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Resumo: O trabalho aborda o termo de ajuste de conduta ambiental como modelo e 
ferramenta à disposição do Ministério Público para a proteção dos direitos difusos e 
coletivos e individuais homogêneos. Aduz, sobre a importância de tal instrumento, tanto pela 
celeridade do procedimento, quanto por evitar o acúmulo de lides para o poder judiciário. A 
solução extraprocessual permite que objetivos sejam alcançados com maior celeridade. 
Caso contrário, os resultados pretendidos têm a efetividade comprometida pela demora da 
justiça, ocasionada pela profusão de demandas, e pelo percurso natural de um processo 
judicial. A discussão confirma a importância da tutela e da urgência que o bem jurídico meio 
ambiente necessita, e a evidente incompatibilidade temática com lides processuais morosas. 
No decorrer da exposição, se demonstra o papel do Ministério Público frente ao ajustado 
bem como os benefícios em contraposição aos riscos de ineficácia de tal instrumento. 
Aponta os benefícios para a justiça de acordo com os ditames contemporâneos 
constitucionais enfeixados na Constituição Federal de 1988.  O método escolhido é o 
dedutivo, partindo-se da verificação das atuações do Ministério Público de forma geral, até 
se chegar à conclusão de que tal ferramenta é eficiente, em especial, no que tange ao meio 
ambiente. A metodologia básica é o levantamento bibliográfico, apoderando-se, como fonte 
de pesquisa, do estudo legal, jurisprudencial e doutrinário. 

Palavras-chave: Termo de ajustamento de conduta ambiental; Ministério Público; Proteção 
ao meio ambiente; Direitos transindividuais.     

Abstract: The article approach the environmental responsability in the economic ventures 
and the adjustment term of environmental conduct as a possibility of resolution of the 
damages wich are usually carried and the understanding of the caused damages, such and 
instrument willing to the Public Ministery for the protection of the diffuse rights and collective 
and individual homogeneous of the population, in the case of transgression of the rules, 
called metaindividual rights. Brings the concepts of what is social responsability and 
environmental, since it is the dutys of the companies contribute to a cleaner and a healthier 
world according to the dictates of contemporary precept and logical principle enumetared in 
the Federal Constitution of 1988. Every company, public or private, or other being should 
create responsible policies aiming the sustainability, in case of injuring environmental legal 
goods should be accountable. Anticipates the resolution of problems in a much faster and 
effective than if the case went to court. It is an executive title. The used method is the 
deductive. 
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INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo disserta sobre o termo de ajuste de conduta ambiental, instituto recente no 

Direito Brasileiro que demonstra ser um meio eficiente nas atuações do Ministério Público.   

A aplicação de tal instrumento se dá em decorrência da proteção dos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. Merecendo destaque pela celeridade de tal 

procedimento direcionado na reparação e cessação de danos ao meio ambiente.  

Por isso, é um meio de se efetivar o pleno acesso à justiça, como um instrumento que visa 

ser eficaz para a satisfação que o bem jurídico meio ambiente comporta e necessita.  

Além do mais, é um título executivo extrajudicial que é relevante, tanto pela celeridade do 

procedimento, quanto por evitar o acúmulo de lides para o poder judiciário.  

A solução extraprocessual permite que objetivos sejam alcançados com maior celeridade. 

Trata-se de um instituto de meio de efetivação do pleno acesso à justiça, mostrando-se 

como instrumento de satisfação.  

Aduz sobre o alargamento das funções do Ministério Público, através da Constituição 

Federal de 1988, e a importância do órgão ministerial no ordenamento jurídico brasileiro, na 

proteção dos bens jurídicos ambientais na defesa da ordem jurídica, do regime democrático 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Expõe o conceito e a importância do termo de ajuste de conduta, haja vista que havia muitas 

discussões na doutrina e na jurisprudência, quanto à possibilidade do MP e dos demais co-

legitimados, efetuar ou não acordos judiciais e extrajudiciais no âmbito dos direitos difusos e 

coletivos, que, através do novo texto o Art. 5º da LACP, indica de forma explícita no § 6º, 

que os órgãos públicos legitimados poderão firmar com o interessado compromisso de 

ajustamento de conduta.  

