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EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, LUIZ FUX 

 

 

 

 

O PARTIDO DOS TRABALHADORES, por seu Diretório Nacional, , inscrito no 

CNPJ n. 00.676.262/0001-70, com sede em Setor Comercial Sul, Quadra 02, Bloco 

C, n. 256, Ed. Toufic, 1º andar, Brasília/DF, neste ato representado por sua 

Presidenta Nacional, GLEISI HELENA HOFFMANN, brasileira, casada, 

Deputada Federal (PT/PR), RG nº 3996866-5 SSP/PR, CPF sob nº 676.770.619-15, 

endereço funcional na Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes, Câmara 

dos Deputados, Gabinete 232 - Anexo 4, vem, respeitosamente, perante Vossa 

Excelência, por seus advogados devidamente outorgados, com fundamento no 

art. 102, §1º da Constituição da República c/c art. 1º e ss. da Lei n. 9.882/99, 

apresentar 

 

 

 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

 

 

 

em detrimento da inconstitucional postura do Governo Brasileiro na ocasião da 

votação contrária ao projeto de resolução A/74/L.6 (Resolução A/RES/74/7), 

apresentada pela República de Cuba à Assembleia Geral da Organização das 

Nações Unidas de 2019, em que se avaliava “necessidade do término do embargo 

econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba”, 

tendo em vista a violação ao art. 1º, inciso III e V, e ao art. 4º, incisos II, III, IV, VI, 

VII e IX, todos da Constituição da República, o que se faz nos termos e argumentos 

que se seguem. 
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I – DA LEGITIMIDADE DO PARTIDO DOS TRABALHADORES 

 

1. A legitimidade do Partido dos Trabalhadores para ajuizar a presente 

Arguição da Preceito Fundamental decorre do art. 103, inciso VIII da Constituição 

da República, que confere a todos os partidos políticos com representação no 

Congresso Nacional a possibilidade de manejar ações concentradas de 

constitucionalidade. 

 

2. É certo que, nessa oportunidade, o Poder Constituinte apenas previu a 

legitimidade para a Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória 

de Constitucionalidade, cabendo ao legislador ordinário a edição da Lei n. 9.882/99 

para tratar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ocasião em 

que se reproduziu o rol de legitimados (art. 2º, inciso I). 

 

3. Ademais, a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal já 

sedimentou a compreensão de os partidos políticos possuírem legitimidade 

universal, de modo a ser dispensável a demonstração de sua pertinência temática 

(ADI 1.407, Rel. Min. Celso de Mello). 

 

4. Dessa forma, considerando que a agremiação proponente está 

representada por seu Diretório Nacional, bem como possuir inequívoca 

representação no Congresso Nacional, demonstra-se a legitimidade ativa do 

Partido dos Trabalhadores para ajuizar a presente ADPF. 

 

 

II – DO CABIMENTO DA PRESENTE ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO 

DE PRECEITO FUNDAMENTAL  

 

5. O   instrumento    de    Arguição    de    Descumprimento    de    Preceito 
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Fundamental, previsto no art. 102, §1º, da Constituição da República e, 

posteriormente, regulamentado pela Lei n. 9.882/99, tem como objeto “evitar ou 

reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. 

 

6. Conforme entendimento do art. 4º, §1º da Lei da ADPF, tal arguição é 

dotada do caráter da subsidiariedade, de modo a ser cabível apenas quando não 

houver outra via eficaz de sanar ou reparar a lesão. 

 

7. Têm-se, assim, espécie de triplo critério de admissibilidade, para além da 

legitimidade ativa, a saber: i) violação ou risco de violação a preceito fundamental; 

ii) oriunda de um ato do Poder Público, neste caso compreendendo a existência 

de atos omissivos e comissivos; e iii) inexistência de outro meio eficaz. Todos, por 

sua vez, presentes nesta Arguição apresentada ao Supremo Tribunal Federal. 

 

8. Isso porque, no que tange à violação ou risco de violação a preceito 

fundamental, destaca-se postura do Governo Federal, que, quando da votação de 

resolução na Assembleia Geral da ONU, atuou de modo contrário aos princípios 

constitucionais que norteiam as relações internacionais brasileiras, conforme se 

demonstrará a seguir. 

 

 

9. Dessa maneira, mesmo que não haja delimitação precisa acerca do que 

representaria os preceitos fundamentais a serem protegidos pela via da arguição 

de descumprimento, é certo que os direitos e garantias fundamentais, os 

princípios e os fundamentos da República, são parâmetro de controle no bojo  da 

ADPF. 

