
 

 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

Programa de Pós-Graduação em Direito 

 

 

 

 

 

 

 

Camila Cristina de Souza Rossi 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO 

PROCESSUAL NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017 



 

 

Camila Cristina de Souza Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO 

PROCESSUAL NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 
 

 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Direito da Escola Superior Dom 
Helder Câmara como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Orientador: Prof. Dr. Magno Federici Gomes 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2017 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ROSSI, Camila Cristina de Souza.  

 R831t       Termo de ajustamento de conduta como instrumento 
processual na tutela do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado / Camila Cristina de Souza Rossi. – Belo Horizonte, 
2017. 

115 f. 
 
Dissertação (Mestrado) – Escola Superior Dom Helder Câmara.  
Orientador: Prof. Dr. Magno Federici Gomes. 
Referências: f. 107 – 115 
 
1. Direito ambiental. 2. Direito a vida. 3. Processo civil coletivo. 

I. Gomes, Magno Federici. II. Título. 
 

 
CDU 349.6(043.3) 

Bibliotecário responsável: Anderson Roberto de Rezende CRB6 - 3094  



 

 

ESCOLA SUPERIOR DOM HELDER CÂMARA 

Camila Cristina de Souza Rossi 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO 

PROCESSUAL NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE 

EQUILIBRADO 
 

Dissertação apresentada ao programa de Pós-
Graduação em Direito da Escola Superior Dom 
Helder Câmara como requisito parcial para obtenção 
do título de Mestre em Direito Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Orientador: Prof. Dr. Magno Federici Gomes 

 
 
 
Aprovado em: ____/____/____ 

 

________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Magno Federici Gomes – Escola Superior Dom Helder Câmara (orientador) 

 

___________________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Beatriz Souza Costa – Escola Superior Dom Helder Câmara (Banca Examinadora) 

 

________________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Sérgio Henriques Zandona Freitas – Universidade FUMEC (Banca Examinadora) 

 

Belo Horizonte 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha filha, razão do meu viver, e 

ao meu mestre, Dr. José Adércio Leite Sampaio, pelo 

incentivo e aprendizado. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Mais uma etapa chegando ao fim... mais um sonho sendo realizado. 

 

Agradeço, primeiramente, a Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, pela sabedoria e pela 

graça tão maravilhosamente derramados sobre minha vida. Sem meu Senhor, o sonho de 

concluir este curso não seria possível. 

 

Agradeço ao meu mestre e líder, Dr. José Adércio Leite Sampaio. Na verdade não há 

palavras que definam a gratidão que sinto por tudo que o “Dr.” tem feito por mim. Os 

ensinamentos, acadêmicos e profissionais, são pra toda vida, não se esgotam com o fim deste 

curso. É bem verdade quando dizem que Deus coloca anjos em nossos caminhos. 

  

Meus sinceros agradecimentos à minha mãe, que mesmo sem compreender bem o que 

significaria mais dois anos de estudos, com doçura e cuidado incentivou o meu ingresso no 

mestrado. Agradeço às minhas irmãs, Rafaela e Maryanna, ao meu cunhado, Marcelo, aos 

meus familiares, em especial à tia Carla, por toda compreensão e ajuda durante desses dois 

anos no mestrado.  

 

Meu agradecimento especial à Bruna, filha. Amiga, companheira, meu bem mais 

precioso, meu patrimônio cujo valor ultrapassa qualquer limite imaginável. Obrigada amor, 

pelas palavras de incentivo, de carinho, pelos puxões de orelha, para que eu pudesse chegar 

onde estou! 

 

Agradeço aos meus amigos João e Junior, que dispendendo do seu tempo, gentilmente 

auxiliaram-me, na revisão textual deste trabalho. 

 

Ao meu mestre (amigo/irmão) Moisés, por acreditar comigo neste sonho, pela 

paciência, incentivo e por todo o apoio que tem me dado durante esses anos de academia. 

 

Agradeço aos meus amigos e colegas do MPF pelo apoio, incentivo e aprendizado no 

convívio diário, em especial aos amigos do Gabinete da Força Tarefa, ao Dr. Eduardo Aguiar, 

à Jane, à Clíssia, ao Fabiano e ao Jonathan. 

 



 

 

Aos meus amigos de mestrado, minha segunda casa, lugar que conheci pessoas 

maravilhosas, amigos queridos que alegravam meus dias. Em especial, agradeço ao amigo 

Aguinaldo, um pai conselheiro, que me incentivava com doces palavras amigas e carinhosas, 

e ao meu amigo Thiago Loures, pelas disputas de conhecimento (aulas do JB) e pelas boas 

gargalhadas.  

 

Agradeço ao pessoal da biblioteca e às queridas amigas da secretaria do mestrado, 

Dani, Ana, Rosely, e especialmente à Bel pelo carinho e profissionalismo dispendidos durante 

o tempo que estivemos juntas. 

 

Agradeço aos meus professores do mestrado. À Bia, ao Romeu e ao Kiwonghi. Em 

especial, ao meu professor orientador, Magno Federici, que com muito profissionalismo e 

dedicação me guiou durante todo este curso de mestrado. 

 

Agradeço ao Edson, que foi mais que um amigo, suportou pacientemente meus 

momentos de fragilidade na elaboração deste trabalho, com boa conversa e um bom vinho, 

que alegraram e acalmaram meus dias agitados. 

 

Por fim, agradeço à Escola Superior Dom Helder Câmara pela bolsa de estudos e à 

FAPEMIG, por custear, durante um tempo precioso, o meu curso de mestrado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A capacidade de prever o futuro é a condição de todo comportamento considerado 

racional.... para conceber um projeto revolucionário, isto é, para ter uma intenção bem 

formulada de transformar o presente por referência a um futuro projetado, é necessário um 

mínimo de controle sobre o presente. 