Aborda-se, quanto à natureza jurídica do termo de ajuste de conduta e a legitimidade de se 

tomar o devido termo tendo em vista um método ideal para que haja o adimplemento da 

obrigação ambiental, de forma que se repare o dano e cesse as ameaças aos bens 

ambientais. Demonstra-se que, a Constituição Federal não limitou, com grande acerto, 

apenas ao MP a legitimidade da ação civil pública, já que ampliou a margem dos 

interessados na proteção dos direitos difusos e coletivos.  

Analisa-se, atentamente quanto às cominações, execuções, objeto e fiscalização e a 

rescisão do TAC, pois o bem que está em jogo é o meio ambiente, por isso visa-se à 

proteção dos direitos indisponíveis e, para que haja eficácia e eficiência, é necessário que o 

objeto do compromisso de ajustamento de conduta abarque todas as medidas necessárias 

para se afastar o risco de dano e a recomposição daqueles ocorridos.  



 

3 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

Demonstra-se que os princípios no direito como um todo possuem função essencial, e no 

direito ambiental os apontamentos principiológicos e constitucionais no TAC são 

necessários, eis o que está em jogo são interesses que transcendem por isso chamados de 

transindividuais.  

Conclui-se que o compromisso de ajustamento de conduta é um eficiente meio de 

concretização e efetivação à justiça, porque possibilita a cessação de danos aos bens 

ambientais de forma célere e pontual para o transgressor, pela celeridade, eficiência e sua 

forma preventiva, sempre em harmonia para evitar lesões ao meio ambiente. 

A metodologia utilizada é a perquirição do tema proposto através do método dedutivo, 

partindo-se da verificação das atuações do Ministério Público de forma geral, até se chegar 

à conclusão de que tal ferramenta é eficiente, em especial, no que tange ao meio ambiente, 

utilizando-se de dados obtidos de levantamento bibliográfico, apoderando-se, como fonte de 

pesquisa, do estudo legal, jurisprudencial e doutrinário.   

 

1.   A ATUAÇÃO DO MP NAS QUESTÕES AMBIENTAIS  

 
Dado o alargamento das funções do Ministério Público a partir da Constituição Federal de 

1988, na proteção dos direitos indisponíveis e dos interesses da coletividade, a instituição 

vem angariando cada vez mais papel de destaque na organização do Estado. Não é visto 

como outrora como órgão do executivo, nem sequer como procurador como fora 

estabelecido na Constituição de 1891. 

Aliás, merece ressalva, referido diploma, pois previa que do STF seria extraído um membro 

que seria designado como Procurador Geral Da República, a despeito da existência da Lei 

nº 1.030, de 1980 que previa a organização institucional da procuradoria.  

Na Carta Magna de 1934, foi erigido como órgão de cooperação nas atividades 

governamentais. Já na de 1946 foi incluído em uma seção do poder judiciário e através da 

Emenda 1/69 foi colocado entre os órgãos do poder executivo, como já fora mencionado.1   

Finalmente, com a Constituição de 1988, O MP assume novas prerrogativas. Segundo José 

Afonso da Silva (2013, p. 600) “agora, a Constituição lhe dá a função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis, conforme Art. 127, CF”.   

Assim o Art. 129, III, da Constituição Federal confere ao MP a defesa em juízo, por meio da 

ação civil pública do meio ambiente e outros direitos difusos e coletivos, portanto é 

impossível uma lei infraconstitucional limitar a disposição constitucional.  