 

10. No que diz respeito ao ato do Poder Público, é certo que a posição 

diplomática nacional é função do Estado Brasileiro, que possui obrigação primária 
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de respeito e observância de todos os preceitos, princípios, direitos e garantias 

constitucionais, de modo a ser possível o questionamento da          decisão da equipe 

de relações exteriores, em conjunto com o Chefe de Estado, via Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 

11. Por fim, sobre a subsidiariedade, isto é, sobre a não existência de outro 

meio eficaz para findar a violação aos preceitos fundamentais, necessário 

destacar, nas lições do e. Ministro Gilmar Mendes,1 a concepção qualificada sobre 

este princípio, sob pena de se colocar em risco a efetividade do instrumento da 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Vejamos: 

 

De uma perspectiva estritamente subjetiva, a ação somente 

poderia ser proposta se já se tivesse verificado a exaustação de 

todos os meios eficazes de afastar a lesão no âmbito judicial. Uma 

leitura mais cuidadosa há de revelar, porém, que na análise sobre 

a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo 

deve predominar um enfoque objetivo ou de proteção da ordem 

constitucional objetiva. Em outros termos, o princípio da 

subsidiariedade [...] há de ser compreendido no contexto da 

ordem constitucional global. 

 

Nesse sentido, se se considera o caráter enfaticamente objetivo do 

instituto (o que resulta, inclusive, da legitimação ativa), meio 

eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a 

controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e 

imediata. 

 

 

12. Considerando tratar-se de ação abstrata que tem como parâmetro a ordem 

constitucional, bem como ser a única apta a dar fim à controvérsia apresentada de 

forma ampla, geral e imediata, deve ser reconhecido o cabimento e a adequação 

da presente Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 

 
1 MENDES. Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional.14 ed. ver. e atual. – São Paulo, Saraiva, 

2019, p. 1441 
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III – DO ATO DO PODER PÚBLICO IMPUGNADO. 

 

13. Como mencionado anteriormente, a presente Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental tem por fundamento a declaração de 

inconstitucionalidade da posição firmada pelo atual Chefe de Estado brasileiro, o 

Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, que, por representação de seu 

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, votou contra a aprovação da 

resolução da Organização das Nações Unidas – ONU que condena o embargo 

promovido pelos Estados Unidos da América à República de Cuba. 

 

14. No dia 6 de novembro de 2019, foi apresentado ao Plenário da Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas, órgão máximo de deliberação, a 

Resolução A/RES/74/7, em que se propunha a “necessidade de por fim ao bloqueio 

econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra Cuba”. 

Vejamos a íntegra da resolução: 

 

Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y 

financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. 

 

La Asamblea General, 

 

Decidida a fomentar el respeto estricto de los propósitos y principios 

consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, 

 

Reafirmando, entre otros principios, la igualdad soberana de los 

Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la 

libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados, 

además, en numerosos instrumentos jurídicos internacionales, 

Recordando las declaraciones formuladas por los Jefes de Estado o de 

Gobierno de América Latina y el Caribe en las cumbres de la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños relativas a la 

necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 
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impuesto contra Cuba, 

 

Preocupada porque continúa la promulgación y aplicación por parte 

de Estados Miembros de leyes y disposiciones reglamentarias, como la 

promulgada el 12 de marzo de 1996, conocida como “Ley Helms-

Burton”, cuyos efectos extraterritoriales afectan a la soberanía de otros 

Estados, a los intereses legítimos de entidades o personas bajo su 

jurisdicción y a la libertad de comercio y navegación, 

 

Tomando nota de las declaraciones y resoluciones de distintos foros 

intergubernamentales, órganos y Gobiernos que expresan el rechazo 

de la comunidad internacional y de la opinión pública a la 

promulgación y aplicación de medidas del tipo indicado. 

 

Recordando sus resoluciones 47/19, de 24 de noviembre de 1992, 

48/16, de 3 de noviembre de 1993, 49/9, de 26 de octubre de 1994, 

50/10, de 2 de noviembre de 1995, 51/17, de 12 de noviembre de 1996, 

52/10, de 5 de noviembre de 1997, 53/4, de 14 de octubre de 1998, 54/21, 

de 9 de noviembre de 1999, 55/20, de 9 de noviembre de 2000, 56/9, de 

27 de noviembre de 2001, 57/11, de 12 de noviembre de 2002, 58/7, de 

4 de noviembre de 2003, 59/11, de 28 de octubre de 2004, 60/12, de 8 

de noviembre de 2005, 61/11, de 8 noviembre de 2006, 62/3, de 30 de 

octubre de 2007, 63/7, de 29 de octubre de 2008, 64/6, de 28 de octubre 

de 2009, 65/6, de 26 de octubre de 2010, 66/6, de 25 de octubre de 

2011, 67/4, de 13 de noviembre de 2012, 68/8, de 29 de octubre de 2013, 

69/5, de 28 de octubre de 2014, 70/5, de 27 de octubre de 2015, 71/5, de 

26 de octubre de 2016, 72/4, de 1 de noviembre de 2017, y 73/8, de 1 

noviembre de 2018, 

 

