ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA-GERAL DE CONTENCIOSO
EXCELENTisSIMO SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN. RELATOR DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIOCOM AGRA VO N° 954.858 (REPERCUSSÃO GERAL)

Repercusst/o
Gera/.
Com/ i/uciono/,
A dminis/ ra/ i\'(),
Re,\jloll.whilidade civil do Es/ado es/rangeim, A/os de
império, A /cance da imunidade de.i uri,I'IIi('t/o,I'recedell/es
de Cor/es In/emacionais e do Supremo Trihuna/ Federa/.
Repercus,l'I/o sohre a re/a('t/o do Brasil com F.s/ados
es/rangeims, Man!!es/aç't/o pelo despm\'imen/o do recurso,

Egrégio Supremo Tribunal Federal.
A UNIÃO. representada
Complementar
interposto

n° 73/93). nos autos do recurso extraordinário

por Karla Christina

ingresso na qualidade

Processo

por sua Advogada-Geral

Azeredo

Venaneio

(art. 4°. ineiso 111. da Lei
com agravo em epígrafe.

da Costa e outros. vem requerer seu

de amicus curiae. nos termos do art. 1.035. ~ 4°. do Código de

Civil. e do art. 323. ~ 3". do Regimento

Federal. pelos lillldamentos

Interno desse Supremo

Tribunal

expostos a seguir.

I. DO CASO DOS AUTOS
Trata-se.
autores.
tripulantes

na ongem.

em face da República
da embarcação

de ação de ressarcimento
Federal

da Alemanha

"CHANGRI-LÁ"',

de danos.

na condição

movida

pelos

de herdeiros

de

S~cr~lari{{-G~ral d~ COII/encioso/AGU

Os autores

sustentam

Marítimo.

proferido

pesqueiro

"CI-IANGRI-LÁ"

submarino

alemão de nO U-I99.

hostilidades

no âmbito do processo

perpetradas

naufragou

República

a imunidade

por melO de acórdão

n° 812/43.

ficou assentado

por força de torpedeamento.

do Tribunal
que o barco
realizado

por

na Costa de Cabo Frio. em 1943. em decorrcncia

de

durante a 2" Guerra Mundial.

O juízo de primeira
reconhecer

que. em 2001.

instância extinguiu

de jurisdição.

o feito. sem análise dc mérito. por

em decorrência

de atos de império. outorgada

à

Federal da Alemanha.
Inconformados

perante

o Superior

decisão

monocrática

com a decisão.

Tribunal

de Justiça.

os autores
O Relator.

e com fulcro na jurisprudência

recurso. decisão contra a qual foi interposto
quarta turma do Superior Tribunal

interpuseram
Min. Marco

recurso

ordinário.

Buzzi. por meio de

do STJ. negou seguimento

agravo regimental.

de Justiça. por unanimidade.

Ao apreciar

ao

o caso. a

negou provimento

ao

agravo. em decisão com a seguinte 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. I. A relativização da imunidade da jurisdição
conta com o assentimcnto 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. eomo
no presente caso. 2. A jurisprudência do ST.I 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 manilcstação de ato de
império. Precedentes: AgRg no RO 110/R.I. ReI. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, D.le 24/09/2012): RO 72/R.I. ReI. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. D.le 08109/2009); RO 66/R.I. ReI.
Ministro FERNANDO GONÇALVES. D.Ie 19105/2008). 3. Agravo
regimental desprovido.
Foram
Interposto

opostos

recurso extraordinário.

ensejou interposição

:I RE-RG

embargos

n" 9j..j)U8 -

de declaração.

a Vice-Presidente

rejeitados.

por

do STJ inadmitiu

de agravo e remessa dos autos ao Supremo Tribunal

Rei. ,\/;11. Edmn Fachil1

unanimidade.
o apelo. o que
Federal.

2
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Essa Suprema
questão

suscitada.