Também está legitimado para atuar no âmbito das tutelas dos direitos coletivos, conforme o 

Art. 81, em seu parágrafo único, inciso II. O Art. 82 é taxativo no sentido de que, mediante 

                                                 
1
 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed São Paulo: Editora 

Malheiros, 2013, p. 599-600. 
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expressa autorização, em consonância com o Art. 129, IX, o MP tem a possibilidade de 

realizar outras funções ao MP, desde que sejam compatíveis com as finalidades 

institucionais.2  

Fiorillo (2013, p. 700-701), ressalta que “o Código de Defesa do Consumidor estabelece 

normas de interesse social, por disposição expressa do Art. 1, em que a proteção é objetivo 

institucional do MP.” Por conseguinte, de acordo com a Constituição Federal3:  

 
O Art. 127 dispõe que, cabe ao MP a defesa dos direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. Desta forma, é incito se esclarecer que o sistema 
processual brasileiro consagra dois tipos de ações coletivas: a) para a tutela 
de direitos difusos e coletivos, em que o procedimento está regulado de forma 
principal na Lei da Ação Civil Pública; b) para tutela dos direitos individuais 
homogêneos, cujo procedimento está regulado, de forma principal, nos Arts. 
91 e s. do Código de Defesa do Consumidor.  

 
 

Importante é que na atuação Ministerial haja uma atuação homogênea com os órgãos 

legitimados, quais sejam os que estão indicados em lei. Não se pretende com isso mitigar a 

independência funcional dos membros do Ministério Público, mas se declinar para grande 

importância de se firmar planos de atuação entre os órgãos de execução, desde que não 

causem prejuízos uns aos outros.  

Portanto, na busca do interesse social e no direcionamento das funções institucionais, que 

se encontram no Art. 129 da CF, que se reafirma o necessário zelo com o meio ambiente4: 

 
Assim é que sua atuação deve ser responsável, de sorte a não se permitir que 
o degradador ou aquele que permite a existência de risco de dano deixe de 
cumprir suas obrigações legais, agora estampadas no compromisso de 
ajustamento de conduta.  Akaoui (2008, pg. 133).  

 
Akaoui entende que uma atuação homogênea não se refere apenas aos valores que são 

atribuídos quando da composição do TAC, de modo que seja idêntico para todos os casos, 

o que se espera é que se zele por valores compatíveis com a importância do bem jurídico 

protegido, ou seja, o meio ambiente.5  

 
 2.   COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO AMBIENTAL 
 

Aberto o inquérito civil, poderá ser firmado o compromisso de ajustamento de conduta, de 

acordo com o § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/85 “os órgãos públicos legitimados poderão 

tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, 

                                                 
2
  FIORILLO, Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 699-700. 

3
 Ibidem, p. 701. 

4
 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. 2ª ed. 

São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2008, p. 132-133. 
5
 Ibidem, pg. 133-134.  
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mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. (FIORILLO, 2012, 

p. 761).    

Hugo Nigro Mazzilli, diz que: 

 
Não é preciso insistir em que o compromisso de ajustamento a que alude o § 
6º da LACP, tomando extrajudicialmente, não é óbice para que qualquer dos 
co-legitimados ativos possa discutir em juízo o próprio mérito do acordo 
celebrado. Esse compromisso tem o valor de garantia mínima em prol do 
grupo, classe ou categoria de pessoas atingidas; não pode ser garantia 
máxima de responsabilidade do causador do dano, sob pena de se admitir 
que lesões fiquem sem acesso jurisdicional.  
 

Segundo Fiorillo6:  

 
Trata-se de instituto de meio de efetivação do pleno acesso à justiça, 
porquanto se mostra como instrumento de satisfação da tutela dos direitos 
coletivos, à medida que evita o ingresso em juízo, repelindo os reveses que 
isso pode significar à efetivação do direito material. 

 
 

Portanto, ter entendimento contrário, seria dar ao compromisso extrajudicial que versa sobre 

direitos difusos da coletividade a mesma concepção privatista do direito civil. O que 

acarretaria grandes prejuízos para a defesa social a admissão de tal posicionamento.7 

Deve ser lembrado que, por se tratar de ajuste de conduta, as mesmas são estabelecidas 

em lei e tem por objetivo ditar as regras que o infrator deverá cumprir. Claro que no caso, o 

MP não deve jamais manter-se aquém do que estabelece a lei, devendo se compatibilizar 

com as normas legais, já que tal compromisso tem força executiva, afinal é um título 

executivo extrajudicial.8  

O termo de ajustamento de conduta conforme Castro (2006, p. 148), poderá ser tomado:  

 
(...) pelos órgãos públicos legitimados, ou seja, MP, União, Estados e 
Municípios, através de seus Ministérios, secretarias e órgãos oficiais de 
defesa do meio ambiente, como IBAMA, Fundações Ambientais públicas, 
Secretarias de Gestão Ambiental e outros.   