(Pierre Bourdieu, 1998) 



 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho analisar-se-á o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como instrumento de 
efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Propõe a 
análise amparada na averiguação de aspectos processuais, que servem de salvaguarda do 
direito material ambiental, concernentes ao microssistema processual brasileiro. Ao se partir 
da premissa de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental do 
homem, decorrente do direito à vida, verificar-se-á os instrumentos processuais de proteção 
desse direito, levando em consideração que se trata de um direito transindividual, indivisível e 
indisponível. Para isso, serão analisadas as normas que compõem o microssistema processual 
coletivo brasileiro, que são a Lei de Ação Civil Pública (LACP) e o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC), normas que instrumentalizam a defesa do direito material ambiental em 
Juízo. A LACP dispõe acerca do TAC. Por meio do método indutivo, propõe-se um estudo 
aprofundado do TAC, seus aspectos legais, jurídicos e doutrinários, considerando ser este um 
instrumento processual de solução alternativa de conflitos, que conduz o violador da norma ao 
cumprimento de obrigações para o adequado ajuste de sua conduta às exigências legais. O 
cerne da presente pesquisa se pauta na verificação das implicações processuais do TAC, na 
defesa e proteção do bem ambiental, especialmente quando levado à homologação judicial. O 
TAC, por disposição legal, é um título executivo extrajudicial. Contudo, pode-se tornar um 
título executivo judicial quando homologado em Juízo. Nesse ponto, um dos objetivos deste 
trabalho é analisar os efeitos desse TAC, como título executivo judicial, tendo em vista que, a 
partir desse ato as obrigações passam a ser cobertas pelo manto da coisa julgada material, o 
que pode representar um fator dificultador para a efetiva garantia da reparação integral de 
danos de grande proporção, causados ao meio ambiente. Desse modo, a pesquisa verificar 
hipóteses que assegurem a efetiva reparação dos danos ambientais, mediante a celebração de 
TAC, como título executivo extrajudicial e judicial. Primeiramente, verifica-se o cabimento de 
ação anulatória para anular as obrigações do TAC. Depois, verifica-se a possibilidade de 
celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta Preliminar, antes da pactuação de 
obrigações definitivas, pretendendo a avaliação pericial das obrigações entabuladas, que 
assegurem respaldo técnico/científico às responsabilidades. Desse modo, verificar-se-á as 
medidas que consigam garantir a efetivação do exercício do direito fundamental ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, como um direito decorrente do direito à vida, por ser 
este a expressão máxima de proteção de direitos atribuída a todo ser vivo. 
 
Palavras-chave: Direito ambiental. Direito à vida. Termo de ajustamento de conduta. 
Processo Civil Coletivo. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, it will be analyzed the Termo de Ajustamento de Conduta [Conduct Adjustment 
Agreement] or TAC, taking it as a fulfilling instrument of the fundamental right to an 
ecologically balanced environment. The analysis will be based on the investigation of 
procedural aspects, which serves as a safeguard to the environmental substantive law, 
concerning the Brazilian procedural microsystem. Based on the premise that the ecologically 
balanced environment is a fundamental human right, arising from the right to life, procedural 
instruments of protection of this right will be verified, taking into account that the former is a 
transindividual, indivisible and inalienable right. To conclude this, the norms that compose the 
Brazilian collective procedural microsystem, which are the Lei de Ação Civil Pública [Statute 
of the Class Action] and the Código de Defesa do Consumidor [Consumer Defense Code], 
will be analyzed as standards that instrumentalize the defense of environmental substantive 
rights in court. The Statute of the Class Action settles the TAC. Through the inductive method, 
it will be proposed an in-depth study of TAC’s legal and doctrinal aspects, considering it as a 
procedural instrument of alternative resolution of conflicts. This leads the violator of the norm 
to the fulfillment of his obligations, adjusting his conduct to legal requirements. The TAC as 
such has a notable relevance for the defense and protection of the ecologically balanced 
environment. At the heart of this research is the verification of the implications of the TAC's 
procedural effects, in the defense and protection of the environmental good, especially when it 
is submitted to judicial approval. The TAC, by legal provision, is an enforceable extrajudicial 
deed. However, it may become a judicial enforcement when brought to court approval. At this 
point, one of the objectives of this work is to analyze the implications of the TAC as a judicial 
enforcement, having in sight that, out of this act, obligations initiated by both parties become 
covered by the mantle of res judicata. This may represent a hampering factor to ensure the 
effective indemnification for great proportion damages to the environment. In this way, the 
research intends to verify hypotheses that assure the effective repair of environmental 
damages, by means of the celebration of TAC, as an enforceable extrajudicial deed or judicial 
enforcement. First of all, it will be verified the appropriateness of a motion to set aside 
judgment (Ação Anulatória) to appeal res judicata effect that falls on the obligations of the 
TAC, based on the premise that such actions have the power to rescind and/or rediscover the 
obligations agreed. Afterwards, it will be checked the possibility of entering into an agreement 
of a preliminary term of conduct, prior to the settlement of ultimate obligations, that supports 
the technical/scientifically side of the obligations. Provided that it is possible to guarantee the 
effective exercise of the fundamental right to the ecologically balanced environment, as a 
right deriving from the right to life, since the latter is the maximum expression of protection 
of rights attributed to every living being, it is expected that the TAC is an ideal mechanism for 
conflict resolution, in comparison to the judicialization.  
 

Keywords: Environmental law. Right to life. Conduct Adjustment Agreement. Collective 

procedural microsystem 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho analisar-se-á o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como 

instrumento hábil para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. Esta análise será empreendida por meio da averiguação de aspectos processuais, 

que servem de salvaguarda do direito material ambiental, concernentes ao microssistema 

processual brasileiro, que tratam sobre a defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

O meio ambiente, a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/1988), se tornou um direito fundamental do homem, decorrente do direito à vida, o 

qual é considerado, pelo ordenamento pátrio e alienígena, como o direito de maior 

importância para todo ser vivo. 

O constituinte originário designou um capítulo especialmente para tratar do direito 

material ambiental, no qual determinou ao Poder Público e à coletividade o dever de defesa e 

proteção do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as 

presentes e futuras gerações. 

O estudo se pauta, primeiramente, na constatação de que o bem ambiental, 

constitucionalmente tutelado, é um bem difuso, indivisível e indisponível, sendo, considerado 

pelo ordenamento pátrio como um direito transindividual. 

Tal constatação é possível ser percebida pelas características que circundam o bem 

ambiental, de tal modo que pela leitura do art. 225 da CRFB/1988 verifica-se que o legislador 

constitucional ao dispor ser o bem ambiental um bem de uso comum do povo, criou, por 

certo, uma terceira espécie de bens, diversa das tradicionais classificações de bens públicos e 

bens particulares. 