Recordando también las medidas adoptadas por el ejecutivo de los 

Estados Unidos de América en 2015 y 2016 para modificar algunos 

aspectos de la aplicación del bloqueo, con las que contrastan las 

medidas aplicadas desde 2017 para reforzar su implementación, 

 

Preocupada porque, después de la aprobación de sus resoluciones 

47/19, 48/16, 49/9, 50/10, 51/17, 52/10, 53/4, 54/21, 55/20, 56/9, 57/11, 

58/7, 59/11, 60/12, 61/11, 62/3, 63/7, 64/6, 65/6, 

66/6, 67/4, 68/8, 69/5, 70/5, 71/5, 72/4 y 73/8, continúa vigente el bloqueo 

económico, comercial y financiero contra Cuba, y preocupada también 

por los efectos negativos de esas medidas sobre la población cubana y 
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los nacionales de Cuba residentes en otros países, 

 

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre el 

cumplimiento de la resolución 73/81 ; 

 

2. Reitera su exhortación a todos los Estados a que se abstengan 

de promulgar y aplicar leyes y medidas del tipo indicado en el 

preámbulo de la presente resolución, en cumplimiento de sus 

obligaciones de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y el 

derecho internacional, que, entre otras cosas, reafirman la libertad de 

comercio y navegación; 

 

3. Insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan 

aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve 

posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas 

necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto; 

 

4. Solicita al Secretario General que, en consulta con los órganos 

y organismos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, prepare 

un informe sobre el cumplimiento de la presente resolución a la luz de 

los propósitos y principios de la Carta y del derecho internacional y se 

lo presente en su septuagésimo quinto período de sesiones; 

 

5. Decide incluir en el programa provisional de su 

septuagésimo quinto período de sesiones el tema titulado 

“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. 

 

 

15. Tal resolução, que tem valor político internacional, já é apresentada e 

aprovada há cerca de 29 anos, de modo a ser posição uníssona de quase três 

décadas do maior órgão representativo das nações que a postura da nação 

estadunidense traz severos prejuízo à República de Cuba. 

 

16. O Brasil, por sua vez, desde o ano de 1992, se mantinha coerente com os 

preceitos constitucionais que regulamentam sua política internacional e votava de 

modo favorável ao repúdio do bloqueio adotado pelos estadunidenses, uma vez 
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que representa clara e evidente violação a inúmeros princípios de direito 

internacional, bem como aos preceitos de direitos humanos. 

 

17. Não obstante, no ano de 2019, o Governo de Jair Bolsonaro, em sua 

primeira participação no encontro da ONU, votou contra a aprovação da 

mencionada resolução, alinhando-se às posições de Israel e dos Estados Unidos 

da América, de modo a ser um dos três países que restaram vencidos. 

 

18. A alteração da compreensão histórica de nosso país frente ao tema da 

mencionada resolução não passou despercebida e  foi noticiada por diversos 

veículos de imprensa que, dentre outras questões, questionavam o Chanceler 

Brasileiro a razão de tal mudança de entendimento. 

 

19. Como resposta, o chefe da diplomacia disse, dentre outras coisas, que “nós 

[atual governo] achamos que essa postura, embora o Brasil sempre rejeite o unilateralismo 

em qualquer circunstância dessa natureza, nós achamos que é absolutamente imperioso 

quebrar um paradigma que existe há quase 6 anos no ambiente multilateral, que é um 

paradigma de um certo e incompreensível  prestígio que Cuba goza nesse âmbito”2. 

 

20. E continuou, ao se referir ao Grupo de Lima3, “neste nosso grupo em  

diferentes momentos nós tratamos especificamente do papel nefasto que Cuba desempenha 

na Venezuela. E as distintas atividades ilícitas do regime ilegítimo de Maduro em nossa 

região. Que variam do apoio ao crime até o acolhimento de organizações terroristas". 

 

21. Concluindo que “achamos que é fundamental em todas as instâncias chamemos 

a atenção por esse papel que Cuba desempenha há 60 anos, não só na Venezuela, na 

tentativa de exportar a ditadura para praticamente para toda a América Latina. E nosso 

 
2 https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/08/voto-do-brasil-a-favor-do-embargo-a-cuba-e- 

quebra-de-paradigma-diz-ernesto-araujo.ghtml 
3 https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/05/03/grupo-de-lima-diz-que-vai-buscar- participacao-

de-cuba-para-solucionar-a-crise-na-venezuela.ghtml 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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voto deve ser entendido nesse sentido”. 