 
Sendo assim, o termo de ajustamento é proposto ao degredador mediante cominações, as 

quais, geralmente são multas pecuniárias por descumprimento ou mesmo suspensão de 

atividades. Trata-se, lembrando, como já mencionado de instrumento de eficácia executiva 

extrajudicial permanecendo, ainda, a responsabilidade criminal.  

O grande benefício frente à ação civil pública é que esta, assim como o TAC busca a 

obtenção de um título executivo, todavia, este é um meio muito mais barato e célere para o 

Estado, assim como para o pagador degredador.  

                                                 
6
 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 14ª Ed. São Paulo: 

Saraiva, 2013, p. 762.  
7
 MAZZILLI, Hugo Nigro apud FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. ibidem. p. 763. 

8
 Ibidem, p. 764. 
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O termo de ajustamento de conduta pode ser tomado do interessado em autos de inquérito 

civil ou em outros procedimentos administrativos, não havendo a necessidade de 

homologação judicial. Nada impede que o MP na qualidade de proponente da ação civil 

pública, proponha um acordo com o réu, mediante ações direcionadas ao réu dentro do 

processo, através de uma homologação judicial, tornando-se um título executivo judicial.9     

Grandes avanços legislativos na defesa dos interesses difusos e coletivos, forma 

incorporados pela Lei Federal 6.938, de 1981, que em seu Art. 14, § 1º, concedeu 

legitimidade ao MP Federal, bem como aos Ministérios Públicos Estaduais para a 

propositura da ação civil para a reparação de danos afetos ao meio ambiente.    

Fernando Reverendo Vidal Akaoui10, diz que: 

 
Essa evolução certamente foi concretizada com a LACP (LF 7.345.1985), que 
possibilitou, por meio da criação de um instrumento processual de tutela 
coletiva, uma melhor efetivação da proteção desses mesmos direitos e 
interesses difusos e coletivos, sendo de se consignar, ainda, os préstimos do 
CDC (LF 8.078.1990) no que tange à melhora na sistemática processual 
daquele mesmo instrumento. 

 
O inquérito civil é instrumento que foi concedido de forma exclusiva ao MP. Criado pela 

LACP possibilitou melhores condições para a obtenção de provas aos órgãos ministeriais, 

antecedendo, por exemplo, de se entrar com uma ação civil pública. Não se pode olvidar, o 

fato de que a tutela coletiva sofreu grande impacto positivo com a previsão no Código do 

Consumidor, em seu Art. 113, que acrescentou parágrafos ao Art. 5 º da LF 7.347.1985, pois 

havia grandes discussões na doutrina e na jurisprudência, quanto a possibilidade do MP e 

dos demais co-legitimados, efetuar ou não acordos judiciais e extrajudiciais no âmbito dos 

direitos difusos e coletivos,11 que não devem ser confundidos com as transações do Direito 

Civil, “para solucionar as irregularidades apuradas no inquérito civil, procedimento 

preparatório ou peças de informações coletadas”. (AKAOUI, 2008, p. 66) 

Como o novo texto o Art. 5º da LACP, indica de forma explícita no § 6º, que os órgãos 

públicos legitimados poderão firmar com o interessado compromisso de ajustamento de 

conduta mediante disposições que possuem eficácia de título extrajudicial.  

A menção legal harmoniza-se com os termos do Art. 585, inc. VIII, do Código de Processo 

Civil, que estabelece aos órgãos ministeriais e aos órgãos públicos co-legitimados, a 

possibilidade de se efetuar a devida proteção ao meio ambiente, além da vantagem de se 

evitar intermináveis demandas ao Poder Judiciário, já que as ações demandam um lapso de 

tempo normal de qualquer processo.12  

                                                 
9
 CASTRO, João Marcos Adede y. Tutela Civil do Meio Ambiente. Porto Alegre: Sergio Antônio 

Fabris, 2006, p.149 et seq.   
10

 AKAOUI, op. cit; pg. 65. 
11

 AKAOUI, idem, ibidem, pg. 65-66. 
12

 Ibidem, pg. 66-67. 
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3.   NATUREZA JURÍDICA E LEGITIMIDADE 

 

Segundo Raquel Tamassia (2002, Site Ecoreserva) “o TAC é título executivo extrajudicial, 

ou seja, assim como um cheque, caso não seja cumprido em sua integralidade, pode ser 

executado em Juízo sem discussões sobre o seu mérito”. 