Por se tratar de um direito transindividual, a tutela do direito material ambiental em 

Juízo ganha coloração diversa dos direitos de caráter individual, elegendo o microssistema 

processual coletivo para a instrumentalização de normas para orientarem a defesa dos direitos 

coletivos (latu sensu). 

Compõe, como núcleo central, o microssistema processual coletivo brasileiro a Lei de 

Ação Civil Pública (LACP) – Lei nº 7.347/1985 – e o Código de Defesa do Consumidor 

(CDC) – Lei nº 8.078/1990 – sendo considerados os instrumentos que, por excelência, se 

prestam à defesa processual dos direitos transindividuais. 

Como dito, versando um direito transindividual, a defesa do bem jurídico ambiental é 

composta por diversas particularidades e especificidades, demandando especial atenção, não 
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apenas na construção de normas para a proteção do direito material, mas, também, na 

instrumentalização de mecanismos processuais que atentem para a dinamicidade dessa nova 

classe de direitos. 

Por isso, em seguida ao estudo do bem ambiental no ordenamento jurídico brasileiro, o 

estudo que se propõe perpassa pela análise da LACP e do CDC que são normas que trilham o 

caminho para que o destinatário do direito violado possa obter a tutela jurídica justa. 

O processo civil coletivo é o meio para se obter um fim específico, qual seja: a 

satisfação do direito coletivo violado. 

A LACP é, por excelência, o instrumento normativo que norteia e instrumentaliza a 

proteção do meio ambiente perante o Poder Judiciário. Já o CDC contribui valorosamente 

para a proteção do meio ambiente, uma vez que possui normas que se prestam a atender a 

tutela coletiva dos direitos que serão objeto de ações orientadas pela LACP. 

O CDC trouxe importantes mecanismos de defesa dos direitos coletivos que são 

diretamente aplicados na LACP, por serem normas de reenvio, permitindo que os 

instrumentos processuais coletivos se comuniquem, com o fim de assegurar uniformidade no 

tratamento das demandas comuns e, por conseguinte, garantir o devido processo legal. 

Além dos instrumentos de aplicação processual, quando do ajuizamento da Ação Civil 

Pública (ACP), o CDC introduziu o §6º no art. 5º, da LACP, o TAC. Trata-se de um 

instrumento processual de solução alternativa de conflitos, que conduz o violador da norma ao 

cumprimento de obrigações para o adequado ajuste de sua conduta às exigências legais, além 

de ser de notável relevância para a defesa e proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.  

Neste trabalho serão analisados os aspectos legais concernentes ao TAC, bem como 

seu contorno jurídico e disposições legais, doutrinárias e jurisprudência que cercam a 

temática, sendo que o cerne central da pesquisa se pautará na verificação das implicações dos 

efeitos processuais do TAC na defesa do bem ambiental, especialmente quando levado à 

homologação judicial. 

Isso porque os efeitos do TAC variam de acordo com o tipo de título executivo que 

representa. Dispõe a lei que o TAC é um título executivo extrajudicial. Entretanto, as partes 

podem levá-lo à homologação judicial, visando garantir a chancela judicial das obrigações 

pactuadas. Ademais, o TAC pode ser celebrado no bojo de uma ACP, que já está em trâmite 

perante o Poder Judiciário. 

Por ser o acordo um título executivo extrajudicial, e não levado à homologação 

judicial, as partes podem consensualmente negociar as obrigações pactuadas até que haja a 
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integral reparação dos danos e o adequado ajustamento de conduta. 

Contudo, caso o TAC seja homologado pelo juiz, ou se celebrado no bojo de uma ACP, 

as obrigações entabuladas pelas partes, de modo consensual, passam a ser cobertas pelo manto 

da imutabilidade e da indiscutibilidade, características adquiridas pelo efeito da coisa julgada 

material que recai sobre a decisão de mérito que homologou o TAC. 

Nesse ponto, surge o questionamento que é a pedra angular deste trabalho: por vezes 

se observa que determinados danos ao meio ambiente se perpetuam por longo tempo, e uma 

vez que se homologa judicialmente o TAC, sem que as obrigações tenham minimamente 

qualquer amparo baseado em fundamentos técnicos/científicos, não estariam os legitimados 

dispondo sobre direitos indisponíveis e impedindo o efetivo exercício do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações? 

Não restaria prejudicada a reparação integral do meio ambiente, ante um TAC 

homologado judicialmente, considerando que sobre as obrigações avençadas estaria o manto 

da coisa julgada material coletiva? 

Como hipótese ao questionamento, analisar-se-á, em primeiro lugar, como 

possibilidade judicial, o ajuizamento de ação rescisória e ação anulatória para desconstituir os 

efeitos da coisa julgada material que recai sobre as obrigações do TAC confirmado 

judicialmente, partindo da premissa que tais ações possuem o condão de rescindir e/ou 

rediscutir as obrigações pactuadas. 

Além disso, visualiza-se como hipótese a celebração de um termo de conduta que se 

diga preliminar, assim como celebrado no caso do rompimento da barragem de Fundão, pelo 

Ministério Público Federal e as empresas responsáveis pelos danos socioeconômicos e 

socioambientais acarretados pelo desastre. Nesse termo preliminar as partes pactuaram a 

contratação de perícias técnicas independentes para assegurar que as obrigações que serão 

entabuladas em um TAC final estejam ancoradas em respaldo técnico/científico. 

Justifica-se a pesquisa dada a instabilidade dos atributos concernentes ao equilíbrio 

ecológico, o que permite dizer que o meio ambiente é tão sensível que qualquer variação, por 

menor que seja, de seus componentes bióticos ou abióticos, pode causar sérios desequilíbrios 

aos recursos naturais. 

Desse modo, qualquer medida que se propõe em TAC que busque a reparação por 

danos de grande complexidade e magnitude exige-se o estudo de conhecedores de outras áreas 

do saber com o fim se permitir a construção de mecanismos que garantam a máxima proteção 

do direito material ambiental, de modo que, qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem 

jurídico ambiental alcance a tutela específica que efetivamente resguarde o meio ambiente. 
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O TAC representa um instrumento importante para a tutela do meio ambiente. 

