a regra costumeira do par in
parem non habet imperium.
2

No mesmo ano, os Estados Unidos aprovaram sua lei sobre imunidade

de jurisdição e o Reino Unido seguiu este caminho em 1978.
3

Em 1986, 10 anos após a entrada em vigor daqueles diplomas no

mundo desenvolvido, o nosso STF, no entanto, ainda adotava a doutrina
da imunidade absoluta. Somente com a promulgação de uma nova ordem
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constitucional e a prescrição expressa do art. 114 da Constituição da
República

sobre

a

relação

de

trabalho

de

indivíduos

com

entes

de

direito público externo, é que o STF mudou, deixando de extinguir as
reclamações trabalhistas dirigidas - equivocadamente algumas vezes – às
repartições consulares e embaixadas de Estados estrangeiros no Brasil.
4

Desta forma, é fato que a imunidade de jurisdição não é mais

absoluta e, como consequência, a soberania do Estado também não é!
5

Ou seja, da prática forense das necessidades dos indivíduos, está

vindo a reestruturação das relações internacionais e dos princípios que
fundam a coexistência e a harmonia entre as nações.
6

ANTENOR MADRUGA10, em sua tese de doutorado11 lança o que chama “o

novo Direito da Imunidade de Jurisdição”, refletindo toda esta mudança
10

ANTENOR PEREIRA MADRUGA FILHO. A Renúncia à Imunidade de Jurisdição pelo Estado Brasileiro e o
novo Direito da Imunidade de Jurisdição. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
11
Op. cit. USP, Faculdade de Direito. Orientador: Professor JOÃO GRANDINO RODAS.
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de paradigma em torno do clássico princípio e propondo então o estudo
do novo direito que cerca o tema.
7

Este novo olhar internacional sobre a imunidade de jurisdição

está em perfeita consonância com os efeitos da globalização, que, entre
vantagens e desvantagens, parece estar também globalizando um novo
senso de humanidade.
8

Este senso de humanidade se iniciou exatamente com a análise dos

horrores

da

II

Guerra

pelo

Tribunal

de

Nuremberg

e

a

adoção

dos

princípios de seu julgamento pela ONU, nos mesmos termos propostos
nestes autos se desenvolve agora na questão de efetivar mecanismos de
proteção do minimalismo humano a que se deve respeitar em qualquer
parte do globo, por qualquer ator da comunidade internacional, o que
inclui o próprio Estado, que perde em soberania diante da exigida
prevalência dos direitos humanos.
9

A

despeito

dos

ataques

terroristas

e

da

chamada

“guerra

ao
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terror”, declarada pela maior potência mundial confundir os pilares da
ordem mundial, ainda assim, parece perfeitamente perceptível existir
interessante fenômeno de flexibilização do conceito de soberania, o que
modifica

as

bases

do

Direito

Internacional

clássico

que

possuía

o

Estado como ator principal da Sociedade Internacional e a Pessoa Humana
como mero objeto do Direito Internacional e que, assim, não foi capaz
de evitar o massacre de civis pelo Estado Alemão na II Guerra Mundial.
10

Dentre outros, estão em concordância com a tese autoral de que a

soberania dos Estados não deve ser mais tomada como absoluta diante de
uma ordem pública internacional que prestigie os direitos humanos, os
trabalhos

de

JACOB

DOLINGER12,

CELSO

MELLO13,

CANÇADO

TRINIDADE14

12

e

JACOB DOLINGER. A evolução da ordem pública no direito internacional privado.Tese.
CELSO D. DE ALBUQUERQUE MELLO. Direitos Humanos e Conflitos Armados. Rio de Janeiro: Renovar,
1997.
14
ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE. A Proteção Internacional dos Direitos Humano.São Paulo:
Saraiva, 1991.
13
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FLÁVIA PIOVESAN15, bem como as pesquisas científicas da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro16.
11

Neste

contexto,

é

que,

desde

a

II

Guerra,

não

se

pode

mais

aceitar a defesa de imunidade de jurisdição para o Estado ou

seu

representante que viole direitos humanos.
12

O

fundamento

imunidade

de

teleológico

jurisdição

só

estará

deve

no

servir

fato
ao

de

Estado

que

a

que

defesa

de

proteja

os

direitos humanos e não para os que os violente, pois outra finalidade
não se pode mais admitir a um Estado, se quisermos construir um modelo
abstrato

que

comporte

uma

ordem

jurídica

internacional

efetiva

e

eficaz.
13

A idéia da relatividade da noção de poder absoluto não é nova.

HANS KELSEN17, por exemplo, já defendia que o Estado não possuía este
poder

absoluto,

uma

vez

que

sua

autoridade

central,

em

um

regime

democrático, só representava o povo (todo o poder emana do povo e por
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ele será exercido):
“O poder do Estado ao qual o povo está
sujeito nada mais é que a validade e a
eficácia da ordem jurídica, de cuja unidade
resultam a unidade do território e a do
povo. O “poder” do Estado deve ser a
validade e a eficácia da ordem jurídica
nacional,
caso
a
soberania
deva
ser
considerada uma qualidade desse poder”.
14

Ou seja, o poder do Estado na verdade era somente uma qualidade

do poder do povo, e este já oferecia limitação àquele, de forma que tal
soberania estatal já era limitada, ao menos em um regime democrático.
15

CELSO

MELLO18

lecionava

que

a

soberania

absoluta

tem

as

suas

raízes na obra de EMER DE VATTEL e que esta concepção foi desenvolvida
15

FLÁVIA PIOVESAN. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional, 4ª Ed. São Paulo: Max
Limonad, 2000.
16
CELSO DE ALBUQUERQUE MELLO e RICARDO LOBO TORRES. Arquivos de Direitos Humanos. Vols. I a
IV. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 2000, 2001 e 2002.
17
HANS KELSEN. Teoria Geral do Direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 364.
18
Op. cit.
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acima de tudo pelos doutrinadores alemães do século XIX influenciados
pelo hegelianismo, mas admite que atualmente a soberania não é mais
entendida no seu sentido absoluto, pelo contrário, ela é tomada como
dependendo da ordem jurídica internacional, ponto essencial de reflexão
para o desenvolvimento da tese ora proposta.
16

FRANCISCO REZEK

19

também admite a limitação da soberania:

“Atributo fundamental do Estado, a soberania o
faz titular de competências que, precisamente
porque existe uma ordem jurídica internacional,
não são ilimitadas; mas nenhuma outra entidade as
possui superiores.”
17

E

também

imunidade

de

JOSÉ

CARLOS

jurisdição,

DE

como

MAGALHÃES,
medida

da

defende

soberania,

reclamado deu-se no território do Estado do foro:
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que

não

quando

cabe
o

a

fato

20

“A jurisdição extraterritorial autorizada dos
Estados, dentre os limites estabelecidos pelo
Direito Internacional, representa também uma
limitação do conceito de “soberania”. Um fato
ocorrido dentro do território de um Estado pode
vir a se subordinar ao poder soberano de um outro
Estado, que terá competência concorrente para
examiná-lo.”
18

A mudança de paradigma do Direito Internacional clássico para o

Direito

Internacional

transformação

de

um

moderno
“jus

passa

inter

exatamente

gentes”

a

um

por
novo

perceber
“jus

esta

gentium”,

conforme CANÇADO TRINDADE21:
“A consciência de
conjunta, em escala
problemas que afetam
todo, faz reviver,
acepção, a concepção

que somente mediante uma ação
universal, se pode enfrentar os
a comunidade internacional como um
em um novo contexto, e com nova
clássica do jus gentium”.

19

JOSÉ FRANCISCO REZEK. Direito Internacional Público. Curso Elementar. 9ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p.
215/216. Grifo nosso.
20
JOSÉ CARLOS DE MAGALHÃES. In Dimensão Internacional do Direito. São Paulo: LTR, 2000, p. 295.
Original: “The authorized extraterritorial jurisdiction of States, within the limits established by international law,
represents also a limitation of the concept of “sovereignty”. A fact occurred within the territory of a State may fall in
the jurisdiction power of another State, which has concurrent competence to apply.”
21
ANTÔNIO AUGUSTO CANÇADO TRINDADE. O direito internacional em um mundo em transformação, p.
1039.
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19

Outrossim, acreditam os Recorrentes que vivemos uma reconstrução

humanista

do

Direito

Internacional.