 

22. Em sua conta oficial na rede social Twitter4, amplamente utilizada por 

todas as autoridades pertencentes à gestão da Jair Bolsonaro, o Chanceler 

brasileiro se manifestou da seguinte forma: 

 
1/O Brasil hoje votou contra Cuba na ONU. Todo ano, Cuba 

apresenta na Assembleia Geral da ONU um projeto de  resolução 

condenando o embargo imposto pelos EUA desde os anos 60. Os 

países em desenvolvimento votam sempre a favor de Cuba. Desta 

vez o Brasil votou a favor da verdade. 

 

2/Nada nos solidariza com Cuba. O regime cubano, desde sua 

famigerada revolução 60 anos atrás, destruiu a liberdade de seu 

próprio povo, executou milhares de pessoas, criou um sistema 

econômico de miséria e, não satisfeito, tentou exportar essa 

“revolução” para toda a Am Latina. 

 

3/Pois o comunismo nunca se satisfaz em destruir apenas o país 

em que se instala. Precisa sempre sair para destruir os outros. Traz 

isso no seu DNA. O comunismo é sempre e  necessariamente um 

projeto de dominação transnacional e antinacional. 

 

4/A Cuba castrista nestas 6 décadas tornou-se um centro regional 

de promoção e assistência a ditaduras comunistas. Procuraram 

impor esse modelo ao Brasil e praticamente todos os países da 

América Latina. Nos anos 90, com Lula, Fidel                     Castro concebeu e 

instalou o Foro de São Paulo. 

 

5/O Foro de São Paulo, esse torpe motor de opressão, continua 

rodando para impor o socialismo corrupto, narcotraficante e 

terrorista aos povos da região que o repudiaram. 

 

6/O Foro de São Paulo é a continuação da revolução cubana por 

outros meios. Busca o poder já não pela luta armada, e sim – mais 

insidioso e eficiente - pela manipulação do sistema político 

democrático e seu controle através da corrupção sistêmica e 

 
4 https://twitter.com/ernestofaraujo/status/1192538216752132096 

 

about:blank
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aliança com o crime organizado. 

 

7/Cuba é hoje o principal esteio do regime Maduro na       Venezuela, 

o pior sistema ditatorial da história do continente. Desse modo, 

Cuba está por trás da opressão aos venezuelanos, da catástrofe 

humanitária, da tortura, da migração forçada de 1/6 da população 

do país. 

 

8/Então chega de bajular Cuba. A influência que Cuba possui 

entre os países em desenvolvimento no sistema ONU é uma 

vergonha e precisa ser rompida. Seu papel de sementeira de 

ditaduras precisa acabar. 

 

 

23. Em suma, observa-se claro revisionismo histórico por parte do atual 

mandato do Governo Federal, também responsável pela representação do Brasil 

no exterior, quanto a episódios ocorridos há décadas, ao passo que ignora todo 

o arcabouço jurídico e sociológico que dão causa à resolução de  repúdio da 

política estadunidense. 

 

24. Ocorre que, conforme se demonstrará a seguir, a posição diplomática é 

matéria afetada à política de Estado e não de Governo, sendo que o Brasil, 

segundo a Constituição da República, deve observar determinados preceitos em 

sua relação com os demais países, tornando-se inconstitucional, portanto, 

qualquer atuação em sentido contrário. 

 

 

III – DO CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL DO BLOQUEIO ECONÔMICO 

DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA À CUBA 

 

25. Embora o bloqueio total contra Cuba tenha entrado oficialmente em vigor 

em 7 de fevereiro de 1962, desde 1959, os Estados Unidos da América aplica 

sanções contra Cuba, essencialmente destinadas a minar pontos vitais da defesa e 
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da economia cubana, tais como: a abolição da cota açucareira – principal e quase 

único suporte da economia e das finanças da ilha – e o não fornecimento e refino 

de petróleo pelas petrolíferas norte-americanas, de modo a monopolizarem a 

atividade energética. 

 

26. Sem alternativa, Cuba promoveu a desapropriação e estatização de todas 

essas refinarias, de modo a garantir sua segurança energética. Com isso, foi 

instituído novo e mais duro bloqueio econômico em detrimento do país pelos 

EUA. 

 

27. O fato é que, desde esse período e mesmo após o fim da Guerra-Fria, com 

a dissolução da União Soviética – com a consequente diminuição de sua influência 

no globo –, os Estados Unidos da América e Cuba não sustentam boas relações 

diplomáticas, sobretudo em razão da manutenção do bloqueio econômico severo 

instituído pelo EUA, que chega até mesmo   a impedir a relação econômica de 

outras nações com a república caribenha. 