Contudo, não poder ser utilizado como mitigador da proteção ambiental, sob pena de incorrer 

o legitimado ativo em flagrante disposição de direitos indisponíveis. Assim, responde-se aos 

questionamentos, atentos à sensibilidade e peculiaridades inerentes ao Direito Ambiental, 

considerando que o bem jurídico tutelado é o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

essencial à sadia qualidade de vida de todos. 

A metodologia adotada para esta pesquisa adota a linha crítico-metodológica. A análise 

perpassa pelo estudo crítico dos aspectos concernentes ao TAC, tantos os contornos 

normativos, como os doutrinários e jurisprudenciais, que cercam o tema. Com isso, busca-se a 

melhor interpretação para a aplicação do TAC na defesa do meio ambiente.  

Adota-se, ainda, a linha tecnológica social científica, pois a pesquisa pretende analisar 

institutos inovadores, como o termo de ajustamento preliminar, que se apresentam no 

ordenamento jurídico brasileiro como possível mudança de paradigma para a busca por 

soluções que assegurem a efetividade das obrigações do ajustamento de conduta para a 

reparação ou prevenção de danos ao meio ambiente. 

Do ponto de vista teórico, a pesquisa adota a linha jurídico-dogmático, em que serão 

empreendidas análises das normas concernentes ao direito material ambiental e processual 

ambiental, incluindo o estudo de princípios de direitos processuais e ambientais. 

O raciocínio se ampara na técnica indutiva, partindo de estudos sobre os conceitos e 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca da estrutura e dos efeitos do TAC. 

Averigua-se as consequências fáticas que as obrigações celebradas no ajustamento de conduta 

podem implicar ao exercício do Direito Ambiental. 

O referencial teórico adotado para a pesquisa é a obra de Costa (2016), que trata do 

meio ambiente como um direito fundamental decorrente do direito à vida, na perspectiva de 

que um verdadeiro processo coletivo ambiental se presta ao atendimento do efetivo exercício 

do direito fundamental. 

Para isso, o trabalho estrutura-se em cinco capítulos, estando o primeiro dedicado ao 

estudo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como a 

análise do bem ambiental e sua natureza jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. 

Em seguida, será analisado o microssistema processual coletivo brasileiro, 

perpassando pelo estudo do CDC, da LACP e do Código de Processo Civil (CPC), este último 

recebendo tratamento residual e heterointegrativo. 

O terceiro capítulo se dedica ao estudo dos mecanismos processuais de soluções 

alternativas de conflitos, elegendo dentre eles o estudo do TAC, como sendo o instrumento de 
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solução alternativa de conflito que melhor encontra amparo na defesa do bem ambiental, que 

é um bem difuso e indisponível. 

Assim, segue o próximo capítulo com estudo detalhado dos aspectos concernentes ao 

TAC, sua natureza jurídica, legitimados ativos, efeitos administrativos e processuais. Nesse 

ponto, analisa-se os efeitos processuais do TAC homologado judicialmente e a necessidade de 

amparo técnico/científico das obrigações pactuadas. Encerra-se o apartado trazendo um 

estudo das orientações normativas do Ministério Público para a celebração do ajuste de 

conduta. 

No último capítulo analisar-se-á as hipóteses aventadas para este trabalho, trazendo o 

estudo do termo de ajustamento preliminar, celebrado entre o Ministério Público Federal e as 

empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de Fundão, no sentido de mostrar que 

esse termo pode ser uma solução para se atribuir às cláusulas do TAC respaldo 

técnico/científico das obrigações pactuadas. 

Com isso, demonstrar-se-á a importância do TAC para a proteção do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sendo este um direito decorrente 

do direito à vida, a expressão máxima de proteção de direitos atribuída a todo ser vivo. 
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1 A DEFESA DO MEIO AMBIENTE ENQUANTO DIREITO FUNDAMENTAL À 

VIDA 

 

A construção e a afirmação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado se dão após um longo e intenso período de exploração industrial dos recursos 

naturais, evidenciado pelo avanço das ciências e acompanhado pela evolução da tecnologia, 

que permitiram ao homem perceber as mazelas que a exploração inconsciente legou ao meio 

ambiente. 

Essa herança acarretou grandes modificações nas necessidades do homem. Expôs a 

fragilidade da vida humana diante da mãe natureza e acarretou ao homem o dever de se criar 

mecanismos para controlar as ações que degradam os recursos naturais e, principalmente, 

mecanismos que buscam a conservação e proteção do meio ambiente para as presentes e 

futuras gerações. 

O meio ambiente como um direito fundamental representa uma grande e desafiadora 

mudança na concepção das necessidades dos homens. Elevar o meio ambiente ao patamar de 

direito fundamental significa a certeza da garantia de uma qualidade de vida melhor, em um 

meio ambiente digno e saudável. Mas, ao mesmo tempo, imputa ao homem o dever de 

garantir o efetivo exercício de tal direito. 

Nisso se verifica a essência dos direitos fundamentais, no sentido de que traz ao 

homem direitos de que necessitam à medida da evolução de sua existência na Terra, mas que 

por outro lado lhes imputam obrigações. Segundo Sampaio (2003): 

 
Mas os direitos fundamentais não são apenas direitos no sentido jusprivatista. São 
vinculações, mandados e objetivos referidos a aspirações, necessidades e interesses 
humanos que se adscrevem ora como nítidos dispositivos de direitos subjetivos, ora 
como enunciados de princípios e tarefas estatais (e às vezes individuais e sociais) de 
hierarquia constitucional (SAMPAIO, 2003, p. 91). 

 

A positivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

nos textos constitucionais, como discorre Sampaio (2003), representa a mudança de 

perspectiva do homem em um determinado momento histórico. As necessidades e interesses 

diante dos recursos naturais são múltiplos e, por isso, fundamental que a dignidade da pessoa 

humana seja o norte dessa nova perspectiva. 