Como

repetia

em

suas

aulas,

o

mestre CELSO MELLO: o Homem – a última de nossas ideologias!
20

Esta perspectiva do Ser Humano não mais como objeto, mas como

sujeito das normas de Direito Internacional, que passam então a ter uma
interpretação

que

não

limitam

sua

destinação

somente

aos

Estados,

enquanto intermédios entre a norma e o indivíduo, traz uma revolução
conceitual

no

Internacional,

âmbito
sendo

da

organização

notável

a

e

conclusão

aplicação
pela

do

Direito

reinvenção

do

jus

gentium.
Em concordância, GUIDO SOARES22_

21

“Por mais zelosos que sejam os Estados de sua
soberania, existem normas exógenas que eles próprios
acatam, com plena consciência de serem elas limitações
ao poder jurisdicional do Estado.”
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22

É assim que não se pode aceitar como válida qualquer exceção de

imunidade de jurisdição para atos atentatórios à dignidade da Pessoa
Humana, como o caso em tela, no qual a Recorrida, quando em regime
nazista execrável resolveu praticar tiros ao alvo contra um barco de
pesca brasileiro, que pescava em pleno território brasileiro, a fim de
prover o sustento próprio e de sua prole.
23

Inclusive,

a

dignidade

da

Pessoa

Humana

é

mais

do

que

uma

garantia individual, é um dos fundamentos do Estado Brasileiro, ou
seja,

sobre

ele

é

que

se

constrói

todo

o

ordenamento

jurídico

brasileiro, conforme art. 1º, III, da Constituição Federal.
24

Permitir ao Estado estrangeiro assassinar brasileiros em pleno

território brasileiro, deixando suas famílias na miséria, para somente
60

anos

depois

descobrirem

o

que

aconteceu,

viola

não

só

a

sua

dignidade, mas também consiste em discriminação vedada pelo art. 3º,

22

GUIDO FERNANDO DA SILVA SOARES. Das Imunidades de Jurisdição e de Execução, p. 34.
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IV, da Carta da República, aceitando a Recorrida que não há imunidade
nesta mesma situação se o fato tivesse ocorrido na Europa.
25

Na

verdade,

o

que

se

está

a

defender

é

o

direito

à

vida,

assegurado como garantia fundamental no art. 5º, caput, como o maior
dos direitos individuais, bem como, a vedação ao tratamento desumano ou
degradante, assegurada no art. 5º, III, da Carta da República.
26

Por fim, se é verdade que a imunidade de jurisdição decorre dos

princípios

de

relações

internacionais,

da

não-intervenção

e

da

igualdade entre os Estados, art. 4º, IV e V, da CF, também o é que é
princípio

das

relações

internacionais

da

República

Federativa

do

Brasil, a prevalência dos direitos humanos, art. 4º, II, da CF, sendo
certo que o termo “prevalência” já pressupõe a sua preponderância,
inclusive com relação aos outros princípios de relações internacionais
a que está submetida a República Brasileira.
27
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é

Outra interpretação não pode caber para o momento no qual o Homem
sujeito

de

Direito

Internacional

e

não

mais

objeto

de

Direito

Internacional !
28

A hipótese nada tem de nova no mundo, como, por exemplo, no

precedente norte-americano do caso Letelier v. Republica do Chile23.
29

Tratou-se

de

ação

movida

por

representantes

do

ex-Primeiro

Ministro Chileno Orlando Letelier que foi por algum tempo Embaixador do
Chile

nos

Estados

Unidos

juntamente

com

representantes

de

Ronnie

Moffit, um cidadão norte-americano, contra a República do Chile por
perdas e danos provenientes das mortes de Letelier e Moffitt devido a
explosão

de

seu

automóvel

por

uma

bomba

enquanto

eles

estavam

dirigindo.
30

A ação se fundava na Lei de Imunidade de Jurisdição, FSIA, 1976

que, como já visto, estabelece que um Estado estrangeiro é responsável
23

Letelier v. Republica of Chile. 488 F. Supp. 665. U.S. District Court, D.D.C., March 11, 1980. The American
Journal of International Law, v. 74, 1980/4, p. 940/942.
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por:
“danos pessoais ou morte, ou perdas e danos ou
perda de propriedade, que ocorra nos Estados
Unidos e que seja causada por um ato ou omissão
de responsabilidade extracontratual do Estado
estrangeiro ou de qualquer oficial ou empregado
daquele Estado estrangeiro enquanto agindo sob o
escopo de seu ofício ou serviço.”24
31

O

Chile

recusou-se

a

aparecer,

enviando

somente

uma

correspondência diplomática alegando falta de jurisdição e se fundando
também em ato de Estado por se tratar em tese de assassinato político.
Desta forma, um julgamento foi levado adiante à revelia.
32

O Tribunal distrital examinou a história legislativa da Lei de

Imunidade de Jurisdição e entendeu que somente a seção 1605 (a)(5) era
relevante para decidir a causa. A questão central era se o Chile
poderia invocar a exceção da função discricionária” ou não. A Corte
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afirmou que:
“Embora possa parecer que uma decisão calculada que resulte
morte ou danos pessoais para um indivíduo ou indivíduos, por
qualquer razão, seria mais uma seguramente envolvendo
julgamento e decisão política e então eximindo-se o Estado
estrangeiro por se tratar de um ato discricionário conforme
a seção 1605(a)(5)(A), aquela exceção não se aplica para
impedir esta ação. Como tem sido reconhecido, não há
discricionariedade para cometer, ou ter um de seus oficiais
ou agentes para cometer um ato ilegal. Cruikshank v. Estados
Unidos, 431 F. Supp. 1355, 1359 (D. Hawaiin 1977); vide
Hatahley v. Estados Unidos, 351, U.S. 173, 181 ... (1956).
Quaisquer que sejam as opções políticas que possam existir
para um Estado estrangeiro, não há discricionariedade para
perpetrar conduta determinada que resulte no assassinato de
indivíduos, ação que é claramente contrária aos preceitos de
humanidade reconhecidos tanto pelo direito nacional como
pelo internacional. Desta forma, não haveria qualquer
discricionariedade com o significado da seção 1605(a)(5)(A)
para autorizar ou apoiar um assassinato se for demonstrado
que um Estado estrangeiro praticou um ato desta natureza
neste país, que o Estado estrangeiro não poderia ser
beneficiado por imunidade de jurisdição conforme subseção
24

28 U.S.C. 1605 (a) (5):
“personal injury or death, or damage to or loss of property, occurring in the United States and caused by the tortious
act or ommission of that foreign state or of any official or employee of that foreign state while acting within the
scope of his office or employment.”
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(A) pelas reclamações por perdas e danos com base na
responsabilidade extracontratual que tenha resultado desta
conduta. Conseqüentemente, a República do Chile não pode
invocar a imunidade de jurisdição de acordo com a Lei de
Imunidade de Jurisdição por seu alegado envolvimento nas
mortes de Orlando Letelier e Ronni Moffitt.”
33

É assim que, no caso em tela, deve ser entendido que a Alemanha

renunciou a sua imunidade de jurisdição violando as normas cogentes de
direito internacional praticando homicídio contra inocentes pescadores
que exerciam seu ofício para sustento próprio e de sua prole.25
34

Como visto, por conta da definição na Carta de Nuremberg do que

sejam “crimes contra a humanidade” incluírem o que agora é denominado
jus cogens, um Estado não está legitimado a gozar do benefício da
imunidade por qualquer ato que contravenha uma norma cogente de direito
internacional, não obstante onde e contra quem este ato foi perpetrado.
O

reconhecimento

da

existência

de

normas

cogentes

de

direito

internacional limita a imunidade de jurisdição no sentido de que a
vontade geral da comunidade internacional de Estados, e outros atores,
deve ter precedência sobre as vontades individuais dos Estados para
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ordenar suas relações.
35

Jus cogens são, por definição, irrenunciáveis, e assim quando um

Estado viola uma destas normas, em conseqüência ultrapassa a vontade
coletiva da comunidade internacional inteira e não pode mais usufruir
do direito à soberania com o benefício da imunidade de jurisdição.”