Continua a autora afirmando que não existe o termo de compromisso, sem posterior 

discussão sobre a responsabilidade do infrator, em razão de cumprimento, ou outros temas 

que poderiam ser debatidos em um inquérito civil. No TAC haverá uma decisão judicial 

mandamental para que o transgressor cumpra a obrigação em sua integralidade, aplicando 

todos os meios de coerção previsto, e necessários para a eficácia de tal medida. 

É, portanto, um método ideal para que haja o adimplemento da obrigação ambiental. 

A jurista13 afirma ainda: 

O processo judicial, pelos seus trâmites e demora não se mostra eficaz em 
casos que demandam urgência e celeridade de efetividade de conduta. Por 
outro lado, ao infrator o TAC também se mostra meio vantajoso de 
cumprimento da legislação, vez que, pode adequar a conduta às suas 
condições reais de cumprimento, enquanto que, havendo decisão judicial 
impositiva, deverá cumpri-la independentemente de suas possibilidades, além 
de evitar o constrangimento de figurar como réu em processo, seja Ação Civil 
Pública, seja o Processo Criminal. (RAQUEL TAMASSIA, ECO RESERVA, 
2012) 

 
Mauro Schiavi (2011, pg. 174) abarca o entendimento que “o termo de ajuste de conduta 

consiste num instrumento por meio do qual o Ministério Público e a pessoa, normalmente 

uma empresa, que está descumprindo direitos metaindividuais”. 

Ivan Tristão disserta que o TAC tem previsão na Lei de Ação Civil Pública, como já 

mencionado, e que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de conduta às exigências da Lei, mediante cominações que 

possuem eficácia de título extrajudicial, conforme redação dada pelo Art. 113 do CDC. 

Afirma o autor que a questão foi superada e sua vigência foi convalidada pelo STJ. Vale 

ressaltar que foi previsto também no Art. 211 do ECA, abrangido ainda mais pela inclusão 

do dispositivo na LACP através do CDC.14  

Fernando Reverendo Vidal Akaoui (2008, pg. 102) diz que o objeto do compromisso de 

ajustamento de conduta deve abarcar todas as medidas necessárias a se afastar o risco de 

dano e/ou recompor aqueles já ocorridos”.  

                                                 
13

 TAMASSIA, Raquel. Entendendo o Termo de Ajuste de Conduta Ambiental. Disponível em 
<http://www.ecoreserva.com.br/eco-news/ colunistas>.  Acesso em 02/08/2014.  
14

 MARTINS, Ivan Tristão. Acesso à Justiça e a possibilidade dos meios alternativos de solução de 
conflitos em questões ambientais. Londrina: 2010, pg. 163. Disponível em <http://www.biblioteca 
digital.uel.br/document / >.  Acesso em 02/08/2014. 
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Enfatiza Akaoui15 que:  

 
Uma vez que o compromisso de ajustamento de conduta, Por ser título 
extrajudicial, comporta ampla dilação probatória, deve conter em seu bojo a 
admissão, por parte daquele que se ajusta ao regramento legal, da ocorrência 
do dano ou risco de dano. 