Comparato (2007), ao discorrer as etapas históricas da afirmação dos direitos 

humanos, pondera acerca da dignidade do homem e da busca pela afirmação de seus direitos: 
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Pois bem, a compreensão da dignidade suprema da pessoa humana e de seus 
direitos, no curso da História, tem sido, em grande parte, o fruto da dor física e do 
sofrimento moral. A cada grande surto de violência, os homens recuam, 
horrorizados, à vista da ignomínia que afinal se abre claramente diante de seus 
olhos; e o remorso pelas torturas, pelas mutilações em massa, pelos massacres 
coletivos e pelas explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora 
purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais digna para todos.  
Além dessa chave de compreensão histórica dos direitos humanos, há outro fato que 
não deixa de chamar a atenção, quando se analisa a sucessão das diferentes etapas de 
sua afirmação: é o sincronismo entre as grandes declarações de direitos e as grandes 
descobertas científicas ou invenções técnicas (COMPARATO, 2007, p. 38). 

 

Como expõe o autor, a “dignidade suprema” (COMPARATO, 2007, p. 38) do homem 

reclama por um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que seja essencial e proporcione 

sadia qualidade de vida a todos. Tal fato somente pode ser constatado após intenso sofrimento 

físico, em meio a dores de morte, e grande sofrimento psíquico por qual passaram centenas de 

milhares de pessoas, pouco menos de cem anos atrás. 

Uma breve digressão, acerca da construção e consolidação do direito fundamental ao 

meio ambiente, se coloca necessária para a compreensão que aqui se propõe, acerca da íntima 

relação estabelecida entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e o direito à 

vida. 

O século XX (a partir de seus meados) foi marcado pela ocorrência de grandes 

desastres naturais, em diferentes lugares do mundo. Eventos que levaram a morte centenas de 

milhares de pessoas e que colocou o meio ambiente no centro das discussões internacionais 

acerca da necessidade de sua defesa e proteção como forma de garantir o exercício do direito 

à vida. 

Desses eventos, pode-se citar 03 (três) como precursores dessa trajetória: a poluição 

do ar ocorrida em Londres em 1952, conhecida como o desastre de Smog, no qual estima-se 

que morreram 12 (doze) mil pessoas; a contaminação da água da Baia de Minamata, no Japão, 

em 1956, que levou a morte centenas de pessoas por envenenamento com mercúrio e deixou 

mais de 2.500 contaminadas; e em 1962, a contaminação do solo por pesticidas, utilizados nas 

lavouras nos Estados Unidos da América (EUA), amplamente divulgado pela pesquisadora e 

autora norte-americana Rachel Carson (Primavera Silenciosa). São eventos ocorridos em 

partes do mundo de maneira isolada, mas que carregam em si a semelhança da destruição do 

meio ambiente que tem como consequência a lesão ou ameaça de lesão ao direito à vida1. 

Diante disso, e ainda outros desastres ambientais de massa, surgiu a premente 

                                                 
1 Dados apresentados na aula do prof. Dr. José Claudio Junqueira para o curso de Mestrado em Direito 
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, no dia 21 de março de 2016, na Escola Superior Dom Helder 
Câmara, em Belo Horizonte/MG. 
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necessidade de defesa e proteção do meio ambiente. Aclarou no homem a consciência de que 

a exploração dos recursos naturais, de maneira desregrada e sem a preocupação com a 

proteção do meio ambiente, expõe a risco a própria existência da humanidade. Jaques (2014) 

adverte que: 

 
[...] o fenômeno da preocupação com o meio ambiente enquanto a casa da 
humanidade é extremamente recente e ainda em muito se precisa evoluir. Não basta 
apenas reconhecer de forma teórica os outros seres vivos e o mundo inanimado. É 
urgente que a humanidade ponha em prática hábitos de tutela ao meio ambiente 
saudável (JAQUES, 2014, p. 300). 

 

O marco da discussão sobre a proteção ambiental ocorreu em 1972 na chamada 

Conferência de Estocolmo, a qual pretendeu a criação de medidas condicionadoras e 

limitadoras do desenvolvimento econômico quanto ao uso dos recursos naturais 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1972). Outros encontros seguiram objetivando 

criar instrumentos para a proteção do meio ambiente e consequentemente evitar que surjam 

novas ameaças à vida.  

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, também denominada Rio 92 ou Eco 92, tendo como 

resultado a Declaração Rio/92, a Agenda 21 e a Declaração de Princípios sobre Florestas, 

além da Convenção Quadros das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, da Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável de Johannesburgo, também chamada de Rio + 

10. 

Todos esses encontros mostram a singular importância que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado tem para a vida do homem, além de contribuírem para a busca de 

soluções que sejam capazes de eliminar ou, ao menos, reduzir os problemas advindos da 

poluição, do desmatamento, da contaminação do solo e da água, dentre outros. Nesse sentido, 

Wold (2003, p. 06) aponta que para solucionar os problemas ambientais do planeta a 

comunidade internacional vem empreendendo ações em que se espera possam garantir a 

máxima proteção dos recursos naturais. Dentre as ações empreendidas, destaca a celebração 

de tratados internacionais, a criação de estratégias mais holísticas de proteção do meio 

ambiente e a criação de princípios gerais de Direito Ambiental, os quais, segundo o autor 

(2003) se espera sejam implementados pelos Estados, seja por sua afirmação nas legislações 

domésticas, seja pela sua aplicação nos tribunais. 

Com isso, foram instituídos mecanismos de proteção, como a criação de normas mais 

rígidas para regular a ação do homem sobre os recursos naturais, a criação de princípios de 
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Direito Ambiental, como forma de nortear a atuação do Poder Público, e os mecanismos 

processuais colocados à disposição de todos para a defesa do bem jurídico ambiental. 

 

1.1 O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

 

Para ser destinatário de direitos é necessário ao homem nascer com vida. O direito 

fundamental à vida é considerado o direito mais importante que passou a ser consagrado a 

todo ser vivo. Tal é a importância do direito à vida que afirmam tratar-se de um “direito 

supremo do ser humano” (COSTA, 2016, p. 135). 

Para Costa (2016, p. 134) o “direito à vida é um dos direitos primários do ser humano, 

e por esse motivo condiciona todos os demais direitos”, inclusive o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, que foi erigido, pelo constituinte originário de 1988, ao status de 

direito fundamental do homem, consagrando uma nova ordem em matéria de proteção do 

meio ambiente. Assenta-se tal premissa no princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento do Estado Democrático de Direito e corolário do direito à vida, sendo sua defesa 

e proteção essenciais à sadia qualidade de vida das presentes e futuras gerações. 