Corte.

por maIona.

bem como a existência

reconheceu

dc repercussão

a constitucionalidade

da

geral sob o Tema n° 944 -

"Alcance da imunidade dejurisdição de Estado estrangeiro em relaçào a ato de império
(i(ensivo ao direito imernacional da pessoa humana". em acórdão

com a seguintc

ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRA VO. REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITOS IIUMANOS. DIREITO INTERNACIONAL.
ESTADO SOBERANO
ESTRANGEIRO.
IMUNIDADE
DE
JURISDIÇÃO.
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO.
COMPETÊNCIA. ATOS DE IMPf:RIO. ATOS DE GESTÃO.
DELITO CONTRA O DIREITO INTERNACIONAL DA PESSOA
HUMANO.
PERÍODO
DE
GUERRA.
DIREITOS
DE
PERSONALIDADE. SUCESSORES DA ViTIMA. INDENIZAÇÃO.
I. O alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em
relação a ato de império olCnsivo ao direito internacional da pessoa
humana é tema constitucional digno de suhmissão ú sistemútica da
repercussão geral. 2. A controvérsia consiste em definir a viabilidade
de processamento e julgamento de lide que envolve Estado soherano
estrangeiro por parte do Poder Judiciário brasileiro. 3. Preliminar dc
repercussão geral reconhecida.
Diante da relevância
delimitação
intcresse
quais

dos envolvidos

do poder

público

a República

da controvérsia,

na lide. irradiando

efeitos

federal,

em especial

nas relações

Brasil

parte,

Federativa

do

à baila elementos

manifestação.

trazendo

comprecnsão

institucional

cujos interesses

faz

de informação

transcendem

em outras

vem

demandas

internacionais
a União

de
das

apresentar

que fundamentam

sobre a matéria e habilitam a sua participação

a

a sua

no debate. na

condição de omicus curioe.

11.JUSTIFICATIVA
Segundo
para

atuar

a experiência

processados

depende da demonstração
(ii) a representatividade

jurisprudencial

NO FEITO

dessa Suprema

de Gmicus curiae ou terceiro

na condição

extraordinários

PARA INTERVENÇÃO

Corte. a habilitação

interessado.

nos

recursos

sob o rito do art. 1.035. ~ 4°. do Código de Processo Civil.
simultânea

de dois requisitos:

(i) a relevância

da matéria: e

adequada do requerente.
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o

conceito de relevância.

embora de definição

bastallle

fluida. está

relacionado com a complexidade do tema em apreço e com as múltiplas repercllssôes
que a sua definição poderá projetar sobre as diferentes realidades dos jurisdicionados.
Scmprc que a solução a ser ministrada pudcr trazer implicaçôes sociais assimétricas.
será conveniente que. antes de decidir. essa Suprema Corte tenha conhecimento de como
os efeitos de sua decisão poderão ser recebidos pelos destinatários que serão direta e
indiretamente atingidos por ela.
No caso concreto. a relevância da matéria rcsta plenamente demonstrada.
uma vez que a decisão adotada por essa Suprema Corte estabelecerá
solução de ações em que se diseute a responsabilidade
em decorrência

balizas para a

civil de Estado estrangeiro,

de atos de império.

A relevância do tema desdobra-se. portanto. em diversos aspectos. Do ponto
de vista jurídico. a decisão dessa Suprema Corte determinará os limites do alcance da
imunidade de jurisdição em relação a atos de império. de que. até então. gozam os
Estados Estrangeiros no território brasileiro.
Ademais. e também sob o ponto de vista político. a decisão tem o potencial
de repercutir em âmbito externo. nas diversas relações juridicas estabelecidas entre a
República Federativa do Brasil e outros Estados estrangeiros. Convém ressaltar que a
alteração de entendimento poderá implicar. como será exposto a seguir. em tratamento
recíproco ao 13rasil. ou seja. o país poderá ser demandado. em fixos estrangeiros. por
atos de império. Em última instância. a Alemanha também poderá demandar o 13rasil.
na esfera internacional. com fulcro em decisões anteriores da Corte Internacional de
.Justiça e jurisprudência internacional.
As consequências da alteração de entendimento são de difícil mensuração.
Abre-se a possibilidade de que cidadãos de outros países demandem a República
Federativa do Brasil. em seus domicílios. sujeitando o país à responsabilização
atos de império. perante

foros estrangeiros.

mitigando

sobremaneira

internacional e a soberania brasileira. para condução da política internacional.

