ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Excelentíssimo Senhor MINISTRO EDSON FACHIN, Relator do Recurso
Extraordinário com Agravo nº 954.858/RJ

A UNIÃO, neste ato representada pela Secretária-Geral de
Contencioso1, vem, respeitosamente, na qualidade de amicus curiae e com
fundamento no artigo 138, §1° c/c 1.022, inciso I e II, do Código de Processo
Civil, opor
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso
extraordinário e fixou a respectiva tese de repercussão geral, o que faz com base
nas razões a seguir expostas.

1

Art. 4º, III, da Lei Complementar nº 73/93 c/c Portaria de delegação AGU nº 476, publicada no DOU de 17 de
maio de 2007.

I – DO CASO DOS AUTOS
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de
acórdão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça por herdeiros de
Deocleciano Pereira da Costa em face da República Federal da Alemanha. Neste
havia sido mantida decisão de primeiro grau pela extinção, sem resolução de
mérito, de ação de ressarcimento de danos materiais e morais em decorrência de
barco de pesca afundado em Cabo Frio/RJ, em 1943, no contexto da II Guerra
Mundial, 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 (STJ - AgRg no RO 129/RJ, Rel. Min.
Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe de 15.10.2014. (grifou-se)

No âmbito dessa Suprema Corte, a questão de fundo foi reputada
como constitucional e teve sua repercussão geral reconhecida em 12.05.2017, sob
a controvérsia de Tema 944, a fim de examinar o “alcance da imunidade de
jurisdição de Estado estrangeiro em relação a ato de império ofensivo ao direito
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internacional da pessoa humana.”
O julgamento de mérito teve início em sessão do Plenário Virtual de
21.02.2021, e, após pedidos de vista, restou finalizado em 13.08.2021,
concluindo-se pelo provimento do recurso, por maioria de seis votos a cinco, nos
seguintes moldes:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO INTERNACIONAL.
ESTADO ESTRANGEIRO. ATOS DE IMPÉRIO. PERÍODO DE
GUERRA. CASO CHANGRI-LÁ. DELITO CONTRA O DIREITO
INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO E
ILEGÍTIMO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS
DIREITOS HUMANOS. ART. 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
1. Controvérsia inédita no âmbito desta Suprema Corte, estando em
questão a derrotabilidade de regra imunizante de jurisdição em relação
a atos de império praticados por Estado soberano, por conta de graves
delitos ocorridos em confronto à proteção internacional da pessoa
natural , nos termos do art. 4º, II e V, do Texto Constitucional.
2. A imunidade de jurisdição do Estado estrangeiro no direito brasileiro
é regida pelo direito costumeiro. A jurisprudência do STF reconhece a
divisão em atos de gestão e atos de império, sendo os primeiros
passíveis de cognoscibilidade pelo Poder Judiciário e, mantida, sempre,
a imunidade executória, à luz da Convenção de Viena sobre as Relações
Diplomáticas (Dec. 56.435/1965). Precedentes.
3. O artigo 6, “b”, do Estatuto do Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg, reconhece como “crimes de guerra” as violações das leis
e costumes de guerra, entre as quais, o assassinato de civis, inclusive
aqueles em alto-mar. Violação ao direito humano à vida, incluído no
artigo 6, do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos. Assim, os atos
praticados em períodos de guerra contra civis em território
nacional, ainda que sejam atos de império, são ilícitos e ilegítimos.
4. O caráter absoluto da regra de imunidade da jurisdição estatal é
questão persistente na ordem do dia do direito internacional, havendo
notícias de diplomas no direito comparado e de cortes nacionais que
afastaram ou mitigaram a imunidade em casos de atos militares ilícitos.
5. A Corte Internacional de Justiça, por sua vez, no julgamento do caso
das imunidades jurisdicionais do Estado (Alemanha Vs. Itália),
manteve a doutrina clássica, reafirmando sua natureza absoluta quando
se trata de atos jure imperii. Decisão, no entanto, sem eficácia erga
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omnes e vinculante, conforme dispõe o artigo 59, do Estatuto da própria
Corte, e distinta por assentar-se na reparação global.
6. Nos casos em que há violação à direitos humanos, ao negar às vítimas
e seus familiares a possibilidade de responsabilização do agressor, a
imunidade estatal obsta o acesso à justiça, direito com guarida no art.
5º, XXXV, da CRFB; nos arts. 8 e 10, da Declaração Universal; e no
art. 1, do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos.
7. Diante da prescrição constitucional que confere prevalência aos
direitos humanos como princípio que rege o Estado brasileiro nas suas
relações internacionais (art. 4º, II), devem prevalecer os direitos
humanos - à vida, à verdade e ao acesso à justiça -, afastada a imunidade
de jurisdição no caso.
8. Possibilidade de relativização da imunidade de jurisdição estatal em
caso de atos ilícitos praticados no território do foro em violação à
direitos humanos.
9. Fixação de tese jurídica ao Tema 944 da sistemática da repercussão
geral: “Os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em violação
a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição.”
10. Recurso extraordinário com agravo a que se dá provimento. (DJ de
24.09.2021, Grifou-se)

