ASSESSORIA DE ATUAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

2º BOLETIM 2018
____________________________________________________________________________________________________________________________________
ENTENDIMENTO DO STF SOBRE TEMAS RELEVANTES PARA A DEFENSORIA
social, que se afirma originada de um quilombo, estivesse atrelada a uma
PÚBLICA
ocupação continuada do espaço. Outrossim, o Decreto 4.887/2003 não
cuidaria da apropriação individual pelos integrantes da comunidade, e sim da
COMUNIDADES QUILOMBOLAS
formalização da propriedade coletiva das terras, atribuída à unidade
O Plenário, em conclusão de julgamento e por maioria, julgou
sociocultural. Nessa medida, para os efeitos específicos
entidade jurídica
improcedentes os pedidos formulados em ação direta de
que é a comunidade quilombola, o título emitido seria coletivo, próinconstitucionalidade ajuizada contra o Decreto 4.887/2003, que
indiviso e em nome das associações que legalmente representassem as
regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento,
comunidades quilombolas. Assim, ao determinar que fossem levados em
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por
consideração, na medição e na marcação da terra, os critérios de
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do
territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades
ADCT (...)No mérito, o Plenário afirmou que, como norma de eficácia plena
quilombolas, longe de submeter o procedimento demarcatório ao arbítrio dos
e aplicabilidade direta, imediata e integral, o art. 68 do ADCT seria apto a
próprios interessados, a norma positivaria o devido processo legal, na
produzir todos os seus efeitos no momento em que entrou em vigor a
garantia de que as comunidades envolvidas tivessem voz e fossem ouvidas.
Constituição, independentemente de norma integrativa infraconstitucional.
Portanto, não haveria vício de inconstitucionalidade no procedimento de
A Corte destacou que o Estado brasileiro teria incorporado ao seu direito
desapropriação previsto no Decreto 4.887/2003. O Ministro Edson Fachin
interno a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT
registrou, no que foi acompanhado pelo Ministro Celso de Mello, que, dentro
sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada pelo Decreto Legislativo 143/2002
de uma hermenêutica constitucionalmente adequada à interpretação e à
aplicação de um direito fundamental que surge pela primeira vez na CF/1988,
não se poderia depreender, da redação do art. 68 do ADCT, a restrição do
indígenas ou tribais aos quais se aplicaria esse instrumento. Para os efeitos
direito à titulação de propriedade apenas àqueles remanescentes de
do Decreto 4.887/2003, a autodefinição da comunidade como quilombola
comunidades quilombolas que estivessem na posse da área na data da
fora atestada por certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares, nos
promulgação do texto constitucional. Assim, não haveria fundamento
termos do art. 2°, III, da Lei 7.668/1988. Corretamente compreendido e
constitucional para a incidência da teoria do marco temporal na hipótese.
dimensionado, o critério da autoidentificação cumpriria a tarefa de trazer à
Nessa mesma linha de entendimento, o Ministro Roberto Barroso assentou
luz os destinatários do art. 68 do ADCT, e não se prestaria a inventar novos
que o art. 68 do ADCT deveria ser aplicado às comunidades que ocupavam
destinatários, de forma a ampliar indevidamente o universo daqueles a quem
suas áreas quando da promulgação da Constituição, bem como àquelas que
a norma fora dirigida. Para os fins específicos da incidência desse dispositivo
foram delas desapossadas à força e cujo comportamento, à luz da sua
constitucional transitório, além de uma dada comunidade ser qualificada
cultura, indica intenção de retomar a permanência do vínculo cultural e
como remanescente de quilombo, também se mostraria necessária a
tradicional com o território, dispensada a comprovação de conflito
satisfação de um elemento objetivo, empírico: que a reprodução da unidade
possessório atual de fato. A Ministra Rosa Weber reajustou seu voto de modo
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somente as disposições patrimoniais firmadas no âmbito da disponibilidade
(INFORMATIVO STF Nº 890) (grifo nosso) DECISÃO
das partes.
Em outras palavras, a homologação estará apenas
PROFERIDA PELO TRIBUNAL PLENO EM 08/02/2018, ADI 3239/DF
resolvendo um incidente processual, com vistas a conferir maior efetividade à
ACÓRDÃO AINDA NÃO PUBLICADO.
prestação jurisdicional, extraindo desse importante instrumento previsto no
art. 102, § 1º, da Constituição, e regulamentado pela Lei 9.882/1999, todas
CORREÇÃO MONETÁRIA E PLANOS ECONÔMICOS
as suas potencialidades, de forma coerente com imperativos do Direito
Decisão: Trata-se de pedido de homologação de Instrumento de Acordo
contemporâneo.
Impende ainda abordar a viabilidade do acordo ante
Coletivo firmado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor IDEC,
a inexistência de previsão legal específica para que avenças coletivas sejam
pela Frente Brasileira pelos Poupadores FEBRAPO e por outras entidades
firmadas por legitimados coletivos privados, como são as associações que
representantes dos poupadores, de um lado, e pela Federação Brasileira de
representam os poupadores, diferentemente do que ocorre com os entes
Bancos FEBRABAN e pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro públicos (ver art. 5º, § 6º, da Lei da Ação Civil Pública).1
Nesse ponto,
CONSIF, de outro, em que afirmam ter alcançado, por meio de concessões
esclareço que a ausência de disposição expressa não afasta a viabilidade do
recíprocas e mediação realizada pela Advocacia-Geral da União AGU, um
acordo. No meu entendimento, a existência de previsão explícita unicamente
denominador comum para concretizar o pagamento das diferenças relativas
quanto aos entes públicos diz respeito ao fato de que somente podem fazer o
aos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II. As partes avençaram,
que a lei determina, ao passo que aos entes privados é dado fazer tudo aquilo
quanto aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Collor I, que não será
que a lei não proíbe, segundo preconiza o princípio da legalidade.2 Não faria
devido nenhum pagamento. Ao pleitearem a homologação do acordo,
sentido prever um modelo que autoriza a justiciabilidade privada de direitos3
realçaram a disponibilidade do direito transacionado, a representatividade
e, simultaneamente, deixar de conferir aos entes privados as mais
adequada dos atores e a vantagem advinda da transação para todos os
comezinhas faculdades processuais, tais como a de firmar
interessados (documento eletrônico 225)
(...) É o relatório.
acordos.
Superada essa questão preliminar, anoto que Cândido Rangel
Decido.
Bem examinados os autos, verifico que está pendente a
Dinamarco,
ao
tratar
da
homologação
judicial,
ensina
homologação de acordo judicial coletivo, com impacto em ações e execuções
que:
(...)
Constato da leitura do acordo e dos documentos
individuais e coletivas.
Sendo assim, inicio meu voto pela análise da
viabilidade do acordo num processo de índole objetiva como a ADPF. Nesse
aspecto, esclareço que há, subjacente ao presente feito, um notável conflito
tema precisa ser mais aprofundado, diante das impugnações apresentadas
intersubjetivo, o qual comporta uma solução amigável por meio do acordo
nestes autos.
Sublinho que é sempre positiva a iniciativa das partes de
apresentado para homologação. Assim, ao homologá-lo, o Supremo Tribunal
buscar a solução consensual, estando tal postura em consonância com
Federal não estará chancelando nenhuma interpretação peculiar dada à
políticas judiciárias voltadas para a resolução pacífica de conflitos, tais como
lei. Pelo contrário, não obstante o ajuste proposto veicule diversas teses
o sistema de mediação digital, implementado no Conselho Nacional de
jurídicas, a homologação não as alcança, nem as legitima, abrangendo tão
Justiça durante o período em que exerci a Presidência desse