A Rl:.'-RG n" 95-1.858 - RI!/. Alin. Ec/mn Fachin
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Por sua vez. o requisito da representatividade

adequada

do terceiro

requerente deve ser entendido como a capacidade de caplaçlio das expectativas
normativas de setores da sociedade envolvidos com a questão constitucional em debate.
Essa capacidade pode advir de inúmeros fatores. como do fato de o terceiro requerente
possuir junçlio institucional pertinente à causa. de constituir uma entidade associativa
de âmbito territorial signi Ikativo cujo objeto social diga respeito ao tema em debate. ou
de deter um domínio técnico do assunto que torne sua intervenção recomendável.
No caso dos autos. a representatividade
principal o art. 21, I, da Constituição

da União tem por fundamento

da Repílblica. I~papel da União. na qualidade

de representante da República Federativa do Brasil. nos termos do texto constitucional.
manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. A
decisão a ser adotada por essa Corte Suprema poderá gerar consequências ao Estado
brasileiro no cenário internacional. Dessa forma. resta inegável a representatividade

da

União.
Verificada.

pOIS. a existência

dos

requisitos

da

relevãneia

c

da

representatividade adequada. sobressai evidente a conveniência da atuação da União
no feito. a fim de demonstrar a sua visão institucional sobre o tema.

lI!. DO MI~RITO
A questão em debate no presente recurso extraordinário. com repercussão
geral reconhecida. refere-se à análise do alcance da imunidade de jurisdição de Estado
estrangeiro em relação a atos de império. No caso concreto. discute-se a possibilidade
de responsabilizar a República Federal da Alemanha. perante a jurisdição pátria. pelo
naulrágio de embarcação brasileira. torpedeada por submarino alemão. em 1943. no
bojo de hostilidades perpetradas durante a 2" Guerra Mundial.
A imunidade de Estados Estrangeiros_ como é de conhecimento

notório.

baseia-se no brocardo par in parem non habetjudicium. segundo o qual não caberia o
exerCÍcio de jurisdição

entre iguais e tem por fundamento o tratamento reciproco

outorgado pelos Estados na ordem internacional.
A RE-RG
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A doutrina
estrangeira

o

aponta

como

precursor

caso "The Sehooner

1~1l110S0

do reconhecimento

de imunidade

Exehange Vs MeFalon". julgado

pela

Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 24 de fevereiro de I R12. in verhis:
A jurisdição das cortes é um ramo do que a nação possui corno um
Poder soberano e independente. A jurisdição da nação dentro do seu
próprio território é necessariamente exclusiva e absoluta. Não é
susceptível de qualquer limitação. senão imposta por ela mesma.
Qualquer restrição a ela. que derive sua validade de uma fonte externa.
implicaria uma diminuição de soberania. nos limites de tal restrição e
urna investidura daquela soberania. nos limites em que aquele poder
que poderia impor tal restrição. I
Após o caso pioneiro. reiteradas
a impossibilidade
precedente

de sindicalização

em norma costumeira.

longo do tempo (elemento

- opino iuris (elemento
destacar

que as Convenções

consulares.

firmadas.

especi !icadamente
diplomátieos

de atos estatais

1 e a aceitação
l.

assunto.

e consulares

e de determinados

da imunidade

estrangeiros

privado.

Isso porque. se a razão da imunidade

igualdade
fôrma

por atos emitidos

externalizam

e

em

a relações jurídicas

ao

apenas.