25

E tanto o é, que foi instalado na própria Alemanha o Tribunal de Nuremberg para processar e julgar os agentes
estatais do regime nazista pelos horrores da Segunda Guerra, por atos praticados no próprio território alemão.
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V.5 – MESMO QUE OS ATOS DA RECORRIDA NÃO FOSSEM CRIME DE GUERRA E
CONTRA HUMANIDADE - EXISTÊNCIA DE JURISDIÇÃO BRASILEIRA, ART. 109, II,
DA CF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: ART. 5º, II DA CF, E INEXISTÊNCIA DE
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO POR ATOS PRATICADOS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO
FORO. PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE QUE DEVE SER RELACIONADO COM A
IGUALDADE DO ART. 5º, CAPUT, DA CF. CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 38 DO
ESTATUTO DA CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA, 1945 NO QUAL QUALQUER
INTERPRETAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO DEVA SER
CONFORME A EXTENSÃO DADA A ESTE COSTUME OU PRINCÍPIO PELA COMUNIDADE
INTERNACIONAL, INCLUINDO AS HIPÓTESES QUE A RESTRINGEM, COMO O DA MORTE
DE PESSOAS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO FORO. RECONHECIMENTO DA RECORRIDA
DESTA HIPÓTESE RESTRITIVA À IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
1

Não há qualquer artigo de lei ou previsão constitucional que

ampare a imunidade de jurisdição como causa extintiva de processo,
ainda mais como prevalente aos direitos humanos.
2

Pelo contrário, a Constituição Federal até prevê a possibilidade
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do Estado estrangeiro ser acionado, como se depreende da competência
que

é

atribuída

ao

juiz

federal

pelo

art.

109,

II,

da

Carta

da

República:
“Art. 109.
julgar:
...

Aos

juízes

federais

compete

processar

e

II – as causas entre Estado estrangeiro ou organismo
internacional ou Município e pessoa domiciliada ou
residente no País;
...”
3

Ademais, sendo certo que o barco pesqueiro tripulado pelo de

cujus foi torpedeado covardemente pelo submarino da Recorrida, em pleno
mar territorial brasileiro, na Costa de Cabo Frio e que, cerca 60 anos
depois,

o

Tribunal

Marítimo

situado

no

Rio

de

Janeiro,

órgão

pertencente à Administração Pública Federal, reconheceu este fato, nada
contraria a existência da Jurisdição Brasileira, conforme assegurada
pelo art. 88, III, do CPC.
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4

Desta forma, pelo princípio da legalidade garantido no art. 5º,

II, da CF, não há dúvidas sobre a existência de jurisdição brasileira
para a causa, não havendo, em contrário, qualquer dispositivo normativo
que permita a extinção do processo por imunidade de jurisdição.
5

Aliás, qual a fonte do princípio da imunidade de jurisdição, ao

menos, no Brasil ?
6

A fonte estará no costume internacional ou em um princípio geral

do direito, am ambos os casos, como uma conseqüência dos princípios da
não intervenção e da igualdade dos Estados, previstos no art. 4º, IV e
V, da CF, que regula como se devem reger as relações internacionais do
Brasil com outros Estados.
7

Sem ainda levar em conta que o art. 4º, II, da CF assegura a

prevalência

dos

direitos

humanos

nas

relações

internacionais

e,

portanto, ponderado com os arts. 4º, IV e V, deve preponderar, e,
admitindo-se que a fonte da imunidade de jurisdição é costumeira ou
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principiológica, ainda que fundada no art. 38 do Estatuto da Corte
Internacional de Justiça de 1945, como costume ou princípio, à medida
que

as

nações

civilizadas

forem

interpretando-a

de

forma

mais

restritiva, deve-se cada vez mais tomar-se aquele costume ou princípio
internacional na dimensão desta mesma restritividade.
8
que

Ou seja, se era uma regra não-escrita do Direito Internacional
a

imunidade

de

jurisdição

era

absoluta

como

um

princípio

(ou

costume) originário da regra de convivência entre os povos de que par
in parem non habet imperium, hoje não já é mais desta forma e o que era
tomado como absoluto é agora restritivo.
9

É

que

a

Europa,

berço

do

Direito

Internacional

Clássico

e,

portanto, fonte fidedigna de qualquer princípio ou costume de âmbito
internacional, se rendeu à restritividade do princípio de imunidade de
jurisdição, independente, inclusive de se tratar de crime de Guerra ou
contra a Humanidade, ao aprovar a Convenção Européia sobre Imunidade de
Jurisdição, da qual faz parte a Recorrida.
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10

O art. 11 da Convenção Européia sobre Imunidade de Jurisdição,

assim dispõe26:
“Um Estado Contratante não pode reclamar imunidade de
jurisdição em uma Corte de outro Estado Contratante em
processos relativos a danos à pessoas ou avarias à
propriedades materiais, se os fatos que acarretaram
estes danos ou avarias ocorreram no território do
Estado do foro, e o autor do dano ou avaria estava
presente neste território quando os fatos ocorreram.”
11

Veja

que,

mesmo

que

não

se

entendesse,

por

absurdo,

que

a

hipótese dos autos caracteriza Crime de Guerra e contra a Humanidade,
ainda assim, seria o caso de exceção à aplicação do princípio de
imunidade de jurisdição, prevista no art. 11 da Convenção Européia
sobre Imunidade de Jurisdição.
12

A reciprocidade nada tem que ver com o fato do Brasil não ser

parte de uma Convenção Internacional, da qual a Alemanha é parte, mas
está relacionada aos deveres recíprocos oriundos dos cuidados que a
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Alemanha tem como os seus e com os europeus, em respeito ao princípio
da igualdade, garantia fundamental do art. 5º, da Constituição Federal.
13

Ora, se a Alemanha é signatária de uma Convenção que exclui a

imunidade de jurisdição com relação à morte e danos pessoais causados
no território do Estado do foro quando o autor do dano o praticou
naquele mesmo território, não pode se aproveitar de uma imunidade de
jurisdição que ela mesmo não reconhece no plano internacional, sendo
despiciendo se o Brasil faz parte daquela Convenção ou não, porque o
próprio Recorrida já exclui sua jurisdição nestas hipóteses.
14

A não ser que se possa entender que a regra vale para os europeus

e não vale para os brasileiros, o que iria de encontro ao princípio da
26

Tradução livre. Do original:
“Article 11
A Contracting State cannot claim immunity from the jurisdction of a court of another Contracting State in
proceedings which relate to redress for injury to the person or damage to tangible property, if the facts which
occasioned the injury or damage occurred in the territory of the State of the fórum, and if the author of the injury or
damage was present in that territory at the time when those facts occurred.”
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reciprocidade examinado com relação ao princípio da igualdade. Veja
como EMER DE VATTEL27, o explicava de forma bem diferente da decisão
Recorrida:
“Pelo fato de que as Nações estão compelidas pela
natureza a cultivarem entre si a sociedade humana
(Preliminares, § 11), elas estão obrigadas mutuamente a
todos os deveres que a segurança e o bem-estar desta
sociedade requerem.”
15

No caso da imunidade de jurisdição, a evolução foi no sentido de

deixar de ser absoluta para ser cada vez mais relativa ou restritiva.
16

É

assim

que,

dentre

outras

várias

restrições,

todo

o

mundo

civilizado excluiu a imunidade de jurisdição para a hipótese de morte
ou

danos

pessoais

causados

a

pessoas

ou

avarias

às

propriedades,

ocorridas no Estado do foro, quando o autor do dano praticou tais atos
no Estado do foro, mesmo quando não caracterizar crime de Guerra ou
contra a Humanidade.
17

Esta

não

é

só

a

previsão

normativa

do

art.

11

da

Convenção

Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Européia sobre Imunidade de Jurisdição, mas de leis nacionais de outras
jurisdições avançadas e da melhor doutrina de Direito Internacional.
18

Nos

Estados

Unidos,

foi

promulgada

a

lei

norte-americana

de

imunidade de jurisdição, “U.S. Foreign Sovereign Immunities Act”, em
1976, sofrendo emendas em 1988.
19

Esta

Code”),

lei

com

foi

10

incorporada

artigos,

nas

no

Código

seções

1602

Norte-Americano
a

1611,

(“U.

acompanhando

S.
a

tendência européia da restritividade da imunidade de jurisdição.
20

É

assim

que

a

hipótese

sob

análise,

tal

qual

o

art.