 
Nesse diapasão, “descumprido o ajustamento de conduta, o órgão público que o tomou tem 

o dever de executá-lo”. (Akaoui, 2008, pg. 103). Ressalte-se que, para que haja eficácia de 

título executivo extrajudicial, o termo não precisa ser assinado por duas testemunhas, uma 

vez que a legislação não traz tal exigência, além do mais há que se tomar cuidado na 

questão de quem assinará tal ajuste, para convalidar e produzir efeitos jurídicos.16 

A Constituição Federal não limitou, com grande acerto, apenas ao MP a legitimidade da 

ação civil pública, já que ampliou a margem dos interessados na proteção dos direitos 

difusos e coletivos.17  

No que atina à extensão do termo de ajuste de conduta aos órgãos públicos, o melhor 

posicionamento é aquele que defende que as empresas públicas e sociedades de economia 

mista estão legitimadas a tomar o compromisso quando tiverem por finalidade a prestação 

do serviço público. Notadamente, as Defensorias Públicas, visto que ganham legitimidade 

diante da natureza jurídica e órgãos como a União, Distrito Federal e Estados.18    

Existem quatro correntes principais na questão da natureza jurídica, onde o TAC se 

enquadra como transação, como um contrato, como ato administrativo ou como negócio 

jurídico. Há opiniões divergentes na doutrina. Fernando Reverendo Vidal Akaoui destaca o 

entendimento de que por se tratar o objeto do compromisso de ajustamento de conduta de 

direitos indisponíveis, a utilização do termo transação não é adequada porque da margem a 

alguma disponibilidade, e a expressão significa concessões mútuas, ou seja, a 

disponibilidade do objeto.19  

Rodrigo Fernandez entende que o ajuste de conduta possui natureza jurídica de contrato 

administrativo típico, que resulta na avença consensual, onde a administração busca a 

reparação do bem ambiental lesado e sua restauração.20 

Todavia, não se pode dizer que seja o entendimento mais adequado, uma vez que, segundo 

Maria Helena Diniz21: 

 

                                                 
15

 AKAOUI, op. cit.; pg. 103 et seq.   
16

 Idem, ibidem, op. cit.; pg. 103 et seq. 
17

 Idem, op. cit; pg. 72.  
18

 Idem, op. cit; pg. 76. 
19

 Ibidem, pg. 68.  
20

 FERNANDES, Rodrigo. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental: Fundamentos, 
natureza jurídica, limites e controle jurisdicional. 1ª ed. São Paulo: Renovar, 2008. pg. 70.  
21

 DINIZ, Maria Helena. Teoria das Obrigações Contratuais e Extracontratuais. 29ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. pg. 31.  
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O contrato constitui uma espécie de negócio jurídico, de natureza bilateral ou 
plurilateral, dependendo, para sua formação, do encontro da vontade das 
partes, por ser ato regulamentador de interesses privados. Deveras, a 
essência do negócio jurídico é autorregulamentação dos interesses 
particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe dá força criativa. 

 
O que destoa o conceito de bem jurídico indisponível. Hugo Nigro Mazzilli22 vê no ajuste de 

conduta a natureza de ato administrativo negocial, visto que encerra uma declaração de 

vontade do poder público conexo com a pretensão do particular, ou seja, de se ajustar para 

as normas legais. 

Melhor entendimento é aquele que vê o TAC como negócio Jurídico, como ato bilateral, uma 

vez que obriga mais de um órgão público, ou mesmo vários compromissários. Ademais as 

partes tem a possibilidade de prever certos efeitos quanto ao modo, tempo e lugar.23 

Segundo Miguel Reale24 (2001, pg. 195) “Negócio jurídico é aquela espécie de ato jurídico 

que, além de se originar de um ato de vontade, implica a declaração expressa da vontade, 

instauradora de uma relação entre dois ou mais sujeitos tendo em vista um objetivo 

protegido pelo ordenamento jurídico”. 

 
 4.   COMINAÇÕES, EXECUÇÕES OBJETO E FISCALIZAÇÃO E A RESCISÃO DO 
COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO 

 
Não se pode olvidar que no ajustamento de conduta, o Ministério Público e os órgãos co-

legitimados possuem o dever de abarcar todos os pedidos que sejam lícitos, assim como 

seria em uma ação civil pública, posto que o objetivo do ajustamento seja readequar a 

conduta do que degrada ou possivelmente venha a degradar. Assim se afasta o risco de 

dano ou recompõem-se os já ocorridos.   