é importante

e sobre relações

1963.

não

imunidade

uma tendência

dos

trataram
agentes

no cenário internacional

em uma relação jurídica

com a outra parte. Entendeu-se.

absoluta

diplonuíticas

estatal. de forma a responsabilizar

Estados

aplicar tal prerrogativa

desse comportamento

bens afetos á missão diplomática.

A partir da década de 70. iniciou-se
para a flexibilização

1961

discipl inando.

o

deste ato como direito pelos Estados

de Viena sobre relações
em

asseveraram

transformando

No âmbito do direito eonvencional.

respectivamente.

do

tribunais

estrangeiros.

tendo em vista a repetição

objetivo
subjetivo

decisões de diversos

é a soberania

judicialmente
calcada

os

no direito

estatal. não haveria como

em que o Estado está em uma situação

de

então. que a imunidade

seria aplicada

de

que expressam

e

apenas

em relação

a atos estatais

a soberania

do Estado.

relativizando-se.

de império.
contudo.

nos casos em que o

Estado pratica atos de gestão.

1

Mazualli, Valéria de Oliveira. Curso de Direito Internacional Público. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais

LIda, 2016, p. 593.
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Ressalte-se
aplicada

que a teoria da imunidade

relativa ou limitada.

há algum tempo no âmbito internacional.

1989. quando
I:mbaixada

esse Supremo

Tribunal

República

Democrática

da

entendimento
flexibilizado.

sobre

imunidade

Observe-se

somente

Federal julgou
Alemã

de jurisdição

apesar de já ser

foi admitida

o caso Genn)'

(AC

9.696/SI').

de Estados

no Brasil em
de Oliveira

A. partir

estrangeiros

v.

daí

passou

o

a ser

a ementa do julgado:

ESTADO ESTRANGEIRO.
IMUNIDA.DE JUDICIÁRIA.
CA.USA.
TRABALHISTA.
NÃO HÁ IMUNIDADE
DE JURISDiÇÃO
PARA
O ESTADO
ESTRANGEIRO.
EM CAUSA
DE NATUREZA
TRABALHISTA.
EM
PRINCÍPIO.
ESTA
DEVE
SER
PROCESSADA
E JULGADA PELA JUSTiÇA DO TRABALHO.
SE
AJUIZADA
DEPOIS
DO ADVENTO
DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL
DE 1988 (ART.
114). NA HIPÓTESE.
PORÉM.
PERMANECE
A COMPETÊNCIA
DA JUSTiÇA FEDERAL.
EM
FACE DO DISPOSTO NO PARAGRAFO
10 DO ART. 27 DO
A.D.C.T. DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL DE 1988. C/C ART. 125.
11. DA E.C. N. 1/69. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO
E
PROVIDO PELO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
PARA SE
AFASTAR A IMUNIDADE JUDICIÁRIA
RECONIIECIDA
PELO
JUÍZO
FEDERAL
DE
PRIMEIRO
GRAU.
QUE
DEVE
PROSSEGUIR
NO JULGAMENTO
DA CAUSA.
COMO
DE
DIREITO.
O
tendência

posicionamento

internacional.

prerrogativa

jurisprudencial

reconhece

do Estado estrangeiro
Oportuno

destacar

a tese

internacional.

com fundamento

que

Direitos

Humanos.

tàmoso caso julgado
Estado (Alemanha

imunidade

a lese da imunidade

não se admitindo

na soberania.

da

pOIS. acompanhando
relativa.

afastando

a
tal

quando este pratica atos de gestão.

imunidade aos atos de império. é a prevalente
no cenário

brasileiro.

ainda

que

reslringe

a

hoje não só no plano interno. mas também
qualquer relativização

que se pretenda

Nesse sentido. confiram-se
pela Corte Internacional

relativa.

dos atos praticados

dar garantia

as considerações

de Mazzuoli

de Justiça - Imunidade

Vs Itália. Grécia interveniente).