11

da

Convenção Européia, vai ser encontrada no item da seção 1605 que lista
as exceções à imunidade de jurisdição:

27

EMER DE VATTEL. O Direito das Gentes. Brasília: Editora Universidade de Brasília: Instituto de Pesquisa de
Relações Internacionais, 2004, pág. 193.
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“Responsabilidade por ato ilícito:
Não cabe a imunidade para afastar responsabilidade por
atos ou omissões ilícitos que causem a morte ou danos
pessoais ou avaria ou perda de propriedade nos Estados
Unidos, provocados pelo Estado estrangeiro ou por
qualquer outro oficial ou empregado daquele Estado
estrangeiro enquanto agindo no seu ofício ou função.”
21

Da

mesma

forma

a

seção

5

da

lei

britânica

de

Imunidade

de

sobre

Imunidade

de

Jurisdição, “State Immunity Act, 1978”.
22

E,

o

Jurisdição,

art.
lei

2º,

e)

24.488,

da

lei

da

“Imunidad

Argentina

Jurisdiccional

de

los

Estados

Extranjeros ante los Tribunales Argentinos”:
“Os Estados estrangeiros não podem invocar imunidade de
jurisdição nos seguintes casos:
e) Quando forem demandados por danos e prejuízos
derivados de delitos ou quase-delitos cometidos no
território;”
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23

Também o art. 13 da lei da Austrália de 1985, State Immunity Act:
“Danos pessoais e avaria à propriedade
13. Um Estado estrangeiro não é imune em um processo se
trata de:
(a) morte ou danos pessoais, a pessoa; ou
(b) falta ou perda de propriedade material, causada por
um ato ou omissão praticada ou deixada de ser feita na
Austrália.”

24

Enfim, poderíamos ficar aqui reproduzindo tudo o que o mundo

inteiro considera sobre imunidade de jurisdição: QUE NÃO SE APLICA PARA
MORTE OU DANOS PESSOAIS CAUSADOS À PESSOAS NO TERRITÓRIO DO ESTADO DO
FORO !
25

Desta feita, tratando-se a imunidade de jurisdição de costume ou

princípio, deve ser aplicada conforme e na extensão que vem sendo
adotada para este costume ou princípio pela comunidade internacional.
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26

Em concordância, IAN BROWNLIE28, quando lista o que entende ser as

modalidades da imunidade restritiva:
“e) O sistema jurídico do Estado do foro é competente a
respeito de processos relativos à morte ou danos
pessoais causados a uma pessoa, ou à perda ou dano de
bens materiais, imputáveis a um ato ou omissão de um
Estado estrangeiro ou de um seu representante.”
27

Assim,

se

a

comunidade

internacional

está

entendendo

que

se

aplica a imunidade para a hipótese dos autos – morte de brasileiros no
território

brasileiro

praticada

pelo

Estado

Alemão

–

ainda

que

se

pudesse invocar este princípio, ele simplesmente não se aplicaria ao
caso em tela, porque como costume ou princípio, deve ser interpretado
ATUALMENTE em conformidade com sua evolução e a extensão a ele dada
pela comunidade internacional.
28

Neste sentido, inclusive, recente decisão (publicação no DJE em

23/06/2008)
Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

relatado

do

pela

unanimidade,

em

Superior
Minstra

Tribunal
Nancy

entendimento

de

Justiça,

Andrighi

(RO

diametralmente

em
64

Recurso
–

oposto

SP)
ao

Ordinário
provido

da

à

decisão

recorrida:
RECURSO ORDINÁRIO Nº 64 - SP (2008⁄0003366-4)
RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : SALOMON SIMON FRYDMAN
ADVOGADO : LUIZ EDUARDO DE CARVALHO E OUTRO(S)
RECORRIDO : REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E DIREITO INTERNACIONAL. PROPOSITURA, POR
FRANCÊS NATURALIZADO BRASILEIRO, DE AÇÃO EM FACE DA REPÚBLICA
FEDERAL DA ALEMANHA VISANDO A RECEBER INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
SOFRIDOS POR ELE E POR SUA FAMÍLIA, DE ETNIA JUDAICA, DURANTE A
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO FRANCES NA A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL.
SENTENÇA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTINGUIRA O PROCESSO POR
SER, A AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA, INTERNACIONALMENTE
INCOMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA CAUSA. REFORMA DA SENTENÇA
RECORRIDA.
28