Vidal Akaoui atenta para o fato de que antes de começar a abordagem sobre possíveis 

objetos do ajustamento, é importante ter em mente que o bem que está em jogo é o meio 

ambiente que de certa forma visa à proteção dos direitos indisponíveis, porquanto “as 

obrigações a serem assumidas no título deverão abranger de forma eficiente as medidas 

necessárias a afastar o risco de dano ambiental ou à reparação do mesmo bem jurídico”. 

(AKAOUI, 2008, p. 107) 

Sendo assim, todas as medidas que forem necessárias ao cumprimento efetivo das 

cominações, ou seja, as previstas no Código de Processo Civil aliadas com as disposições 

constitucionais pertinentes, como as obrigações de fazer, de não fazer, obrigações de dar 

coisa certa, as indenizações em caso, por exemplo, de danos irreparáveis, não podem ficar 

                                                 
22

 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses Difusos em Juízo. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. pg. 408.  
23

 JELINEK, Rocelle. Execução de Compromisso de Ajustamento de Conduta. 1ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2010. pg. 16.  
24

 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. 25ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 169-171.  



 

10 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

sem uma sanção, compensação por equivalente, e tudo o que couber ao caso concreto 

devem, portanto, ser utilizadas. Afinal, o MP e as autoridades públicas agem com 

discricionariedade, ou seja, em razão de conveniência e oportunidade. 25 

Conforme a LACP, em seu dispositivo que possibilita a tomada do termo de ajustamento de 

conduta, obrigará ao causador dos danos ações que permitam o retorno ao “status quo 

ante”, A ordem jurídica não se acomoda com apenas parcelas de cumprimentos, mas visa a 

totalidade do cumprimento de deveres com o meio ambiente, visando o bem-estar das 

futuras gerações.26 

O arquivamento parcial ou total de investigações, não exonera o requerido das suas 

obrigações. O Ministério Público, independentemente, de tais situações, sempre estará 

acompanhando a execução do compromisso.27  

Outrossim, “o compromisso de ajustamento pode ser rescindido como as transações, por 

dolo, coação ou erro essencial”.(MAZZILLI, 2008, p. 419). Há a possibilidade de a transação 

ser reincidida por vícios no ato jurídico, e que a transação cível tomada pelo MP até 

configurar uma prévia composição do dano ambiental.28 

 
5.   APONTAMENTOS PRINCIPIOLÓGICOS E CONSTITUCIONAIS SOBRE  O “TAC” 

 

Nas ações civis públicas ou nas ações coletivas com a função de defender os interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, os co-legitimados não atuam em busca de 

direito próprio, mas sim em prol de interesses que transcendam estes, ou seja, os chamados 

de transindividuais.29  

O termo de ajustamento de conduta serve “como instrumento de efetivação dos direitos 

coletivos supra-individuais, e formando desde já um título executivo extrajudicial”. (ABELHA, 

2009, p. 99).   

Ademais, os bens e o interesse público, em regra, são indisponíveis, haja vista pertencerem 

à coletividade.30 Além do mais, Hugo Nigro Mazzilli, quando se refere à criação do 

compromisso de ajustamento de conduta diz que: 

 

Sensível aos aspectos práticos da necessidade de mitigar a indisponibilidade 
de interesses públicos e de interesses transindividuais, a lei acabou sendo 
mais flexível. Embora a Lei n. 8.429/92 viesse a vedar a transação nas ações 
de responsabilização civil dos agentes públicos em caso de enriquecimento 

                                                 
25

 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. 2ª ed. 
São Paulo: Editora revista dos Tribunais, 2008, passim.  
26

 AKAOUI, op. cit; p. 107-108.  
27

 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p. 419.  
28

 Idem, p. 420. 
29

 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. 21ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p. 393.  
30

 Idem, p. 394.  
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ilícito, diversamente, agora no tocante à defesa de interesses transindividuais 
em geral, o legislador fez concessões para viabilizar a composição extrajudicial 
da lide. Com efeito, em 1990, o ECA inovou em nosso Direito, ao admitir 
expressamente que os órgãos públicos legitimados tomassem compromissos 
do causador do dano para que ajustassem sua conduta às exigências legais, 
conferindo aos respectivos termos a qualidade de título executivo extrajudicial. 

