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 V  O  T  O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quando da apreciação do
processo no Plenário Virtual, pronunciei-me pela inexistência de
repercussão geral do tema, assentando ausente controvérsia de
envergadura maior. Continuo convencido de ser inviável o extraordinário
em termos de processamento e julgamento pelo Supremo. Atuando em
Colegiado, contudo, cumpre levar em conta o princípio da eventualidade, é
dizer, a possibilidade de a ilustrada maioria refutar esse entendimento.

Vencido no ponto, atentem para os parâmetros do caso. Tem-se agravo
contra decisão que implicou a negativa de sequência a recurso
extraordinário, interposto com base na alínea “a” do inciso III do artigo 102
da Constituição Federal, em face de acórdão da Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça. Eis a síntese do pronunciamento:

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. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 15/10/2014).

Em jogo o alcance da imunidade de jurisdição de Estado estrangeiro em
relação a ato de império, a envolver violação de direitos humanos,
praticado no território brasileiro.
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O Supremo consagrou, por décadas, entendimento no sentido do
afastamento de qualquer exceção à regra da imunidade dos Estados
estrangeiros, espelhando prática costumeira no direito internacional,
considerada ausência de diploma normativo a vincular o Brasil.

Em 23 de fevereiro de 1989, no julgamento da apelação cível nº 9.696 –
“Caso Genny de Oliveira” –, o Plenário implementou alteração na óptica, ao
assentar inexistente imunidade de jurisdição, considerado Estado
estrangeiro, em processo trabalhista. Firmou-se distinção entre atuação
como particular – atos de gestão –, e no exercício do poder público, na
condição de ente soberano – atos de império. O acórdão ficou assim
resumido:

ESTADO ESTRANGEIRO. IMUNIDADE JUDICIÁRIA. CAUSA
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, POREM, 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, II, DA E.C. N. 1/69. RECURSO ORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA SE AFASTAR A IMUNIDADE JUDICIÁRIA RECONHECIDA
PELO JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU, QUE DEVE
PROSSEGUIR NO JULGAMENTO DA CAUSA, COMO DE DIREITO.

(Apelação cível nº 9.696, Plenário, relator ministro Sydney
Sanches, julgado em 31 de maio de 1989.)

Nada obstante consolidada, na jurisprudência, exceção à referida
imunidade em situações envolvendo atos de gestão, remanescendo absoluta
no campo dos atos de império, surge, na espécie, articulação quanto à
possibilidade de afastamento de imunidade jurisdicional, verificada afronta
a direitos humanos.

No direito internacional, há precedente da Corte Internacional de Justiça
– CIJ, o “Caso Ferrini”, julgado em 2012, versando ofensas ao direito
internacional humanitário praticadas por forças alemãs, no território
italiano, durante a Segunda Guerra Mundial.
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A demanda relaciona-se ao assentado, pela Corte Suprema de Cassação
da Itália, quanto à competência da Justiça do país para apreciar pedido de
indenização do cidadão Luigi Ferrini contra o Estado alemão. O caso foi
levado à Corte da Haia, com o fundamento de o Governo italiano haver
desrespeitado imunidade reconhecida em âmbito internacional.

A CIJ concluiu, por acachapante maioria, que o Estado italiano violou a
imunidade da Alemanha ao permitir o julgamento, pelos tribunais locais,
de ações baseadas em violações do direito internacional humanitário
cometidas em período de guerra. Reconheceu que, mesmo em caso de grave
ofensa a direito humano, um país não deve ser julgado perante o Judiciário
de outro.

A propósito do enfoque adotado pela CIJ, a Procuradoria-Geral da
República, em parecer no sentido do desprovimento do recurso
extraordinário, menciona a lição do jurista alemão Christian Tomuschat:

Os fundamentos para descartar a imunidade dos Estados em casos
de violações graves aos direitos humanos baseiam-se principalmente
em razões de ordem emocional, que são totalmente compreensíveis,
mas geralmente deixam de levar em conta o alcance do regime de
responsabilidade do Estado. Antes de inventar uma nova roda, deve-
se examinar cuidadosamente a funcionalidade da roda velha. Os
mecanismos tradicionais de resolução de danos em casos de injustiças
massivas, particularmente danos de guerra, resultantes do não
cumprimento do DIH, certamente não são isentos de falha ou defeito.
No entanto, substituir esse sistema por uma desordem descoordenada
de fatos individuais é a pior de todas as soluções possíveis.

[...]

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. A levar em conta ensinamento de Jacob Bazarian,
“quando não se respeitam as leis ou princípios lógicos, o pensamento perde
sua precisão, sua coerência e consequência, e torna-se incoerente e
contraditório” (  O problema da verdade . São Paulo: Editora Alfa-Ômega,
1985. p. 117). Daí a importância, aponta o acadêmico turco radicado no
Brasil na década de 1920, de recorrer-se aos princípios lógicos formais
consagrados desde Aristóteles: o da identidade – a revelar ser tudo idêntico
a si mesmo (“A é A”) –; o da não contradição – segundo o qual uma coisa
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não pode ser e não ser ela mesma, ao mesmo tempo e do mesmo ponto de
vista (“A não é não-A”) –; e o do terceiro excluído – a demonstrar que uma
coisa é ou não é, não havendo espaço para o meio termo (“A é B ou A não é
B”).

Ou bem se tem imunidade absoluta considerado ato de império, ou não
se tem. Revela-se impróprio cogitar da existência de terceiro grupo – no
qual enquadrados atos que implicaram violação de direitos humanos, ao
argumento de que estes consubstanciam categoria especial a reclamar
responsabilidade estatal.

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.”