Todavia, unicamente por reputar que a redação da tese fixada, ao
extrapolar a amplitude delimitada pelos fundamentos adotados pelo
acórdão, gera relevante contradição e indesejável dúvida – apta a ocasionar
insegurança jurídica, com indevida aplicação quanto ao que decidido –, a União
opõe os presentes embargos de declaração.
II – DA TEMPESTIVIDADE
A União foi regularmente intimada, por meio eletrônico, em
05.10.2021, “o dia útil seguinte ao término do prazo para a consulta” no sistema,
nos termos do art. 231, inciso V, da Lei Federal n. 13.105/2015. Tal interregno
havia se iniciado em 24.09.2021, com a disponibilização do ato, conforme ilustra
o andamento processual:
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Não restam dúvidas, portanto, de que o prazo para oposição dos
declaratórios está em curso, ou seja, o presente recurso é inequivocamente
tempestivo, considerando tanto o quinquídio legal como a contagem em dobro
para a Fazenda Pública, na forma dos artigos 183 c/c 1.023 do Código de Processo
Civil.
Ocorre que, por equívoco, foi lançada certidão de trânsito em
julgado, em 04.10.2021, com posterior baixa definitiva dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, impossibilitando o peticionamento nos autos virtuais2.

2

Problema similar ocorreu recentemente nos autos da AO n. 2.477/PA, na qual houve o reconhecimento de falha
no lançamento de trânsito em julgado, conforme decidido pelo Min. Marco Aurélio, após alerta da União (Pet
9.185).
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III – DA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NA
REDAÇÃO DA TESE FIRMADA. NECESSÁRIO ESPELHAMENTO DAS
ESTRITAS BALIZAS FIXADAS PELO ACÓRDÃO. LEADING CASE EM
MATÉRIA DE RELATIVIZAÇÃO DA IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO
EM ATOS DE IMPÉRIO. SEGURANÇA JURÍDICA NO SISTEMA DE
PRECEDENTES
De plano, cumpre reafirmar que a União não pretende rediscutir
muito menos alterar a posição majoritária que prevaleceu no julgamento. Buscase, tão somente, aclarar ponto essencial para a fiel compreensão do tema e
consequente aplicação da tese, o qual inclusive ficou expresso na razão de decidir,
mas não restou projetado na redação final.
Isto porque, como se nota da leitura do acórdão ora embargado, a tese
fixada foi a seguinte: “os atos ilícitos praticados por Estados estrangeiros em
violação a direitos humanos não gozam de imunidade de jurisdição”. Não
obstante, da forma como a tese foi redigida, a proposição pode levar a
entender – de forma equivocada – que toda e qualquer violação a direitos
humanos, sem condicionamento, seria apta a infirmar a imunidade de
jurisdição por ato de império.
Na realidade, porém, a compreensão que se extrai seja da ementa,
seja dos debates nessa Suprema Corte e no Superior Tribunal de Justiça, é a de
que tal conclusão circunscreve-se àquela ofensa qualificada como grave, tal qual
a prática de delitos em contexto de guerra. Tal aspecto pode ser extraído
diretamente do acórdão e do voto do Min. Relator, respectivamente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO
GERAL. DIREITOS HUMANOS. DIREITO INTERNACIONAL.
ESTADO ESTRANGEIRO. ATOS DE IMPÉRIO. PERÍODO DE
GUERRA. CASO CHANGRI-LÁ. DELITO CONTRA O DIREITO
INTERNACIONAL DA PESSOA HUMANA. ATO ILÍCITO E
ILEGÍTIMO. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. RELATIVIZAÇÃO.
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POSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS
DIREITOS HUMANOS. ART. 4º, II, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
1. Controvérsia inédita no âmbito desta Suprema Corte, estando em
questão a derrotabilidade de regra imunizante de jurisdição em relação
a atos de império praticados por Estado soberano, por conta de graves
delitos ocorridos em confronto à proteção internacional da pessoa
natural , nos termos do art. 4º, II e V, do Texto Constitucional.
(...)
3. O artigo 6, “b”, do Estatuto do Tribunal Militar Internacional de
Nuremberg, reconhece como “crimes de guerra” as violações das leis
e costumes de guerra, entre as quais, o assassinato de civis, inclusive
aqueles em alto-mar. Violação ao direito humano à vida, incluído no
artigo 6, do Pacto sobre Direitos Civis e Políticos. Assim, os atos
praticados em períodos de guerra contra civis em território
nacional, ainda que sejam atos de império, são ilícitos e ilegítimos.
(...)” (grifou-se)
(...)
A resposta imediata à possibilidade de submissão da República da
Alemanha à jurisdição brasileira seria negativa, por se tratar –
aparentemente – de um ato de império. No entanto, há algumas muitas
ponderações a serem feitas em relação a essa conclusão.
A imunidade de jurisdição do Estado soberano em razão de ato de
império, como dito, tem fonte no direito costumeiro. Este, ainda que
tenha status elevado no direito internacional, nem sempre deve
prevalecer.
É que esses atos praticados pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial,
ainda que num contexto de guerra, são atos ilegítimos.
(...) Quando então a verdade vem à tona, revelando que os pescadores
– civis trabalhadores alheios à guerra – foram vítimas de um ato
aleatório, nada podem fazer para que o agressor seja responsabilizado?
(...) Embora ainda não adotado e ainda que haja discussão quanto a sua
aplicação em casos de guerra, infirma-se, com a proposição, a
natureza absoluta da imunidade por atos jure imperii” (grifou-se)