 

28. O mencionado bloqueio, segundo calculado pelo governo cubano em 

relatório enviado à Organização das Nações Unidas em 2019, já causou perda, nos 

últimos 60 anos, de US$ 138,843 bilhões, se considerados os preços correntes, ou 

US$ 922,63 bilhões, caso considere os preços constantes. 

 

29. Em que pese ainda permaneçam ativas as barreiras econômicas impostas 

a Cuba, o mundo observou a melhora das relações diplomáticas desse país, que, 

em 1992, voltou a integrar a Organização dos Estados Americanos.   Mais adiante, 

já em 2016, o próprio presidente estadunidense chegou a visitar a ilha caribenha 

para selar uma reaproximação, que culminou até mesmo na abstenção dos EUA 

na votação da resolução contrária ao bloqueio econômico. 
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30. Há que registrar que esse posicionamento dos EUA acompanhava a 

opinião pública desse país, que majoritariamente vinha compreendendo a 

necessidade de reestabelecimento das relações com Cuba, sendo contrária à 

manutenção das restrições  comerciais impostas. 

 

31. Não obstante, em que pese esse parcial apaziguamento na relação de 

ambos os países, o bloqueio econômico se mantem vigente e, no ano de 2020, 

durante a pandemia do “novo coronavírus”, tomou uma vertente ainda mais 

perversa. 

 

32. Segundo informações apresentadas pelo governo cubano, mesmo com 

liberação parcial, por parte dos EUA, do envio de medicamentos a Cuba, diversas 

empresas e países mantêm certo temor de, mesmo atuando dentro dos limites 

impostos pelo governo estadunidense, serem penalizados com as duras punições 

previstas na legislação de bloqueio dos EUA. 

 

33. Ou seja, durante o momento de pandemia, o bloqueio econômico à Cuba 

deu causa a grave situação humanitária, uma vez que dificultava o tratamento de 

saúde dos cidadãos cubanos em razão de eventos históricos ocorridos há 6 

décadas. 

 

34. Tão certo quanto a impossibilidade de se alterar o passado é   a necessidade 

presente de solidariedade entre as nações, buscando resolver pacificamente os 

conflitos, sempre observando o respeito premente aos direitos humanos e sociais, 

o que foi abandonado pelo Brasil, quando se posicionou contrário à revogação do 

bloqueio econômico imposto a Cuba. 

 

 

V – DA INCONSTITUCIONALIDADE DA POSTURA DO GOVERNO 

BRASILEIRO. 
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35. A Constituição da República, logo após o seu preâmbulo, que declara a 

instituição de um Estado Democrático “destinado a assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a                 igualdade 

e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 

fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a 

solução pacífica das controvérsias”, inicia com a previsão dos seus princípios 

fundamentais. 

 

36. A República Federativa do Brasil é construída a partir das bases trazidas 

nos artigos iniciais da Constituição Federal, que estabelece tratar-se de um Estado 

Democrático de Direito, que tem por fundamentos, dentre outros, a dignidade da 

pessoa humana e o pluralismo jurídico. Vejamos: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos: 

[...] 

III - a dignidade da pessoa humana; 

 [...] 

V - o pluralismo político. 

 

 

37. O art. 4º, por sua vez, ainda mais adequado ao tratamento da matéria aqui 

trabalhada, institui os princípios das relações internacionais da República 

Federativa do Brasil, que deverá respeitar: 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: 

I - independência nacional; 

II - prevalência dos direitos humanos; 

III - autodeterminação dos povos; 

IV - não-intervenção; 
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V - igualdade entre os Estados; 

VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; 

VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 

IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; 

X - concessão de asilo político. 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-

americana de nações. 

 

 

38. Dessa forma, o Estado brasileiro deve atuar, em sua política externa, 

sempre em estrita e inafastável observância dos predicados constantes na 

Constituição da República, sob pena de agir em flagrante inconstitucionalidade, 

exatamente o que ocorre no presente caso, conforme se demonstrará a seguir. 

 

 

a) Da violação ao art. 1º, incisos III e V da CF/88. 

 

39. A República Federativa do Brasil, nos termos do seu art. 1º, é formada pela 

união indissolúvel dos Estados, Municípios e do Distrito Federal, constituindo-se 

como Estado Democrático de Direito e tendo por fundamentos, dentre outros, a 

dignidade da pessoa humana e o pluralismo jurídico. 

 

40. Como ensinado por Daniel Sarmento, em obra doutrinária dedicada a 

dignidade da pessoa humana5: 

 
No Brasil, a dignidade da pessoa humana figura como 

“fundamento da República” no art. 1º, inciso III, da Constituição 

brasileira. O princípio já foi apontado pela nossa doutrina como o 

“valor supremo da democracia”, como “norma das normas dos 

 
5 SARMENTO. Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. 2ª ed. 

3. Reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 201, p. 14. 
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direitos fundamentais”, como o “princípio dos princípios 

constitucionais”, como o “coração do patrimônio jurídico-moral 

da pessoal humana”. O reconhecimento da centralidade do 

princípio da dignidade da pessoa humana é recorrente na 

jurisprudência brasileira, tendo o STF afirmado que se trata do 

“verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o 

ordenamento constitucional vigente em nosso país”. 

