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CERTIFICO que o PLENÁRIO, ao apreciar o processo em epígrafe,
em sessão virtual realizada neste período, proferiu a seguinte
decisão:
Decisão: Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que
dava provimento ao recurso extraordinário para, afastando a
imunidade de jurisdição da República Federal da Alemanha, anular a
sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito e
propunha a seguinte tese (tema 944 da repercussão geral): “Os atos
ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação a
direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição”, no que foi
acompanhado pelos Ministros Rosa Weber, Dias Toffoli e Cármen
Lúcia; do voto do Ministro Gilmar Mendes, que negava provimento ao
recurso extraordinário, mantendo o acórdão do STJ, ao reconhecer a
imunidade absoluta de jurisdição de Estados estrangeiros em se
tratando de atos submetidos ao regime de jure imperii; e do voto
do Ministro Marco Aurélio, que negava provimento ao recurso e
propunha a seguinte tese: “É absoluta a imunidade de jurisdição de
Estado estrangeiro considerado ato de império praticado em
contexto de guerra, ainda que em jogo violação de direitos
humanos”, pediu vista dos autos o Ministro Alexandre de Moraes.
Plenário, Sessão Virtual de 19.2.2021 a 26.2.2021.
Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 944 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para,
afastando a imunidade de jurisdição da República Federal da
Alemanha, anular a sentença que extinguiu o processo sem resolução
de mérito, fixando a seguinte tese: “Os atos ilícitos praticados
por Estados estrangeiros em violação a direitos humanos não gozam
de imunidade de jurisdição", nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Nunes
Marques, Luiz Fux (Presidente) e Marco Aurélio, que proferiu voto
em assentada anterior. Plenário, Sessão Virtual de 13.8.2021 a
20.8.2021.
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Composição: Ministros Luiz Fux (Presidente), Gilmar Mendes,
Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber,
Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes
Marques.
Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário
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