à proteção

dos

sobre o

Jurisdicionais

do

in verbis:

Destaque-se que a CU. em 3 de fevereiro de 2012. lirmou
definitivamente o seu posicionamento sobre as imunidades de um
Estado á jurisdição de outro. no julgamento do caso das Imunidades
Jurisdicionais
do
Estado
(Alemanha
v,. Itália: Grécia
interveniente). Naquela
"cllsiá ••, cntcndeu
a C ••rte que as
A RE-RG n" 95-1.858 - Rei. A/in. £dwn Fachin
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imunidades que um Estado tem em território de outro são ahsolutas
quando se trata de atos jure impedi (lor a(luele praticados, não
cahendo qualquer tipo de exceção à regra (ainda que soh a handeira
da proteção dos direitos humanos). No caso. o trihunal afirmou que
não poderia a Itália proceder a medidas de execução forçada (v.g.
arresto. sequestro etc.) contra bens alemães em seu território. ainda que
f()sse para indenizar vitimas italianas de crimes cometidos pelo Reich
alemão. (...) O trihunal afirmou ainda que mesmo supondo que as
açõcs competidas pclo Reicl, nazista cnvolvcram violaçõcs dos
direitos

humanos

e aos jus

cogl!IlS, a

internacionais
costumeiras
sohre
2
permanecer intactas. (Gri filU-se)
Ohserva-se.

portanto. que a Corte

Sistema

das Nações

Unidas e. portanto.

direito

internacional

púhlico. conferiu.

princípio

da imunidade

estrangeiro.

de jurisdição

mesmo diante de alegações

Internacional

um dos principais
cm

recente

aos atos

aplicação

das

imunidades

de Justiça.
intérpretes

dccisão.

de

entidade

do

das normas

cficácia

de império praticados

de ofensa ao direito

nornlas

haveriam

internacional

de

ahsoluta ao
por

Estado

da pessoa

humana.
Destaque-se
imunidade
humanos.

que a alegação deduzida pela Itália. de que o reconhecimento

estaria em confronto
não encontrou

soh o fundamento
se tratariam

com as normas dejus cogens e de proteção dos direitos

guarida no ámbito da Corte de Internacional

de Justiça. E isso

de que não haveria conflito entre as normas apontadas.

de regras independentes.

á norma meramente

da

procedimental.

com ohjetivos

uma vez que

diversos. sendo a imunidade

ao passo que o jus cogens consubstanciaria

ateta
regra

de direito material. in lilleris:
The Court is 01'the opinion that there is no eonfliet between a rule. OI'
rules. 01' jus eogens. and the rule 01' eustomary la\\' \\'hieh requires one
State to aeeord immunity to another. Assuming for this pur(lose that the
rules ofthe la\\' ofanned eontliet \Vhich prohibit the murder ol'eivilians
in oeeupied territory. the deportation 01' civilian inhabitants to slave
labollr and the deportation 01' prisoners 01' \VaI'to slave labour are rules
01' jus eogens. the Comt takes lhe view that there is no confliet
hetwecn those rules and the rules on State immunitv. The two sets
01' rules address different matters. The rules 01' State immunitv
are
procedural in charaeter and are eonfined to determining ",hether'
OI' not the eourts 01' one State ma\' exereise jurisdietion
in respeet 01'
another State. Thev do not hear upon the question whcther OI' not
2

Mazuolli,

p. 595.

A RE-RG n" 95-1.858 - Rei. i\/in. Edson Facitin

8

Secn.!/lIrill-Gerlll

de COI1/el1cioso/AGU

the eonduet in respeet oI' whieh the proeeedings are hrought was
lawful or unlawful. That is why the applieation oI' the conlcmporary
law oI' State imlllunity to proceedings coneerning cvents which
occurred in 1943-1945 does not inlringe the principIe that law should
not be applied retrospeetivcly to determine matters oI' legality and
responsibility.
The Court ohserves that. in the present case. the violation oI' the rules
prohibiting murder. deportation and slave labour took place in the
period 1943-1945. The illegality 01' these aels is openly acknowledgcd
by ali coneerned. Thc application oI' rules oI' Slate immunity to
dctermine whether or not the Italian courls have jurisdiction to hcar
claims arising out 01' lhosc violations cannot involvc any conllict with
the rules which \Vere violaled.
(. ..)