 

41. Dessa maneira, toda e qualquer ação a ser adotada pelo Estado brasileiro 

deve observar, necessariamente, a garantia da dignidade da pessoa humana, dado 

figurar como valor-fonte de todo o ordenamento constitucional e, portanto, da 

postura internacionalmente a ser adotada pelo Brasil. 

 

42. Em igual sentido, o tratamento a ser dispensado pelo Estado brasileiro 

deve respeitar, necessariamente, o pluralismo político, o que significa que a mera 

discordância com determinadas correntes de ideias e formas de organização social 

não pode ser razão pela atuação em descompasso com a Constituição Federal. 

 

43. Assim, em suas relações internacionais, o Brasil deve observar a 

integralidade dos princípios constitucionais que o fundamenta, mesmo que os 

efeitos práticos de sua postura não recaiam necessariamente sobre nossa nação  e 

seus cidadãos. 

 

44. Considerando, portanto, todas as ponderações apresentadas, sobretudo o 

contexto histórico do bloqueio econômico à Cuba pelos EUA e suas consequências 

para a nação caribenha, compreende- se que a defesa da manutenção de tais 

sanções internacionais representa um ato atentatório à dignidade da pessoa 

humana. 

 

45. E mais. Os motivos que deram causa a tal voto, acima transcritos, 

demonstram a evidente motivação calcada em intolerância política, dado que a 

atual gestão do Poder Executivo é abertamente avessa à forma e à posição política 
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de Cuba, o que representa violação à garantia do pluralismo político. 

 

46. Dessa forma, por mais que o Poder Executivo tenha a prerrogativa e a 

competência para tratar dos assuntos de relações internacionais, não o pode fazer 

tendo como cartilha única as suas próprias convicções ideológicas, afastando-se 

dos princípios impostos pela Constituição da República. 

 

47. E, por essa razão, compreendendo que o Brasil, ao ir contra a resolução 

da Organização das Nações Unidas que defende o fim do bloqueio    econômico 

sofrido por Cuba, acaba por se afastar dos seus próprios fundamentos, uma vez 

que adota postura avessa à dignidade da pessoa humana e rompe com o 

necessário respeito ao pluralismo jurídico, tal postura deve ser censurada. 

 

 

b) Da violação art. 4º, incisos II, II, IV, VI, VII e IX da CF/88. 

 

48. Como mencionado anteriormente, os fundamentos da República 

Federativa do Brasil, não obstante já grafados nas linhas iniciais da Constituição 

Federal, são reiteradamente reforçados ao longo de toda a Carta Política, de modo 

a conferir mais detalhamento às normas constitucionais. 

 

49. No caso das relações internacionais entre o Brasil e demais estados, o 

Constituinte originário fez constar, já no art. 4º da CF/88, quais são os princípios                         

a serem observados, já devidamente transcritos acima. 

 

50. Importante mencionar, nessa oportunidade, que os princípios 

constitucionais, dotados de plena efetividade, são valores norteadores da 

interpretação constitucional, de modo que a aplicação de toda e qualquer norma, 

inclusive aquelas de mesmo grau hierárquico, deve levar em consideração a 

ponderação entre os princípios. 
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51. Como se pode extrair das lições de Ronald Dowkin, nas palavras do  

Ministro Luís Roberto Barroso em obra doutrinária6, os princípios possibilitam a 

própria leitura moral do direito, de modo a caber a cada um dos aplicadores das 

normas a ponderação da validade de determinados atos e normas frente aos 

princípios constitucionais. 

 
Após longo processo evolutivo, consolidou-se na teoria do Direito 

a ideia de que as normas jurídicas são um gênero que comporta, 

em meio a outras classificações, duas grandes espécies: as regras 

e os princípios. Tal distinção tem especial relevância no tocante às 

normas constitucionais. O reconhecimento da distinção 

qualitativa entre essas duas categorias e a atribuição de 

normatividade aos princípios são elementos essenciais do 

pensamento jurídico contemporâneo. Os princípios – 

notadamente os princípios constitucionais – são a porta pela qual 

os valores passam do plano ético para o mundo jurídico. Em sua 

trajetória ascendente, os princípios deixaram de ser fonte 

secundária e subsidiária do Direito para serem alçados ao centro 

do sistema jurídico. De lá, irradiam-se por todo o ordenamento, 

influenciando a interpretação e aplicação das normas jurídicas em 

geral e permitindo a leitura moral do Direito. 