Os direitos dos homens não são criados todos de uma vez, pelo contrário, surgem à 

medida de suas necessidades (BOBBIO, 1992, p. 09) e, como visto, a necessidade de se ter 

um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que garantisse a sadia qualidade de vida de 

todos, fez com que o legislador constitucional o elevasse ao patamar de direito fundamental. 

O reconhecimento constitucional de um determinado direito significa um importante 

passo na consolidação dos direitos do homem, e com o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado não deixaria de ser diferente. A CRFB/1988 é a Lei Maior do 

país, nela há o reflexo dos valores de um povo. Uma vez constitucionalizado, o direito ao 

meio ambiente passa a ser norte na construção das normas infraconstitucionais, atribuindo 

maior segurança jurídica às relações entre homem e natureza. Ensina Sampaio (2003) acerca 

do reconhecimento constitucional do meio ambiente na CRFB/1988: 

 
A Constituição como um pacto intergeracional é a Constituição da co-
responsabilidade dos destinos, que tem sua grande expressão na manutenção dos 
processos vitais e no uso sustentável dos recursos naturais. É também a Constituição 
da pedagogia e do aprendizado da vida pacífica – nem por isso passiva – entre nós, 
nossos antepassados e nossos irmãos do futuro. O Direito Constitucional da 
humanidade é, por conseguinte, também a Constituição do meio ambiente e o 
Direito Constitucional Ambiental seu grande e talvez principal alicerce (SAMPAIO, 
2003, p. 41-42).  
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Costa (2016, p. 81) destaca que “não há dúvida de que o meio ambiente é considerado 

um direito fundamental, porque qualquer interpretação em contrário não encontrará amparo”, 

já que está consolidado que para que o homem possa exercer o seu direito à vida, é condição 

sine qua non2 que o meio ambiente que o cerca seja sadio e capaz de proporcionar digna 

qualidade de vida a todos. 

Acresce-se o entendimento de Trindade (1993): 

 
De certo modo, era o próprio direito à vida, em sua ampla dimensão, que acarretava 
o necessário reconhecimento do direito ao meio-ambiente sadio; este último 
configura-se como o direito às condições de vida que asseguram a saúde física, 
moral, mental e social, a própria vida, assim como o bem-estar das presentes e 
futuras gerações. Em outras palavras, o direito ao meio-ambiente sadio salvaguarda 
a própria vida que faz com que valha a pena viver (TRINDADE, 1993, p. 76). 

 

Como coloca o autor (1993), há uma relação quase de necessariedade entre o 

equilíbrio ambiental e as condições para que o homem possa ter saúde física e mental, além 

do convívio social com excelência e qualidade. 

Importante destacar que a positivação do Direito Ambiental no texto constitucional, 

pelo legislador constituinte de 1988, apenas chancelou o desejo de se harmonizar o 

desenvolvimento sustentável com a proteção ambiental. Disposições infraconstitucionais e 

regramentos internacionais já vinham tratando da importância da efetiva proteção e defesa dos 

bens naturais.  

A Lei nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), é 

importante norma para o meio ambiente e tem “por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana [...]” (BRASIL, 1981). A PNMA, ainda que anterior à nova ordem 

constitucional, foi por esta recepcionada, por ser uma norma inovadora, que estabelece 

objetivos, princípios e mecanismos para a implementação da proteção ambiental no país, e 

pretende o alcance do desenvolvimento sustentável.  

A necessidade de se colocar o meio ambiente como um direito fundamental surgiu 

quando o homem tomou consciência das consequências negativas advindas da falta de 

regramentos e uso desmedido dos recursos naturais, o que ocasionou o desequilíbrio do meio 

ambiente. Os desastres naturais que ocorreram (e que continuam ocorrendo) foram (e são) 

frutos do uso indiscriminado e irresponsável dos recursos naturais pelo próprio homem. As 

                                                 
2 Definição: “Sem a qual, não...” (SARAIVA, 1999, p. 749).  
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ações do homem sobre os recursos naturais custaram para muitos a própria vida e colocou 

milhares de vida em risco.  

Não é possível prever todas as consequências que a falta de um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, e sadio à qualidade de vida de todos, pode acarretar. Mas, certo é 

que a consagração do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito 

fundamental revela-se de singular importância na afirmação dos direitos e garantias do 

homem, permitindo-se demonstrar os valores que o povo brasileiro exalta para solidificar os 

fundamentos de seu Estado, qual seja, no prisma pela vida e dignidade da pessoa humana. 

Outro aspecto importante da afirmação histórica do meio ambiente como direito 

fundamental é a sua classificação como um direito metaindividual ou transindividual cujo 

“reconhecimento advém da atual concepção de sociedade de massa, não possuindo titular 

certo nem objeto divisível, mas sempre referidos ao bem-estar” (PADILHA, 2010, p. 43-44), 

sendo um direito de terceira geração, como já afirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF):  

 
[...] Os preceitos inscritos no art. 225 da Carta Política traduzem, na concreção de 
seu alcance, a consagração constitucional, em nosso sistema de direito positivo, de 
uma das mais expressivas prerrogativas asseguradas às formações sociais 
contemporâneas. 
Essa prerrogativa, que se qualifica por seu caráter de metaindividualidade, consiste 
no reconhecimento de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. 
Trata-se consoante já o proclamou o Supremo Tribunal Federal (RTJ 158/205-206, 
Rel. Min. CELSO DE MELLO) (...) de um típico direito de terceira geração (ou de 
novíssima dimensão), que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o 
gênero humano. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. ADI nº 3540-MC. Rel.  
Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2005, DJ 03/02/2006) 

 

O homem passa a viver em uma sociedade de massa, que vivencia interesses comuns, 

bem como compartilha anseios e necessidades muitas vezes idênticos. A necessidade, imbuída 

pelo dever, de preservar o meio ambiente advém do espírito de solidariedade do homem com 

seus futuros descendentes, certos de que “a defesa e a preservação só serão alcançados por 

meio da solidariedade entre todos” (COSTA, 2016, p. 59). Nisso se encontra o caráter 

transindividual dos interesses de uma sociedade de massa, contemporânea e participativa. 