The Court eoncludes that. evcn assuming lhal the proccedings in the
Italian courts involved violations 01' jus cogens rules. the applieahility
oI' the eustolllary international
law on State illllllunitv was not
affeeted3
Assim. defender e aplicar regra contrária ao precedente
impliear

uma

Internacional

possivel

responsabilização

de Justiça.

Tribunal pela República
Noutro
de imunidade

de jurisdição

No julgamento

brasileiro
italiano

pode vir a

perante

a Corte

acionado

naquele

Fcdcral da Alcmanha.

giro.

conformc

Estado

tal como Ocorreu com o Estado

é importante

já

ressaltar.

ao Estado estrangeiro

ofensa ajlls cogel1s. não é considerada
humanos.

do

transcrito

decidido

do easo AL-ADSANI

ainda. que

VS.

da

rcgra

por atos de império. ainda que haja

uma negação
pela Corte

a aplicação

à tutela individual

Europeia

de

dos direitos

Direitos

Reino Unido. o Poder Judiciário

Unido. em ação movida por AI-Adsani em desfavor

Humanos.
do Reino

do Estado do Ku\\"ait por ato de

.~Tradução Livre: A Corte é da opinião que não há conflito entre regra ou regras dejus cogel1s c a regra de direito
costumciro que cxige que um Estado reconheça a imunidade de outro. Partindo da premissa que são jus ('ogel1s as
regras dc conl1ito armado que proíbem assassinato de civis em território ocupado e a deportação de civis e
prisioneiros de guerra para campos dc trabalhos forçados. a Corte posiciona-sc no scntido dc que não há conllito
entre tais regras e as regras de imunidade estatal. Essas duas regras abordam assuntos distintos. As regras de
imunidade estatal assumem caráter processual e destinam-se a determinar se os tribunais de um Estado podem ou
não exercer jurisdição sobre outro Estado. Elas não questionam se as condutas impugnadas no processo são ilegais
ou ilegais. Essa é a razão pcla qual a nonna contcmporânea de imunidade estatal. aplicada a processos relacionados
a eventos que ocorreram em 1943-45. não infringe o princípio que veda a retroação da lei para determinar questões
de legalidade e responsabilidade. A Corte destaca que. no presente caso. a violação de regras proibindo
assassinatos. deportação e trabalho escravo ocorreram no período de 1943-45. A ilegalidade destes atos é
abcrtamente reconhecida por todos envolvidos. A aplicação de regras de imunidade estatal que detenninam se os
tribunais italianos têm jurisdição ou não para processar causas decorrentes das ilegalidades apontadas não têm
aptidão para contlitar com as regras quc cfetivamcnte foram violadas.( ... )A Cortc conclui quc. mesmo assumindo
que os procedimentos nos tribunais italiano envolvem violação da regra dejus cogens. a aplicabilidade da norma
costumcira de direito internacional não C afetada.
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torturas

praticados

estrangeiro.

cm território

ku\Vaitiano.

reconheceu

A Corte Europeia de Direitos Humanos.

a imunidade

em julgamento

do Estado

proferido

no ano

de 200 I. entendeu que. a despeito de a prática da tortura ser uma regra dejus cogens. mio
haveria responsabilização
reconhecido

do Reino Unido pelo simples

a imunidade

de Estado estrangeiro

fàto de a justiça

no processo em referência.

britànica ter

in verbis:

While the Court accepts. on the basis 01' these authorilies. that lhe
prohibilion oI' torture has achieved the status ar a pcremplory norm in
inlernalional la\\'. il observes Ihat lhe present case eoneerns nol. as in
Furundzija and Pinochel. thc criminal liabilily oI' an individual ror
alleged aets 01' torture. bul lhe immunily oI' a Stale in a civil suil I()r
damages in respecl ar aels ar lorlure wilhin lhe lerrilory oI' thal Slate.
Notwithstanding the speeial eharaeter 01' lhe prohibilion 01' lorture in
internationallaw. the Court is unahle to diseern in the international
instruments, judicial authorities or other materiais hcfore it anv
firm hasis for eoncluding thllt, as a matter of international la"" a
State no longer enjovs immunitv from civil suit in the courts of
another State ",here aets of torture are alleged. In particular. lhe
Courl observes that none 01' lhe primary inlernalional inslrumenls
referred lo (Article 5 ar the Universal Declaration ar Human Rights.
Article 7 orthe Internalional Covenant on Civil and Polilical Rights and
Articles 2 and 4 oI' lhe UN Convenlion) reiales to civil proceedings or
to State immunitl (Grirou-se)
Por fim. cumpre destacar que a União não defende a impunidade
possam
ofendeu

atentar

contra os direitos

a dignidade

responsabilização

da pessoa

Pelo contrário.

humana.

não há dúvidas

do Estado estrangeiro.

vigor do direito internacional
país apontado

humanos.

como

violador

de atos que

se. de fàto. o ato estatal
de que

No entanto. tal pleito. conforme

deve

haver

as regras em

público. deve ser buscado perante o Poder Judiciário
ou. se ineficiente.

junto

ao sistema

a

internacional

do
de

proteção de direitos humanos ao qual aquele pais se submete.

t Tradução Livre: Embora a corte aceite que a proibição de tortura .uingiu status de norma percmptória
no direito
internacional. observa-se, diferentemente dos casos Furundzija e Pinochet, que tratam de responsabilidade criminal
de indivíduo por supostos atos de t0l1ura. o caso em exame diz respeito ao rcconhccimcnto dc imunidade cstatal
em processo civil que se busca a indenização por atos de tortura praticados no refcrido Estado. Não obstante o
caráter especial da regra de proibição de tortura no direito internacional. a Corte não detém compctência para
aferir, com base nos instrumentos. nas decisões judiciais ou em outros materiais. ncnhuma lese que afirmc quc. no
direito internacional. um Estado não goze mais de imunidade em processos de cunho civil que tramite em tribunais
de outro Estado. onde os atos de tortura são alegados. No particular. a Corte observa que nenhulll dos instrumcntos
internacionais primários aqui referidos (Artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo 7 do
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos c <H1igos2 e 4 da Carta da ONU) cstão rel'lcionados com
procedimcntos civis ou imunidade estatal.
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o

que não pode, à luz da legislação

responsabilizar

o Estado estrangeiro

internacional.

à norma de direito consuetudinário

seio

internacional

comunidade

Entcndimento
intcrnacional.

em

contrário

rompendo

os Estados.

de

que

amcaçarIa

com o principio

que é o fundamento

brasileiro

por este ato violador, uma vez que isso consistiria

em uma grave violação
da

é o Estado

iguais
a

já assentada

não

podem

estabilidadc

e pacílica
julgar

iguais.

no

âmbito

jurídica

do pacta Sllllt serl'lllU/a estabelecido

nuclear do direito internacional

no

entre

público.

IV. DA CONCLUSÃO
Antc o cxposto.
al1liCllS cllriae.

contribuir

para atuar no processo

para

desprovimento

rcqucr a União sua admissão

o

deslinde

do presente

Brasília,

1;) de

da
agravo

no estágio

presente

no feito, na condição

em que se encontra.

controvérsia.

em recurso

Ao

tinal.

de

visando

pugna

a

pelo

extraordinário.

setembro de 2017.
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