 

52. Dessa maneira, os princípios constitucionais que norteiam o mérito das 

relações internacionais brasileiras devem servir de “porta” para a realização de 

todo e qualquer ato do Estado brasileiro que se relacione com sua política externa. 

 

53. Todo e qualquer ato do Brasil que tenha quaisquer impactos sobre outras 

nações deve se subsumir aos mencionados princípios, de sorte que qualquer 

divergência ou incompatibilidade deve promover a nulidade do ato, jamais o 

desrespeito à Constituição da República. 

 

 
6 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 4 ed. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 262. 
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54. Assim, quando ao se pronunciar junto a organizações internacionais, tal 

como na Assembleia Geral da ONU, o Brasil deve sempre se portar favorável às 

decisões que melhor se coadunem com os princípios constitucionais trazidos no 

art. 4º da CF/88, o que não ocorreu no presente caso. 

 

55. Isso porque, como acima mencionado, a manutenção de bloqueio 

econômicos há 60 anos em nada refletem a prevalência dos direitos humanos, uma 

vez que os impactos negativos dessa sanção à Cuba limitam o desenvolvimento 

econômico e social do país, com impactos dramáticos para toda a população. 

 

56. O voto pela manutenção do bloqueio, a partir dos fundamentos lançados 

pelo Governo Brasileiro, representa clara represália pela manutenção do regime 

político hoje vigente em Cuba, a representar clara violação ao princípio da 

autodeterminação dos povos. 

 

57. Quanto ao princípio da não-intervenção, é bastante evidente que o 

Governo Brasileiro, ao adotar posição que nada contribui para o Brasil, ao passo 

que apenas interfere no livre desenvolvimento de Cuba, claramente viola ao 

preceito acima mencionado. 

 

58. É certo, também, que o entendimento externado de que seria adequado e 

correto a manutenção dos bloqueio econômico foge do princípio de solução 

pacífica dos conflitos, obrigando a Cuba e a todos os seus cidadãos permanecerem 

sob desproporcional arbítrio dos EUA ao longo de 6 décadas, sem que haja maior 

espaço para diálogo. 

 

59. E, por fim, o voto do governo brasileiro também culminou por violar a 

própria cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, tendo em 

vista que defendeu a manutenção de Cuba em um processo desastroso ao 

desenvolvimento do país. 
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60. Há que se mencionar que o Brasil, em observância justamente dos 

mencionados princípios constantes na Constituição Federal de 1988, recepcionou 

a Carta das Nações Unidas, que prevê, dentre outras questões, a cooperação 

econômica e social internacional: 

 
Artigo 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem 

estar, necessárias às relações pacíficas e amistosas entre as Nações, 

baseadas no respeito ao princípio da igualdade de direitos e da 

autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: 

 

a) níveis mais altos de vida, trabalho efetivo e condições de 

progresso e desenvolvimento econômico e social; 

 

b) a solução dos problemas internacionais econômicos, sociais, 

sanitários e conexos; a cooperação internacional, de caráter 

cultural e educacional; e 

 

c) o respeito universal e efetivo dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais para todos, sem distinção de raça, sexo, 

língua ou religião. 

 

Artigo 56. Para a realização dos propósitos enumerados no 

Artigo 55, todos os Membros da Organização se comprometem 

a agir em cooperação com esta, em conjunto ou separadamente. 

 

 

 

61. De igual forma, é signatário da Resolução 2625 da Organização das Nações 

Unidas (A/RES/2625), que trata dos “Princípios de Direito Internacional relativos às 

Relações Amigáveis e Cooperação entre os Estados, de acordo com a Carta das Nações 

Unidas” que prevê, dentre outros, os princípios: 

 

O princípio de que os Estados devem recuperar, em suas relações 

internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade 

territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de 
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qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações 

Unidas. 

Todo Estado tem o dever de se abster, em suas relações 

internacionais, da ameaça ou do uso da força contra a integridade 

territorial ou a independência política de qualquer Estado, ou de 

qualquer outra forma incompatível com os propósitos das Nações 

Unidas. Tal ameaça ou uso da força constitui uma violação do 

direito internacional e da Carta das Nações Unidas e nunca deve 

ser utilizada como meio de resolver questões internacionais. 

 

 

O princípio relativo ao dever de não intervir em questões da jurisdição 

interna de qualquer Estado, de acordo com a Carta. 

Nenhum Estado ou grupo de Estados tem o direito de intervir 

direta ou indiretamente, por qualquer motivo, nos assuntos 

internos       ou       externos       de        qualquer        outro Estado. 

