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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
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
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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
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,
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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.
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
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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
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.
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.
Brasília (DF), 16 de dezembro de 2015.

MINISTRA LAURITA VAZ
Vice-Presidente
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