Mas não é só. Diversas passagens dos votos dos demais Ministros,
mesmo aqueles que recusavam a excepcionalidade, revelam que o debate da
relativização da imunidade se circunscreveria ao contexto de guerra. No ponto,
vale mencionar o voto do Min. ALEXANDRE DE MORAES:
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Ressalto, ainda, que na hipótese do Poder Judiciário elaborar tese
criando hipóteses para afastar a incidência da imunidade de jurisdição
de outros países pela prática de atos de império, ainda que restrita aos
atos praticados em contexto de guerra e com violação aos direitos
humanos, estaria atuando como verdadeiro legislador positivo, o que
representa ofensa direta ao disposto no artigo 2º da Constituição
Federal” (grifou-se)

De igual modo, o Ministro MARCO AURÉLIO pontuava que sua
posição pela imunidade dos atos de império não era alterada mesmo diante do que
se colocava em debate, qual seja, o contexto de guerra:
Ainda que o Supremo tenha ressalvado exceção à imunidade
jurisdicional para os atos de gestão, não é viável, no plano da lógica, a
tentativa de relativizar a jurisprudência consagrada pelo Tribunal, no
que tange aos atos de império, mesmo envolvendo afronta a direitos
humanos em contexto de guerra. (....)
Tese: Divirjo do Relator para desprover o extraordinário.
Fixo a 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.” (grifou-se)

Não se cuida de aspecto superficial ou irrelevante, pois, diante da
centralidade dos fundamentos adotados, na medida do possível, estes devem estar
refletidos na tese como holding de forma inequívoca3, a ser aplicada por todos os
tribunais do país. Mesmo porque, como se sabe, “o verdadeiro valor do
precedente não está na parte dispositiva da decisão, mas na essência das razões
apresentadas para justificá-la”4.
Além disso, conforme ressaltado pelas informações prestadas pelo
Ministério das Relações Exteriores5, nem mesmo o voto dissidente apresentado
pelo Juiz CANÇADO TRINDADE, por ocasião do julgamento pela Corte
Internacional de Justiça do Caso Imunidades de Jurisdição no “Caso Ferrini”
SCHAUER, F. “The practice and problems of precedent”. Thinking like a lawyer. Cambridge: HUP, 2009, p.
54-55.
4
MARINONI, L. G. “Os precedentes na dimensão da segurança jurídica”. In: MARINONI, L. G. (Org.). A força
dos precedentes. 2. ed. Salvador: JusPodium. 2012, p. 604.
5
INFORMAÇÕES n. 00331/2021/CGAJ/CONJUR-MRE /CGU/AGU
3
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(Alemanha v. Itália), apresentou proposta com tamanha amplitude. Muito pelo
contrário:
(...) o voto dissidente do Juiz Cançado Trindade é claro e expresso ao
restringir a relativização de imunidade de jurisdição apenas a crimes
internacionais que se constituam graves violações de direitos
humanos e de direito internacional humanitário (“Grave Violations
of Human Rights and of International Humanitarian Law”), como se
pode extrair de seu parágrafo de encerramento:
316. Vicesimus sextus: Jus cogens stands above the prerogative or
privilege of State immunity, with all the consequences that ensue
therefrom, thus avoiding denial of justice and impunity. On the
basis of all the aforesaid, my firm position is that there is no State
immunity for international crimes, for grave violations of
human rights and of international humanitarian law. In my
understanding, this is what the International Court of Justice should
have
decided
in
the present Judgment. (grifou-se)