Consequentemente, a intervenção armada e todas as outras 

formas de ingerência ou tentativa de ameaça contra a 

personalidade do Estado ou contra seus elementos políticos, 

econômicos e culturais violam o direito internacional. 

 

Nenhum Estado pode usar ou encorajar o uso de medidas 

econômicas, políticas ou de qualquer outro tipo para coagir outro 

Estado, a fim de obter dele a subordinação do exercício de seus 

direitos soberanos e obter dele vantagens de qualquer espécie. 

 

 

 

62. O direito internacional público e o direito constitucional brasileiro são 

uníssonos no sentido de tratar como ilícita a atuação do Brasil em favorecimento 

de qualquer ato que subjugue determinado estado estrangeiro a permanecer, por 

tempo indeterminado, sob os desmandos    de outro estado, que lhe impeça o livre 

desenvolvimento e autodeterminação. 

 

63. Faltou ao Estado Brasileiro, sobretudo, observar o próprio parágrafo                         único 

do art. 4º da CF/88, que prevê como princípio das relações internacionais 

brasileiras a busca pela integração e a formação de uma comunidade latino- 
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americana de nações: 

 

CF/88. Art. 4º 

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 

integração econômica, política, social e cultural dos povos da 

América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-

americana de nações. 

 

 

64. É certo que o mencionado dispositivo representa um princípio 

constitucional instituído pelo Constituinte Originário, sendo datado da fundação 

do Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição da  República de 

1988, a representar uma política de Estado e não de Governo. 

 

65. Assim, por todas essas razões, é certo afirmar que o Estado Brasileiro, ao 

se posicionar favorável a manutenção ao bloqueio econômico a Cuba incorre em 

evidente inconstitucionalidade, o que não poderá passar incólume por esse e. 

Supremo Tribunal Federal. 

 

 

 

VI – DO PEDIDO DE LIMINAR 

 

 

66. O pedido a ser formulado na oportunidade da presente Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental, para além da explícita declaração de 

inconstitucionalidade do voto do Brasil contrário à resolução que orientava pela 

revogação do bloqueio econômico impostos à Cuba pelos Estados Unidos da 

América, visa à ordem de abstenção de posturas semelhantes pelo Estado 

Brasileiro sobre a mesma questão. 

 

67. Dito isso, para além da probabilidade do direito – devidamente 

demonstrada nos argumentos apresentados acima –, é evidente a urgência própria 
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da questão, tendo em vista a realização anual de reunião da Assembleia   Geral da 

Organização das Nações Unidas, oportunidade em que tal questão poderá ser 

novamente levada à apreciação dos representantes dos países. 

 

68. Ademais, a insistência de o Brasil manter a posição favorável ao bloqueio 

econômico representa, na prática, o endosso a uma política que põe em  risco a 

vida, a saúde e o bem-estar dos cidadãos cubanos em meio à pandemia de COVID-

19, dadas as dificuldades para a chegada de materiais médicos e remédios, o que 

também revela a urgência da demanda. 

 

69. Dessa forma, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.882/99, pugna-se pela 

concessão da medida liminar para que esse e. Supremo Tribunal Federal atribua 

ao Governo Federal, na qualidade de representante do Estado Brasileiro, a 

obrigação de adotar postura condizente com os princípios constitucionais acima 

mencionados em todas as tratativas de relações internacionais que versem sobre o 

bloqueio econômico imposto à nação cubana. 

 

 

VII – DOS PEDIDOS 

 

70. Por todo o exposto, o Partido dos Trabalhadores, firme nas razões acima 

apresnetadas, pugna: 

 

a. Liminarmente, que esse e. Supremo Tribunal Federal 

atribua ao Governo Federal a obrigação de adotar postura 

condizente com os princípios constitucionais acima mencionados 

em todas as tratativas de relações internacionais que versem sobre 

o bloqueio econômico imposto à nação cubana; 

 

b. Que requeira informações do Ministério das Relações 
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Exteriores e da Presidência da República, para que se manifestem 

sobre o mérito da demanda; 

 

c. Que se encaminhe os autos à Advocacia-Geral da União e à 

Procuradoria-Geral da República, para fins de manifestação e 

parecer, respectivamente; 

 

d. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela 

declaração de inconstitucionalidade do voto contrário, dado pelo 

Estado Brasileiro, à Resolução A/RES/74/7, apresentada por Cuba à 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas de 2019, em 

que se avaliava “necessidade do término do embargo econômico, 

comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos da América contra 

Cuba”, em razão de sua contrariedade ao art. 1º, inciso III e V, e ao 

art. 4º, incisos II, III, IV, VII e IX e parágrafo único, todos da 

Constituição da República de 1988. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 

Brasília, 13 de março de 2021. 

 

EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO 

OAB/DF 4.935 

 

 

 

 

 