Os interesses metaindividuais pertencem aos denominados direitos de terceira geração, 

que são traduzidos por Sampaio (2013, p. 571) como direitos de caráter coletivo, “sendo 

apresentados como ‘direitos dos povos’ ou ‘direitos de solidariedade’ [...]”. E complementa o 

autor (2013): 

 
A fraternidade e a solidariedade se fundam numa espécie de “geogovernança 
humana”, numa espécie de democracia transnacional, de maneira a propiciar a 
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“todas as pessoas em todos os lugares” o atendimento de seus interesses essenciais, 
como membros de grupos ou da “humanidade inteira”, para viver uma digna e 
respeitada vida, tais como a adequada alimentação, saúde, educação, vestimenta, 
lazer e moradia. Ou uma geração de direitos que exige, para sua satisfação, uma 
resposta coordenada de escala mundial às ameaças aos direitos humanos, advindas 
da interdependência global de todos os povos e nações, bem assim de todos os atores 
sociais: indivíduos, Estados, grupos privados e públicos, além da comunidade 
internacional. São direitos autônomos e, ao mesmo tempo, complementares aos 
direitos das gerações anteriores como uma espécie de garantia de universalidade e 
eficácia de seu exercício. Por sua natureza interna e transfronteiras, eles requerem 
um mínimo de consenso entre os níveis nacionais, regionais e internacionais em 
torno de responsabilidades comuns para instituir e assegurar os novos direitos, muito 
além de um “mínimo de solidariedade” exigida pelas duas primeiras gerações 
(SAMPAIO, 2013, p. 573). 

 

A “geogovernança humana”, exposta pelo autor (2013), está em plena e harmônica 

conexão com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, uma vez que, como 

direito fundamental de terceira geração, pertencente a todos, o meio ambiente está em todos 

os lugares, e requer sejam todos responsáveis pela sua defesa e proteção, num único 

sentimento de solidariedade. 

Comparato (2007, p. 39) aborda um tipo de solidariedade que se coaduna com a 

discussão que se segue, a “solidariedade ética”, que é colocada pelo autor, ao lado da 

“solidariedade técnica”, ambas sendo fragmentos da solidariedade do homem, e que procura 

“submeter a vida social ao valor supremo da justiça [...] fundada sobre o respeito aos direitos 

humanos, estabelece as bases para a construção de uma cidadania mundial, onde já não há 

relações de dominação, individual ou coletiva”. 

É sobre a solidariedade que se assenta a tríade “vida, saúde e meio ambiente” exposta 

por Costa (2016, p. 76), que assim disciplina: “A saúde está totalmente interligada ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, que por sua vez liga-se ao direito à vida humana e não 

humana”. 

Diante disso, tem-se a clara percepção do sentido do art. 225 da CRFB/1988, em que 

se compreende a energia do texto, de forma sistêmica, com outros dispositivos 

constitucionais.  

Para essa análise importa o entendimento de Fiorillo (2015, p. 50) quando discorre o 

autor acerca da interpretação do art. 225, entende que o bem ambiental “essencial à sadia 

qualidade de vida” deve ser compreendido como aquele bem que estabelece um “padrão 

mínimo” de vida, ou “piso vital mínimo”, que seja capaz de traduzir a dignidade da pessoa 

humana, pilar do Estado Democrático de Direito. Leia-se: 
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Por conta dessa visão, devemos compreender o que seja essencial, adotando um 
padrão mínimo de interpretação ao art. 225 em face dos dizeres do art. 1º, 
combinado com o art. 6º da Constituição Federal, que fixa o piso vital mínimo. Com 
efeito, um dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil é o da 
dignidade da pessoa humana, e, para que uma pessoa tenha a tutela mínima de 
direitos constitucionais adaptada ao direito ambiental, deve possuir uma vida não só 
sob ponto de vista fisiológico, mas sobretudo concebida por valores outros, como os 
culturais, que são fundamentais para que ela possa sobreviver, em conformidade 
com a nossa estrutura constitucional. E é exatamente por conta dessa visão que 
apontamos o critério de dignidade da pessoa humana, dentro da visão adaptada ao 
direito ambiental, preenchendo o seu conteúdo com a aplicação dos preceitos 
básicos descritos no art. 6º da Constituição Federal (FIORILLO, 2015, p. 50). 

 

A interpretação estanque do art. 225 não traduz com exatidão o real sentido do direito 

fundamental ao meio ambiente decorrente do direito à vida, fazendo-se necessária sua 

interpretação à luz de outros dispositivos, em especial o art. 1º, que trata da dignidade da 

pessoa humana como fundamento do Estado, e o art. 6º que trata dos direitos sociais, 

incluídos neste rol os direitos sociais “[...] a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados [...]” (BRASIL, 1988). 

Continua o autor (2015): 

 
Além disso, quando se fala em dignidade da pessoa humana e tutela do direito à 
vida, além do aspecto fisiológico anteriormente referido, obviamente, tem de se 
levar em consideração a possibilidade do desfrute, por toda e qualquer pessoa, do 
direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança e aos demais preceitos 
dispostos no art. 6º (FIORILLO, 2015, p. 51). 

 

Não há como imaginar o gozo do direito à vida, nos termos do disposto nos arts. 1º e 

6º, dissociado do art. 225 da CRFB/1988. Veja que quando o legislador atribui ao Direito 

Ambiental o adjetivo de essencial à sadia qualidade de vida, impôs uma conexão direta entre 

os dispositivos constitucionais. Como pensar em exercício do direito à saúde, com rios, mares 

e ar atmosférico poluídos? Ou então pensar no exercício do direito à alimentação, com 

alimentos contaminados pelo uso de pesticidas? Ou, ainda, como pensar no exercício do 

direito ao trabalho em um meio ambiente insalubre, que expõe a pessoa humana do 

trabalhador a risco? E soma-se a tudo isso a incerteza da dignidade da pessoa humana. 