IAN BROWNLIE. Princípios de Direito Internacional Público. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997.
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A
competência
(jurisdição)
internacional
da
autoridade
brasileira não se esgota pela mera análise dos arts. 88 e 89 do
CPC, cujo rol não é exaustivo. Assim, pode haver processos que
não se encontram na relação contida nessas normas, e que, não
obstante, são passíveis de julgamento no Brasil. Deve-se analisar
a existência de interesse da autoridade judiciária brasileira no
julgamento da causa, na possibilidade de execução da respectiva
sentença (princípio da efetividade) e na concordância, em algumas
hipóteses, pelas partes envolvidas, em submeter o litígio à
jurisdição nacional (princípio da submissão).
- Há interesse da jurisdição brasileira em atuar na repressão dos
ilícitos descritos na petição inicial. Em primeiro lugar, a
existência de representações diplomáticas do Estado Estrangeiro
no Brasil autoriza a aplicação, à hipótese, da regra do art. 88,
I, do CPC. Em segundo lugar, é princípio constitucional basilar
da República Federativa do Brasil o respeito à dignidade da
pessoa humana. Esse princípio se espalha por todo o texto
constitucional. No plano internacional, especificamente, há
expresso compromisso do país com a prevalência dos direitos
humanos, a autodeterminação dos povos e o repúdio ao terrorismo e
ao racismo. Disso decorre que a repressão de atos de racismo e de
eugenia tão graves como os praticados pela Alemanha durante o
regime
nazista,
nas
hipóteses
em
que
dirigidos
contra
brasileiros,
mesmo
naturalizados,
interessam
à
República
Federativa do Brasil e podem, portanto, ser aqui julgados.
(...) - A imunidade de jurisdição não representa uma regra que
automaticamente deva ser aplicada aos processos judiciais movidos
contra um Estado Estrangeiro. Trata-se de um direito que pode, ou
não, ser exercido por esse Estado. Assim, não há motivos para
que, de plano, seja extinta a presente ação. Justifica-se a
citação do Estado Estrangeiro para que, querendo, alegue seu
interesse
de
não
se
submeter
à
jurisdição
brasileira,
demonstrando se tratar, a hipótese, de pratica de atos de império
que autorizariam a invocação desse princípio.
Recurso ordinário conhecido e provido.
Voto
(...)III – A imunidade de jurisdição
(...)
Ocorre
que
com
o
avanço
da
ordem
internacional,
impulsionado por fatores econômico-comerciais que tornaram mais
complexas e predatórias as relações firmadas entre “organismos
internacionais”,
o
entendimento
corrente
de
imunidade
de
jurisdição sofreu certa dose de abrandamento com o intuito de
possibilitar a submissão de determinados atos praticados por
Estado estrangeiro à jurisdição local. Nesse sentido, pondera
Francisco Rezek:
“A idéia da imunidade absoluta do Estado estrangeiro à jurisdição
local começou a desgastar-se, já pela segunda metade deste
século, nos grandes centros internacionais de negócios, onde era
natural que as autoridades reagissem à presença cada vez mais
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intensa de agentes de soberanias estrangeiras atuando não em
funções
diplomáticas
ou
consulares,
mas
no
mercado,
nos
investimentos, não raro na especulação. Não havia por que
estranhar que ingleses, suíços e norte-americanos, entre outros,
hesitassem
em
reconhecer
imunidade
ao
Estado
estrangeiro
envolvido, nos seus territórios, em atividades de todo estranhas
à diplomacia estrita e ao serviço consular, e adotassem assim um
entendimento restritivo do privilégio, à base da distinção entre
atos estatais “ iure imperii” e “ iure gestionis”.” (Cfr.
Imunidade de jurisdição – No entendimento atual da Justiça do
Brasil, in Notícia do Direito Brasileiro. Brasília, set. 1996, p.
44.)
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Independentemente do conhecimento das razões determinantes da
relativização do conceito de imunidade de jurisdição, fato é que,
em maio de 1989, o Supremo Tribunal Federal, em histórica decisão
proferida por unanimidade na ApCiv 9.696-3-SP, de 31.5.1989, na qual o relator, o i. Min. Sidney Sanches, adotou os
fundamentos do voto do Min. Francisco Rezek -, firmou o
entendimento que o Estado estrangeiro não tem imunidade em causa
relativa a contrato de trabalho celebrado no Brasil, inclusive em
ações indenizatórias resultantes da responsabilidade civil (Sobre
a questão cfr. Ag. de Inst. n.º 36.493-2-DF e Apel. Cível n.º 142 - DF, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 2a. Turma, DJ
19.09.1994; RO n.º 33 – RJ, de minha relatoria, DJ 20.06.2005),
fulminando a norma costumeira que dantes prescrevia a imunidade
absoluta, nos seguintes termos:
“Textualmente, a Convenção Européia de 1972 diz que não opera a
imunidade no caso de uma demanda trabalhista ajuizada por súdito
local,
ou
pessoa
residente
no
território
local,
contra
representação diplomática estrangeira (artigo 5); assim como não
opera a imunidade no caso de ação indenizatória resultante do
descumprimento de contrato comum (artigo 4) (Cf. “International
Legal Materials”, vol. XI, 1972, pp. 470-472).
Não bastasse a Convenção Européia, vem depois o legislador norteamericano e edita, em 21 de outubro de 1976, o “Foreign Sovereign
Immunities Act”, lei minuciosa naquilo que dispõe, e que assume a
mesma diretriz da convenção. Seu texto é também casuístico, e
menciona expressamente, entre as causas não alcançadas pela
imunidade, aquelas pertinentes à responsabilidade civil (§ 1605,
2 e 5) (Cf. “International Legal Materials”, vol. XV, 1976, pp.
1388-1389).
Em 1978, no Reino Unido, promulga-se o “State Immunity Act”. Esse
texto, inspirado ao legislador britânico pela Convenção Européia
e pela lei norte-americana, diz, naquilo que operacionalmente nos
interessa, a mesma coisa: a imunidade não é mais absoluta. Não
são alcançados pela imunidade os desdobramentos de toda espécie
de interação contratual, de natureza trabalhista, entre a missão
diplomática ou consular e pessoas recrutadas in loco, bem assim
as ações indenizatórias resultantes da responsabilidade civil
(arts. 4 e 5) (Cf. “International Legal Materials”, vol. XVII,
1978, pp. 1123-1125).
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Em 1986, na Academia de Direito Internacional de Haia, o
Professor Peter Troobof, de Nova York, dava um curso sobre esse
exato tema: o aparecimento final de um consenso sobre os
princípios relacionados com a imunidade do Estado. E deixava
claro que o princípio da imunidade absoluta não mais prevalece
(P.D. Troobof, “Foreign State Immunity: Emerging Consensus on
Principles, Recueil des Cours”, vol. 200, 1986, pp. 235 e s.).
Independentemente da questão de saber se há hoje maioria numérica
de países adotantes da regra da imunidade absoluta, ou daquela da
imunidade limitada – que prevalece na Europa ocidental e que já
tem fustigado, ali, algumas representações brasileiras -, uma
coisa é certíssima: não podemos mais, neste Plenário, dizer que
há uma sólida regra de direito internacional costumeiro, a partir
do momento em que desertam dessa regra os Estados Unidos da
América, a Grã-Bretanha e tantos outros países do hemisfério
norte. Portanto, o único fundamento que tínhamos – já que as
convenções de Viena não nos socorrem a tal propósito – para
proclamar a imunidade do Estado estrangeiro em nossa tradicional
jurisprudência, desapareceu: podia dar-se por raquítico ao final
da década de setenta, e hoje não há mais como invocá-lo”
(grifei).
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Evitando-se uma repetição enfadonha e desnecessária, tem-se, por
fim, a jurisprudência do STJ consolidando vigorosamente a
superação do conceito de imunidade absoluta. In verbis:
“No caso 'sub judice' o agente diplomático agiu como órgão e
representante do Estado Estrangeiro. A responsabilidade é do
Estado e não do diplomata. A imunidade de jurisdição a ser
examinada não é a diplomática e sim a do Estado Estrangeiro. Esta
já foi absoluta, mas hoje é relativa.
A imunidade absoluta de jurisdição do Estado Estrangeiro só foi
admitida até o século passado. Ela só ficaria bem mesmo para o
feudalismo, para o tempo das Cruzadas, da Guerra dos Cem anos,
quando o comércio era local e as sociedades eram isoladas,
fechadas e praticamente não existia comércio exterior. Acontece
que nos últimos cem anos o mundo sofreu transformações profundas.
Mudaram-se os fatos, modificaram-se as idéias. A teoria Clássica
da imunidade absoluta do Estado Estrangeiro foi ultrapassada pelo
tempo e já não passa de peça de Museu” - RO n.º 6⁄RJ, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 10.05.1999).”
29

Por todo o exposto e, principalmente, considerando a evolução do

princípio da imunidade de jurisdição na comunidade internacional e no
Tribunal

Superior

de

nosso

próprio

país,

requer

a

procedência

do

presente recurso e reconhecimento de que, no caso concreto, a aplicação
de imunidade de jurisdição significaria afronta à reciprocidade e aos
arts. 1º, III; 5º caput, II; 3º, IV e 4º, II da CF/88.
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V.6 - DIREITO FUNDAMENTAL DO ACESSO À JUSTIÇA. RECORRENTES POBRES QUE
REQUEREM OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA, SEM CONDIÇÃO DE AJUIZAR
AÇÃO NA ALEMANHA. ART. 5º, XXXV DA CF.
1

Além de não caber a imunidade de jurisdição para atos praticados

no território do Estado do foro e contra atos atentatórios aos direitos
fundamentais da Pessoa Humana, também não deve caber a imunidade de
jurisdição quando os Recorrentes, pobres na acepção da palavra, não têm
condições financeiras para intentar uma ação em terra estrangeira.
2

Veja

que

os

Recorrentes

requerem

os

benefícios

da

justiça

gratuita uma vez que descendentes de pescador, que em razão do ato da
Recorrida, viveram ainda mais na miséria do que já viveriam se seu
ascendente não tivesse sido barbaramente assassinado.
3

Reconhecida

fosse

a

imunidade

de

jurisdição,

para

estes

Recorrentes significaria a total denegação de jurisdição porque não têm
condições financeiras para suportar o ingresso da ação indenizatória em
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terra estrangeira.
4

O acesso à justiça lhes é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da CF e,

no caso em tela, não obstante não ser mesmo a hipótese de imunidade de
jurisdição pelas peculiaridades do caso, a eles deve ser efetivada a
justiça,

não

só

pelas

garantias

humanitárias

das

Convenções

Internacionais acima citadas, mas porque caso contrário sua pretensão
não

poderá

devendo,

mesmo

ser

portanto,

efetivada,

ser

reformada

denegando-se
a

decisão

o

direito

recorrida

à

Justiça,

também

neste

particular em consideração à afronta ao art. 5º, XXXV da CF/88.
V.7 – REGISTRO DE INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E PREVISÃO CONSTITUCIONAL
DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATO DE SEU AGENTE – ART. 37
§2º DA CF/88
1

Apesar

de

não

ser

matéria

deste

recurso,

merece

registro

inexistência de prescrição do pleito de fundo da presente demanda.
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2

Como

visto,

ascendentes
Humana,

ou

são

os

direitos

classificados

simplesmente

violados
como

dos

Recorrentes

direitos

“direitos

e

fundamentais

humanos”,

dentre

os

de

da

seus

Pessoa

quais,

a

dignidade da pessoa humana, o direito à vida e à indenização por ato
ilícito.
3

Tais direitos, pela sua natureza, não são criados pela norma, mas

apenas reconhecidos e considerados como sempre preexistente.
4

Além disso, são imprescritíveis, pois em qualquer ponderação de

direitos devem se sobressair, porque a finalidade de todo e qualquer
ordenamento jurídico deve ser a sua realização e não a sua negação por
qualquer razão jurídica de valoração inferior à garantia de efetivação
dos direitos humanos.
5