Nessa linha, o caso ilustra o rol dos crimes internacionais que se
constituam graves violações de direitos humanos e de direito internacional
humanitário como os relacionados a “tortura, execuções sumárias, extralegais ou
arbitrárias (...) (Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Barrios Altos
v. Peru, Sentença de 14 de março de 2001, par. 41)”, bem como o “homicídio
intencional, a destruição e a apropriação de bens, não justificadas por
necessidades militares e excetuadas em grande escala de maneira ilícita e
arbitrária”, na linha do art. 50 da I Convenção de Genebra de 1949 ou, ainda, do
Estatuto de Roma.
Trata-se, aqui, de prestigiar a dimensão da segurança jurídica do
sistema de precedentes – como de hábito essa Suprema Corte pondera –, na
medida em que a sinalização do órgão de cúpula deve buscar conferir
previsibilidade e estabilidade das relações relacionadas6. Em outras palavras, uma
vez demonstrado risco de vício que possa persistir com a controvérsia e ainda
6

MARINONI, L. G. Op. cit. p. 562-573.
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suscitar novos questionamentos, é de todo recomendável que preventivamente a
tese não deixe margem para qualquer tipo de dúvida quanto à exata compreensão
do que decidido, prevenindo outros conflitos, ajuizamento de reclamações, além
de embaraços do ponto de vista diplomático.
Inclusive, esse cuidado adicional quando da redação de teses de
repercussão geral já foi, igualmente, objeto de importante reflexão do Min.
ROBERTO BARROSO, ao se manifestar no RE n. 669.069/MG, confira-se:
(...) E para reiterar, eu me converti, nos últimos tempos, à posição
defendida pelo Ministro Marco Aurélio, de que a tese, na repercussão
geral, deve ficar o mais próximo possível do caso concreto, não
avançando em proposições, em tese, fora do caso concreto. E devo
dizer, é o modo como funciona o trabalho, por precedente, nos
países que trabalham com precedente há mais tempo. A ideia de
precedente, quer dizer, o holding que vincula é precisamente - e eu vim
anotar - a questão de direito necessária para a solução do caso concreto.
Eu não diria nem ser minimalista, é fazer o necessário e deixar o resto
para os outros casos. Portanto, essa é uma opção filosófica importante
que nós estamos fazendo aqui, e eu gostaria de pontuar para termos um
padrão” (DJ de 28.04.2016) (grifou-se)

Assim é que a União conclui pela necessidade da exata delimitação
da tese, sob pena de se colocar em dúvida todo o sistema de imunidades estatais,
parte fundamental do Direito Internacional e do princípio da igualdade entre os
Estados previsto no art. 4º, inciso V, da Lei Maior.
IV – DO PEDIDO
Pelo exposto, requer a União sejam os embargos declaratórios
conhecidos e providos a fim de que, esclarecida a obscuridade e/ou eliminada a
contradição, o estrito alcance da decisão seja refletido na tese fixada em sede de
repercussão geral, observando-se o pressuposto de graves violações no contexto
de crimes de guerra, de modo a preservar a segurança jurídica.
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Por oportuno, toma-se a liberdade de sugerir o seguinte texto para a
tese de repercussão geral, conforme proposto pela Secretaria de Estado de
Relações Exteriores: “Os crimes de guerra, reconhecidos por tribunal
internacional, praticados por Estados estrangeiros em violação ao direito
humano contra a vida não gozam de imunidade de jurisdição”.
São os termos em que pede deferimento.
Brasília, 07 de outubro de 2021.
IZABEL VINCHON NOGUEIRA
DE ANDRADE:63569043134
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