 
 

Não se deve olvidar que a defesa do meio ambiente supõe observância do princípio da 

responsabilidade objetiva. (MAZZILLI, 2008, P.151). É essencial que se crie uma teoria geral 

positiva, que resulte no desenvolvimento na confiança dos cidadãos em normas concretas. 

Além do mais, é necessário uma consciência social da preservação ambiental. E o uso sem 

responsabilidade, de maneira irregular, por exemplo, acarretar grandes problemas.31 

O termo de ajuste de conduta não é algo estanque, que por si só é efetivo, sendo 

necessário o respeito aos princípios ambientais. É notória a celeridade e eficiência, as quais 

se amoldam para a proteção do bem ambiental. 

Importante não olvidar da análise dos fundamentos constitucionais do Direito Ambiental, 

portanto, é muito importante a proteção constitucional do meio ambiente é: 

 

No debate constitucional, uma pergunta inicial que se põe é a seguinte: seria a 
constitucionalização da proteção do meio ambiente, se não indispensável, pelo 
menos útil á atuação do legislador ordinário e do implementador (órgãos 
ambientais, juízes, Ministério Público, ONGs e vítimas de degradação)?

32
 

 

No entanto: 
 

Mais do que um abstrato impacto político e moral, a constitucionalização do 
ambiente traz consigo benefícios variados e de diversas ordens, em palpáveis, 
pelo impacto real que podem ter na (re) organização do relacionamento do ser 
humano com a natureza.

33
 

 

É no Art. 225 da Constituição Federal que se encontra o âmago, o modelo principal, a 

essência da proteção do meio ambiente, através da Constituição Federal de 1988, ainda 

que seja o único dispositivo constitucional que aponta para o meio ambiente, exigindo a 

necessária amplitude de interpretação constitucional.  

O bem jurídico meio ambiente como direito fundamental, nada mais é do que em seu 

reconhecimento através dos diplomas constitucionais e em tratados internacionais, onde se 

atribui aos indivíduos ou mesmo para grupos, garantias subjetivas, que, no caso, são 

calcados nos direitos fundamentais ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  Por isso, 

                                                 
31

  Idem, p. 152-155. 
32

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Leite, José Rubens Morato. Direito Constitucional Ambiental 
Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 94-95.  
33

  Idem, p. 94-95. 
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é irrenunciável, inalienável e imprescritível, pela grande importância que informam ao 

sistema jurídico.34 

 
 CONCLUSÃO 
 
O compromisso de ajustamento vem a ser um eficiente meio de concretização e efetivação 

à justiça. Sua extensão é incrível, já que evita demandas coletivas repetitivas. É indubitável 

que serve como instrumento de efetivação de direitos coletivos metaindividuais, além do 

mais, forma título executivo extrajudicial.  

Subsume-se do exposto, o quão importante são tais medidas, pela celeridade, eficiência e 

sua forma preventiva, sempre em harmonia para evitar lesões ao meio ambiente, pautando 

sempre na dignidade humana e nos princípios constitucionais que dão coordenadas para o 

caso de conflitos, e no direito das futuras gerações terem o meio ambiente saudável e 

equilibrado.  

O TAC tem em vista evitar futuros processos, graças a isso, evita ações coletivas de 

conhecimento, que poderia até se tornar ineficaz por conta da demora, haja vista que as 

situações concretas demonstram a necessidade de tutela ao meio ambiente do modo mais 

rápido e seguro.  

É pacífico o entendimento pelo Ministério Público de que o TAC é instrumento que auxilia 

muito no dia a dia nas atuações ministeriais. A atuação do Ministério Público mostra-se 

homogênea em união com os órgãos legitimados. 

O Art. 5º da LACP demonstra em seu § 6º, que os órgãos públicos legitimados podem firmar 

com o interessado compromisso de ajustamento de conduta mediante disposições que 

possuem eficácia de título extrajudicial.  

Portanto, se afasta o risco de danos e recompõem-se os já ocorridos, tendo em vista que o 

bem jurídico meio ambiente equilibrado para a presente e para as futuras gerações é um 

direito fundamental e deve ser preservado, e o termo de conduta ambiental é um meio 

adequado e eficiente.  
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