Neste sentido, STJ, REsp 475.625, Rel. Min. Eliana Calmon, j.
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18/10/2005, p. DJ 20.03.2006, p.233:
“RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
GOVERNO MILITAR. PERSEGUIÇÃO, TORTURA E PRISÃO ARBITRÁRIA.
DANOS
MORAIS.
NÃO-OCORRÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO.
DANOS
PATRIMONIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1º DO DECRETO N.
20.910/32.
... Em se tratando de lesão à integridade física, que é um
direito fundamental, ou se deve entender que este direito é
imprescritível, ..., ou a prescrição deve ser a mais ampla
possível ...
... a imposição do Decreto n. 20.910/1932 é para situações
de normalidade e quando não há violação a direitos
fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos
Direitos do Homem e pela Constituição Federal (REsp
379.414/PR, Rel. Min. José Delgado, DJ 17.2.2003).
6

Ainda

que

se

pudesse

defender,

por

amor

ao

debate,

que

os

direitos humanos são prescritíveis, no caso em tela, considerando que é
competência
navegação,
considerado

do

Tribunal

conforme
acidente

art.
da

Marítimo
13

da

julgar
lei

navegação,

os

acidentes

2.180/54,
conforme

e

art.

que,
14,

e

fatos

da

naufrágio
a),

da

é

lei

2.180/54, não corre a prescrição contra qualquer dos interessados na
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apuração e consequencias dos acidentes e fatos da navegação por água
enquanto não houver decisão definitiva do Tribunal Marítimo, conforme
art. 20 da lei 2.180/54.
7

Da

leitura

da

decisão

recorrida

é

possível

verificar

que

o

processo 812/1943 foi arquivado em 11 de fevereiro de 1944, tendo os
juízes

do

Tribunal

Marítimo

com

apoio

da

Procuradoria

da

Marinha

decidido que este arquivamento se deu “por causa não apurada”.
8

Posteriormente,

contudo,

a

pedido

da

própria

Procuradoria

da

Marinha, o processo 812/1943 foi reaberto, tendo sido desarquivado e
julgado desta vez para apurar que a causa do naufrágio foi “ataque pela
artilharia do submarino alemão U-199, durante a 2ª Guerra Mundial”.
9

Veja, V.Exa. que não se tratou de um processo novo, mas do mesmo

processo 812/1943 que foi reaberto através de um “recurso inominado” da
Procuradoria da Marinha.
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10

Desta

feita,

qualquer

prescrição

existente

só

passaria

a

ser

computada após decisão definitiva do Tribunal Marítimo, publicada em 31
de agosto de 2001.
11

Nesta data ainda estava em vigência o Código Civil velho que

remetia a 20 anos para as ações de perdas e danos, tendo sido reduzido
para 3 anos pelo novo Código Civil.
12

No entanto, para as ações propostas na transição, de direitos

mais novos que a metade do prazo anterior, vale o prazo da lei nova,
conforme art. 2.028 do Código Civil.
13

Doutrina

e

jurisprudência,

porém,

no

intuito

de

preservar

direitos na fase de transição da lei, estabeleceram o entendimento de
que os direitos nascidos antes da lei nova, mas propostos na vigência
da lei nova, teria o prazo prescricional a se iniciar da entrada em
vigor

da

lei

nova,

o

que

já

seria

suficiente

para

não

ocorrer

a

prescrição no caso, pois que o termo final, neste critério seria em 11
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de janeiro de 2006, 3 anos após a entrada em vigor do novo Código
Civil, o que demonstra a inexistência de prescrição no caso.
14

Além

do

direito

de

ação,

também

merece

registro

a

responsabilidade da Recorrida por ato de seus agentes, de acordo com
Constituição

Brasileira,

nos

termos

do

art.

37,

§6º

da

Carta

Constitucional.
15

Também

a

legislação

infra-constitucional

estabelece

a

responsabilidade civil do empregador por atos de seus prepostos no art.
932, III do Código Civil, além do art. 64 do Código de Processo Penal
regulamentar a ação civil ex delicto.
16

Todas estas questões serão devidamente demonstradas no curso do

processo após o provimento do presente recurso.
VI – PEDIDO
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Diante

de

todo

o

exposto,

pugnando

pelo

imediato

processamento

e

julgamento deste Recurso Extraordinário, requer:
1) Seja reformado o v. Acórdão da douta Quarta Turma do Superior
Tribunal

de

Justiça,

dando-se

provimento

a

este

Recurso

Extraordinário pela contrariedade ou negativa de vigência aos
dispositivos constitucionais mencionados, quais sejam, os arts.
1º III, 3º, IV, 4º, caput, II, IV, V e 5º, II, XXXV e LIV, 133
da CF/88 o art. 1º, III, 3º, IV, 4º, caput e II, 5º, XXXV e LIV
e 133 da CF/88, para afastar a imunidade de jurisdição ora
declarada com o prosseguimento do feito no estágio em que se
encontrava antes da extinção;
2) Subsidiariamente,

salvaguardado

interesse

recursal,

não

entendendo ser o caso de prosseguimento do processo no estágio
em que se encontrava antes da extinção, entendendo não ser
possível a invocação de imunidade de jurisdição por diplomata,
seja a decisão reformada para afastar a extinção, determinando
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a citação da Recorrida através de Carta Rogatória, que deve ser
transmitida ao país rogado por via do Ministério das Relações
Exteriores,

que

se

localiza

na

Esplanada

dos

Ministérios,

Brasília – DF, CEP 70170-900, nos termos da Portaria nº 26, de
14 de agosto de 1990, do Ministério das Relações Exteriores,
tal qual já decidido pela Terceira Turma do STJ no RO 64-SP e
RO 62-RJ.
3) Ainda

subsidiariamente,

prequestionamento

entendendo

expresso,

seja

não
o

ter
acórdão

havido

o

anulado

determinando-se ao Tribunal recorrido o provimento dos Embargos
Declaratórios

Prequestionadores

interpostos

pelo

Recorrente

para este fim, em respeito aos artigos 5º, XXXV e 93, IX da
CF/88.
Aproveita para requerer que todas as publicações continuem sendo feitas
em nome do Dr. Luiz Roberto Leven Siano, OAB/RJ 94.122.
Nestes Termos,
Petição Eletrônica juntada ao processo em 06/11/2015 às 10:51:56 pelo usuário: LEISSA DA SILVA BARBOSA

Pede Deferimento
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2015.
LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO

FABIANA SIMÕES MARTINS

OAB/RJ 94.122

OAB/RJ 95.226

MARIA CAROLINA COSTA DE FRANÇA HARGREAVES
OAB/RJ 197.710
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Superior Tribunal de Justiça
RO 129/RJ

REMESSA

Remeto os presentes autos a(o) COORDENADORIA DE
ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO DE TEMAS JURÍDICOS (para
processamento do RE) .
Brasília, 06 de novembro de 2015.

Documento eletrônico juntado ao processo em 06/11/2015 às 13:59:07 pelo usuário: TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DA QUARTA TURMA
*Assinado por TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI,
Coordenadora,
em 06 de novembro de 2015

(em 1 vol. e 0 apensos)

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA13149631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, COORDENADORIA DA QUARTA TURMA Assinado em: 06/11/2015 13:59:07
Código de Controle do Documento: 6E58B804-A73B-4CAD-AF07-D82005128FF4
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Fls.

RECURSO ORDINÁRIO 129 / RJ (2012/0010078-0)
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E ENCAMINHAMENTO
Distribuição
Em 06/11/2015 o presente feito foi classificado no assunto DIREITO CIVIL Responsabilidade Civil - Indenização por Dano Moral e registrado à Exma. Sra. Ministra
VICE-PRESIDENTE DO STJ.

