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RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de Agravo
cujo objeto é a decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto
em face de acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, cuja
ementa reproduz-se a seguir (eDOC 4, p. 131):
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.
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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.
(STJ - AgRg no RO 129/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014)
Na origem, versa-se sobre ação de ressarcimento de danos materiais
e morais de autoria de netos ou de viúvas de netos de DEOCLECIANO
PEREIRA DA COSTA em face da República Federal da Alemanha.
Busca-se reparação a sua morte em decorrência de ataque a barco
pesqueiro Changri-lá por submarino nazista U-199, por sua vez
comandado por HANS WERNER KRAUS, no mar territorial brasileiro,
nas proximidades da Costa de Cabo Frio, em julho de 1943, durante a II
Guerra Mundial.
Sem citação da parte Ré, o juízo da 14ª Vara Federal da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro declinou de sua competência, julgando o
processo extinto sem resolução de mérito.
Interposto recurso ordinário constitucional, com fundamento no art.
105, II, c, da Constituição da República, o e. Ministro Marco Buzzi negoulhe seguimento com base na jurisprudência do STJ segundo a qual é
impossível a responsabilização pelo Judiciário da parte Recorrida por ato
de guerra.
No recurso extraordinário (eDOC 4, p.171 e ss), aponta-se ofensa aos
arts. 1º III, 3º, IV, 4º II, IV, V e 5º, II, XXXV e LIV, e 133, da Constituição da
República.
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A parte Recorrente sustenta sua irresignação, nos seguintes termos
(eDOC 5):
a) O art. 5º, XXXV da CF/88, considerando submissão expressa da
Alemanha por 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. 5º, II e 109, II da CF/88, considerando que não há previsão
normativa de extinção de processo por imunidade de jurisdição, regra
costumeira já ultrapassada inclusive pela Convenção Europeia, aplicável
ao recorrido, inclusive prevendo a Constituição, no art. 109, III, a
possibilidade de Estados estrangeiros serem parte em processos
submetidos à jurisdição brasileira (.
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 arguir 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;
A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso extraordinário por
considerar que ofensa à Constituição, caso houvesse, seria indireta.
O recorrente interpôs Agravo, então, sustentando a presença dos
pressupostos de admissibilidade do Recurso Extraordinário e reiterando
as suas razões.
O Tribunal Pleno do STF reconheceu a repercussão geral da presente
controvérsia, nos seguintes termos (eDOC 7):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO
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GERAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO INTERNACIONAL. ESTADO
SOBERANO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
PROCESSO DE CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA. ATOS DE
IMPÉRIO. ATOS DE GESTÃO. DELITO CONTRA O DIREITO
INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANO. PERÍODO DE GUERRA.
DIREITOS DE PERSONALIDADE. SUCESSORES DA VÍTIMA.
INDENIZAÇÃO. 1. O alcance da imunidade de jurisdição de Estado
estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito internacional
da pessoa humana é tema constitucional digno de submissão à
sistemática da repercussão geral. 2. A controvérsia consiste em definir a
viabilidade de processamento e julgamento de lide que envolve Estado
soberano estrangeiro por parte do Poder Judiciário brasileiro. 3.
Preliminar de repercussão geral reconhecida.
(ARE 954858 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em
11/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 23-05-2017
PUBLIC 24-05-2017 )
Determinada a notificação da recorrida, República Federativa da
Alemanha (eDOC 8), e a suspensão dos feitos que versem sobre a matéria
(eDOC 10).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim
ementado (eDOC 15):
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO INTERNACIONAL.
DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. DIREITO
HUMANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TEMA 944 DA REPERCUSSÃO GERAL. NAUFRÁGIO DE
EMBARCAÇÃO PESQUEIRA ATACADA POR SUBMARINO ALEMÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO PROPOSTA POR DE SUCESSORES DA VÍTIMA EM
FACE DE ESTADO ESTRANGEIRO. ESTADO SOBERANO. ATO
PRATICADO DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. ATO DE
IMPÉRIO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1 Proposta de Tese de Repercussão Geral (Tema 944): É absoluta a
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imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro por ato de império do
qual resulte dano reparável, praticado no exercício do direito de
soberania em contexto deguerra, ainda que o ato praticado seja ofensivo
ao direito internacional da pessoa humana.
2 Recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III,
a, da Constituição, sob alegação de ofensa aos arts. 1º, III, 3º, IV, 4º, II, IV e
V, 5º, II, XXV e LIV, e 133 da Carta Magna, com o objetivo de, reformandose o acórdão recorrido, condenar a República Federal da Alemanha ao
ressarcimento de danos sofridos por sucessores de vítimas fatais de
naufrágio de embarcação pesqueira atacada por submarino alemão em
território brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial.
3 É excepcionada a imunidade de jurisdição apenas nas hipóteses em
que o o ato praticado pelo Estado soberano seja ato de gestão, e o objeto
litigioso tenha como fundo relações de natureza meramente civil,
comercial ou trabalhista.
4 É absoluta e não comporta exceção a imunidade de jurisdição do
Estado soberano em se tratando de atos praticados em ofensiva militar
em período de guerra, considerado ato de império. Precedente da Corte
Internacional de Justiça: Caso Jurisdictional Immunities of the State
(Germany vs. Italy: Greece Intervening).
5 Atende à perspectiva de diálogo entre o direito internacional e o
direito interno a invocação de precedente da Corte Internacional de
Justiça, órgão judiciário das Nações Unidas do qual o Brasil faz parte,
como fundamento para a solução do feito e fixação de tese da sistemática
da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.
6 Daria origem ex post facto a inúmeras demandas individuais por
prejuízos sofridos, tornando obsoletas as solu- ções políticas há muito
tempo adotadas, o afastamento da imunidade de jurisdição de estado
soberano em ações indenizatórias por atos praticados em conflitos
armados passados. Haveria o risco de a coexistência pacífica ser
consideravelmente deteriorada, com consequências imprevisíveis para
qualquer Estado que tenha se envolvido em um conflito armado.
7 Parecer pelo desprovimento do recurso extraordinário.
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A Advocacia-Geral da União manifestou-se no mesmo sentido
(eDOC 16), deferindo-se o seu ingresso como amicus curiae (eDOC 18).
É, em síntese, o relatório.
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