Encaminhamento
Aos 06 de novembro de 2015 , vão
estes autos com remessa à Seção de Recursos Extraordinários.
Coordenadoria de Classificação de Processos Recursais

Documento eletrônico juntado ao processo em 06/11/2015 às 18:23:57 pelo usuário: BENJAMIM DE OLIVEIRA NETO

Recebido na Seção de Recursos Extraordinários

(e-STJ Fl.498)
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129/RJ

RECEBIMENTO

Documento eletrônico juntado ao processo em 09/11/2015 às 13:14:31 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA PEREIRA

Recebi os presentes autos no(a) COORDENADORIA DE
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, nesta data.
Brasília, 09 de novembro de 2015.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por CLÁUDIA MARIA PEREIRA
em 09 de novembro de 2015 às 13:14:18

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

(e-STJ Fl.499)
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RO

129/RJ

PUBLICAÇÃO

Certifico que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 20/11/2015 a Vista ao Recorrido para
Contra-Razões de RE e considerada publicada na data
abaixo mencionada, nos termos do artigo 4º, § 3º, da Lei
11.419/2006. Certifico, ainda, que foi intimado o Ministério
Público Federal com a expedição de Mandado de Intimação,
conforme determina a lei em vigor.
Brasilia, 23 de novembro de 2015

Documento eletrônico juntado ao processo em 23/11/2015 às 09:13:34 pelo usuário: MARCIA REGINA DA SILVA ASSIS

_______________________________________
COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por MARCIA REGINA DA SILVA ASSIS
em 23 de novembro de 2015 às 09:13:24

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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RO

129

TERMO DE CIÊNCIA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL intimado eletronicamente
do(a) Vista Ao Recorrido Para Contra-Razões de Re em 03/12/2015.
Termo gerado automaticamente pelo Sistema Justiça.

Brasília - DF, 03 de Dezembro de 2015

Documento eletrônico juntado ao processo em 03/12/2015 às 17:58:33 pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

(e-STJ Fl.501)
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CERTIDÃO
Certifico que, nos termos da certidão lavrada em 03 de
dezembro de 2015 pela Oficiala de Justiça Avaliadora
Federal da Secretaria dos Órgãos Julgadores do Superior
Tribunal de Justiça, Flávia Cristina Rodrigues Barbosa
Ladeira,

restou

infrutífera

a

diligência

destinada

ao

recolhimento do Mandado de Intimação nº691/2015-CREX,
encaminhado ao Ministério Público Federal para ciência da
publicação dos despachos/decisões publicados no Diário da
Justiça Eletrônico de 23 de novembro de 2015. Certidão da

Documento eletrônico juntado ao processo em 07/12/2015 às 19:34:24 pelo usuário: MARCIA REGINA DA SILVA ASSIS

Oficiala de Justiça arquivada nesta Coordenadoria.

Brasília, 7 de dezembro de 2015

COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por MARCIA REGINA DA SILVA ASSIS
em 07 de dezembro de 2015 às 19:34:00

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

(e-STJ Fl.502)
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CERTIDÃO

Certifico que decorreu prazo de REPÚBLICA FEDERAL DA
ALEMANHA em 10/12/2015 para contra-razões
Brasília, 14 de dezembro de 2015.

Documento eletrônico juntado ao processo em 14/12/2015 às 14:54:33 pelo usuário: JORGE LUIS MIRANDA DE ARAÚJO

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por JORGE LUIS MIRANDA DE ARAÚJO
em 14 de dezembro de 2015 às 14:54:32

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
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CONCLUSÃO

Documento eletrônico juntado ao processo em 15/12/2015 às 17:24:01 pelo usuário: JOSÉ LUIZ CUNHA ABREU

Faço estes autos conclusos para decisão à Exma. Senhora
Ministra LAURITA VAZ (Vice-Presidente) com recurso
extraordinário às fls. 445/495.
Brasília, 15 de dezembro de 2015.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por JOSÉ LUIZ CUNHA ABREU, Coordenador,
em 15 de dezembro de 2015

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico VDA13447117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ LUIZ CUNHA ABREU, COORDENADORIA DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS Assinado em: 15/12/2015 17:24:01
Código de Controle do Documento: 38F33662-06C7-4C68-8C5F-6A43AE291334

(e-STJ Fl.504)

Superior Tribunal de Justiça
RO

129/RJ

RECEBIMENTO

Documento eletrônico juntado ao processo em 21/12/2015 às 14:44:44 pelo usuário: KLEBER BENTO DA SILVA

Recebi os presentes autos no(a) COORDENADORIA DE
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS, nesta data.
Brasília, 21 de dezembro de 2015.

__________________________________________
STJ - COORDENADORIA DE RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS
*Assinado por KLEBER BENTO DA SILVA
em 21 de dezembro de 2015 às 14:38:09

(em 1 vol. e 0 apenso(s))

* Assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º § 2º inciso III alínea "b" da Lei 11.419/2006

(e-STJ Fl.505)

Superior Tribunal de Justiça
RE nos EDcl no AgRg no RECURSO ORDINÁRIO Nº 129 - RJ (2012/0010078-0)
RELATORA
RECORRENTE
ADVOGADO
RECORRIDO
ADVOGADO

: MINISTRA LAURITA VAZ
: KARLA CHRISTINA AZEREDO VENANCIO DA COSTA E
OUTROS
: LUIZ ROBERTO LEVEN SIANO E OUTRO(S)
: REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

DECISÃO

Vistos, etc.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por KARLA CHRISTINA
AZEREDO VENANCIO DA COSTA E OUTROS, com fundamento no art. 102, inciso III,
alínea a, da Constituição da República, contra acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal

Documento eletrônico juntado ao processo em 12/01/2016 às 15:08:47 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA PEREIRA

de Justiça, relatado pelo Ministro Marco Buzzi, ementado nos seguintes termos:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO - BARCO DE PESCA BRASILEIRO AFUNDADO NA
COSTA BRASILEIRA, EM PERÍODO DE GUERRA, POR NAVIO ALEMÃO
- ESTADO ESTRANGEIRO - IMUNIDADE ABSOLUTA - DECISÃO DO
RELATOR NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
1. A relativização da imunidade da jurisdição conta com o
assentimento desta Corte Superior; mas, tão-somente, quando envolve relações
natureza civil, comercial ou trabalhista, restando prevalente a imunidade ao se
tratar de ato de império, como no presente caso.
2. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que não é possível a
responsabilização da República Federal da Alemanha por ato de guerra, tendo
em vista tratar-se de manifestação de ato de império. Precedentes: AgRg no
RO 110/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/09/2012); RO
72/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 08/09/2009); RO
66/RJ, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJe 19/05/2008).
3. Agravo regimental desprovido." (fl. 405)
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 437).
Sustentam os Recorrentes, além da existência de repercussão geral, violação aos
seguintes dispositivos constitucionais:
a) art. 5.º, inciso XXXV, "[...] considerando submissão expressa da
Alemanha, através de Tratados Internacionais à jurisdição do local onde foram praticados os
LV1.4/LV1.2-e
RO
129 Petição : 491441/2015
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Superior Tribunal de Justiça
crimes de guerra e contra a humanidade durante o regime nazista" (fl. 448);
b) arts. 1.º, inciso III, 3.º, inciso IV, 4.º, inciso II, e 5.º, inciso XXXV,
"[...] considerando inexistir legítimo ato de império na prática de crime de guerra e contra a
humanidade já julgados e condenados por Tribunal Internacional" (fl. 448);
c) arts. 5.º, inciso II, e 109, inciso II, "[...] considerando existir jurisdição
nacional e não haver no ordenamento qualquer dispositivo que a afaste por suposta
imunidade de jurisdição da Recorrida, sendo certo ainda que em respeito à reciprocidade este
princípio não pode ser aplicado já que a própria Recorrida não o aplica, mesmo quando não
há crime de guerra e contra a humanidade, nos casos em que os atos foram praticados no
território do Foro onde se pleiteia a jurisdição" (fls. 448/449);
d) arts. 3.º, inciso IV. e 4.º, incisos II, IV e V, "[...] considerando a inexistência
de imunidade de jurisdição para atos atentatórios aos direitos humanos pela prevalência dos
direitos humanos nas relações internacionais do Brasil" (fl. 449);
e) arts. 5.º, incisos LIV e LV, e 133 "uma vez que o acórdão recorrido
estabelece que o diplomata pode argüir nos autos imunidade de jurisdição, sem apresentação
de defesa formal, quando a Constituição Federal estabelece a indispensabilidade do advogado
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e o respeito ao devido processo legal, inexistindo decretação de imunidade de jurisdição
ex-officio, como a que ocorreu no caso pela decisão recorrida" (fl. 449).
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 502).
É o relatório.
Decido.
A propósito da alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, anoto
que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do AI-RG-QO n.º 791.292/PE,
relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, conferiu repercussão geral à matéria, nos termos da
seguinte ementa, in verbis:
"Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LV do art. 5º e ao inciso IX
do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar,
contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem
que sejam corretos os fundamentos da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral,
LV1.4/LV1.2-e
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Superior Tribunal de Justiça
reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e
autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral."
(grifo nosso) (STF – AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de
13/8/2010; sem grifos no original.)
Nos termos da jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, o atendimento ao
comando normativo contido no inciso IX do art. 93 da Carta da República – e ao art. 5.º, inciso
XXXV, da Lex Maxima – exige que as decisões judiciais estejam alicerçadas, ainda que de
maneira sucinta, em fundamentação apta à solução da controvérsia, embora a consecução de tal
desiderato não imponha ao órgão julgador o exame minudente de todas as alegações veiculadas
pelas partes.
Com efeito, é condição inarredável à análise da suposta afronta aos citados
dispositivos constitucionais verificar se o aresto atacado contém motivação bastante à resolução
da controvérsia posta ao crivo do Poder Judiciário; ou se, à míngua da satisfação desse
requisito, restou caracterizada, de fato, afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade de
jurisdição.
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Nesse sentido, os seguintes precedentes da Suprema Corte:
"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE OS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES
DIVERSAS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, LIV, LV E 93, IX, DA
CONSTITUIÇÃO.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
INDIRETA. CONTRARIEDADE AO ART. 93, IX, DA LEI FUNDAMENTAL.
ACÓRDÃO
SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO.
AGRAVO
IMPROVIDO.
[...]
IV – A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a
decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento.
V – Agravo regimental improvido." (AI 819.102 AgR/RS, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 11/4/2011; sem grifos no
original.)
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636
DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA
REFLEXA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PARA REAFIRMAR A
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
DE RECURSOS INTERPOSTOS NO BOJO DE AÇÕES JUDICIAIS
CONTRA ATOS DISCIPLINARES MILITARES. A COMPETÊNCIA DA
LV1.4/LV1.2-e
RO
129 Petição : 491441/2015

C542056155584494047344@
2012/0010078-0

Documento eletrônico VDA13473746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MINISTRA Laurita Vaz Assinado em: 17/12/2015 16:10:11
Publicação no DJe/STJ nº 1901 de 01/02/2016. Código de Controle do Documento: FCF40F2D-6C4D-4034-92C4-240E95D98A0B

C:01 1947040=065@
Documento

Página 3 de 6

(e-STJ Fl.508)

Superior Tribunal de Justiça
JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DEVE SER FIXADA NO ÂMBITO DOS
ESTADOS.
INDEPENDÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA. FALTA RESIDUAL. SÚMULA 18 DO STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação
jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral
reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a
jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
[...]
9. Agravo regimental desprovido." (ARE 664930, AgR, Rel. Min.
LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 9/11/2012; sem grifos no original.)
Importante consignar que a questão constitucional ora em comento está adstrita à
aferição da existência, ou não, de fundamentação suficiente para lastrear o acórdão recorrido.
Por conseguinte, a verificação do acerto ou desacerto da motivação adotada no provimento
judicial atacado extrapola os limites da cognição inerente ao juízo de admissibilidade exercido
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por esta Vice-Presidência.
Fixadas essas premissas, passo ao exame de admissibilidade do recurso
extraordinário propriamente dito.
Pois bem, o acórdão recorrido, na parte que interessa, possui os seguintes
fundamentos, in verbis:
"[...]
O agravo regimental não merece acolhida, porquanto os argumentos
tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo
pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
1. Como asseverado no decisum recorrido, é importante assinalar que
a relativização da imunidade da jurisdição conta com o assentimento desta
Corte Superior; mas, tão-somente, quando envolve relações natureza civil,
comercial ou trabalhista, restando prevalente a imunidade ao se tratar de ato
de império, como no presente caso.
A propósito:
[...]
Além disso, acerca da temática apresentada, esta Colenda Corte de
Justiça já se manifestou sobre a hipótese em apreço e concluiu ser impossível a
responsabilização da recorrida por ato de guerra, tendo em vista se tratar de
ato tipicamente estatal, ou seja, de império. Com essa orientação, registra-se:
[...]
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2. Do exposto, nego provimento ao agravo regimental." (fls. 400/403;
grifado no original.)
Na hipótese dos autos, o exame percuciente das razões de decidir expendidas no
aresto atacado revela a adoção de fundamentação satisfatória ao deslinde da vexata quaestio,
sendo certo que a prolação do citado provimento judicial, ao contrário do que pretende fazer
crer a parte Recorrente, observou de forma escorreita, conforme preconizado pelo Pretório
Excelso, a devida entrega da prestação jurisdicional, não restando configurada, por
conseguinte, ofensa à Constituição Federal, nos termos em que veiculada nas razões recursais.
Em relação à arguida contrariedade ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Carta
Magna, o Plenário Virtual da Suprema Corte já decidiu, nos autos do ARE-RG n.º
748.371/MT, que não possui repercussão geral a matéria relativa à suposta violação aos
princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do
devido processo legal, quando o julgamento da causa depender da análise preliminar da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como verificado na hipótese.

Documento eletrônico juntado ao processo em 12/01/2016 às 15:08:47 pelo usuário: CLÁUDIA MARIA PEREIRA

Veja-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites
da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral." (ARE 748.371 RG / MT, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 01/08/2013.)
Por fim, com relação à suposta violação aos arts. 1.º, inciso III; 5.º, inciso II; 3.º,
inciso IV; 4.º, incisos II, IV e V; 109, inciso II; e 133, todos da Constituição Federal, a análise
das teses aventadas demandaria o exame dos dispositivos infraconstitucionais atinentes à
espécie. Nessas condições, a apontada afronta, ainda que existente, seria indireta, não se
subsumindo à exigência prevista na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição da
República.
Confira-se:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPOSTA AFRONTA AO
ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 20 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL
VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO
VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO
RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010. A suposta afronta aos preceitos
constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de
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legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa,
insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário,
considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Lei Maior. Agravo
regimental conhecido e não provido." (STF, ARE 717.020 AgR/PE, 1.ª Turma,
Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/10/2013.)
Ante o exposto:
a) com fundamento no art. 543-B, § 3.º, do Código de Processo Civil, JULGO
PREJUDICADO o recurso extraordinário no tocante à pretensa contrariedade ao art. 5.º, inciso
XXXV, da Constituição da República,
b) quanto à suposta afronta ao art. 5.º, incisos LIV e LV, da Carta Magna,
INDEFIRO LIMINARMENTE o recurso, com espeque no art. 543-A, § 5.º, do Código de
Processo Civil; e
c) NÃO ADMITO o recurso extraordinário no que se refere à alegada violação
aos arts. 1.º, inciso III; 5.º, inciso II; 3.º; inciso IV; 4.º, incisos II, IV e V; 109, inciso II; e 133,
da Lei Maior.
Publique-se. Intimem-se.
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Brasília (DF), 16 de dezembro de 2015.

MINISTRA LAURITA VAZ
Vice-Presidente
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PUBLICAÇÃO
Certifico que foi disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico/STJ em 29/01/2016 a r. decisão de fls. 505 e
considerada publicada na data abaixo mencionada, nos
termos do artigo 4º, § 3º, da Lei 11.419/2006. Certifico, ainda,
que foi intimado o Ministério Público Federal com a
expedição de Mandado de Intimação, conforme determina a
lei em vigor.
Brasília, 01 de fevereiro de 2016.
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JUNTADA

Junto aos presentes autos as petições nº 28194/2016 AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO e 29628/2016
- CIÊNCIA PELO MPF .
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