Percebe-se gradativamente, a íntima relação que o meio ambiente estabelece com o 

direito à vida. Não há como negar que a vida é o bem maior a ser resguardado quando se 

proclama o dever de defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras 

gerações. Não há vida digna e sadia sem que haja um meio ambiente equilibrado, em todos os 

seus aspectos, seja natural, artificial e até mesmo cultural. 
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Importante, a partir desse ponto, fazer um breve estudo sobre a classificação do bem 

ambiental constitucionalmente tutelado, no ordenamento jurídico brasileiro, para que se possa 

melhor compreender os mecanismos de proteção do direito material e processual ambiental. 

 

1.2 O bem ambiental constitucionalmente tutelado 

 

Assim dispôs o legislador constitucional os termos do art. 225 da CRFB/1988: 

 
Art. 225 da CRFB/1988. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988). 

 

Em uma análise primária pode-se constatar que o bem ambiental, ali disposto, é 

classificado como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Pois 

bem. Importou dizer, no item acima, que cuida o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado de um direito decorrente do direito à vida, compreendida esta análise pela 

interpretação sistêmica do art. 225 da CRFB/1988 atrelado aos demais direitos constitucionais 

positivados, além da importância de se ter um meio ambiente saudável para se ter o pleno 

exercício do direito à vida. 

A doutrina brasileira adota posicionamentos distintos acerca da natureza jurídica do 

bem ambiental constitucionalmente tutelado, o que torna necessária a comparação do 

entendimento de alguns doutrinadores, para que se possa concluir a melhor interpretação para 

este trabalho. 

Primeiramente é importante fazer a abordagem do tipo de interesse que a CRFB/1988 

busca tutelar. O direito ao meio ambiente é considerado um direito de todos, trata-se de um 

típico direito difuso, cujos titulares são uma coletividade indeterminada, não sendo possível a 

sua divisão/fracionamento dada sua natureza indivisível (RODRIGUES, 2011, p. 47). 

Foi atribuído ao meio ambiente o caráter de direito transindividual, ou metaindividual, 

“os quais são compartilhados por grupos, classes ou categorias de pessoas [...]. São interesses 

que excedem o âmbito estritamente individual, mas não chegam propriamente a constituir 

interesse público”, conforme conceitua Mazzilli (2009, p. 50).  

Conta Fiorillo (2015, p. 160) que, o interesse privado e/ou interesse público não foram 

o bastante para suportar as demandas jurídicas decorrentes dos “fenômenos de massa, quando 

se observou a formação da denominada ‘sociedade de massa’”.  
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Por esse motivo, tornou-se necessária a criação de uma nova classe de 

interesses/direitos que fosse capaz de comportar as demandas que transcendessem o indivíduo 

em si considerado, indo além da esfera pessoal e atingindo uma coletividade indeterminada. 

Os direitos transindividuais são essa nova classe de direitos, que, não sendo de 

natureza pública, nem de natureza privada, se inserem nessa nova categoria de direitos que 

atende aos novos ditames impostos ao Estado Democrático de Direito. 

O CDC (Lei nº 8.078/1990) contribuiu valorosamente para a afirmação dessa nova 

classe de interesses, trazendo a definição do que seriam os chamados direitos difusos e 

coletivos, que são considerados direitos transindividuais, bem como dos direitos individuais 

homogêneos, conforme se verifica do disposto no parágrafo único do art. 81 do diploma: 

 
Art. 81 do CDC. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe 
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum (BRASIL, 1990). 

 

Extrai-se da disposição acima que o legislador infraconstitucional consagrou que a 

defesa e proteção do bem ambiental, nos termos do art. 225 da CRFB/1988, se dariam a título 

coletivo, tendo em vista tratar-se de um direito transindividual.  

Entretanto, compete analisar se o bem ambiental de uso comum do povo, 

constitucionalmente tutelado no art. 225 da CRFB/1988, se enquadra como um bem de caráter 

público ou um bem de caráter privado, ou se se trata de uma nova classe de bem. 

Nesse diapasão, imperioso que se proceda à análise da definição do que seja bem 

público e bem particular, com o fim de se definir qual seja o enquadramento jurídico do bem 

ambiental. 

Para Monteiro (2003, p. 168) existem “várias acepções para a palavra bens”, sendo 

que existe uma acepção de natureza filosófica e outra de natureza jurídica, assim entendendo 

o autor (2003) que: 

 
Filosoficamente, bem é tudo quanto pode proporcionar ao homem qualquer 
satisfação. Nesse sentido se diz que a saúde é um bem, que a amizade é um bem, que 
Deus é o sumo bem.  
[...] Juridicamente falando, bens são valores materiais e imateriais que podem ser 
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objeto de uma relação de direito. O vocábulo, que é amplo no seu significado, 
abrange coisas corpóreas e incorpóreas, coisas materiais ou imponderáveis, fatos e 
abstenções humanas (MONTEIRO, 2003, p. 168). 

 

Segue o mesmo entendimento do autor, acerca da acepção jurídica da palavra “bem”, a 

autora Diniz (2002, p. 309), que afirma serem bens “as coisas materiais ou imateriais que têm 

valor econômico e que podem servir de objeto a uma relação jurídica”. 

Nesse sentido, entende-se que a palavra “bem”, transcrita pelo legislador 

constitucional no texto do art. 225, traduz não apenas a acepção filosófica, conforme exposto 

por Monteiro (2003, p. 168), mas, também, e, principalmente, traduz a acepção jurídica, por 

ser o bem ambiental o objeto central de tutela constitucional do art. 225. Por isso, necessário o 

estudo do bem, em seu sentido jurídico. 

Em síntese apartada, bens particulares são “os que tiverem como titular de seu 

domínio pessoa natural ou jurídica de direito privado” (DINIZ, 2012, p. 171), dispondo assim 

o Código Civil (CC): “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às 

pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a 

pessoa a que pertencerem” (BRASIL, 2002).  

Ressaltam Farias e Rosenvald (2016, p. 528) que aos bens particulares podem ser 

atribuídas as características da alienabilidade, penhorabilidade e da prescritibilidade. Com 

essa afirmação, verifica-se que a natureza jurídica do bem ambiental não pode ser enquadrada 

como bem particular, pois, o bem particular está circunscrito na esfera particular do indivíduo, 

pertencendo a um indivíduo (ou mais de um), podendo ser fracionado, alienado, penhorado e 

até mesmo sofrer os inconvenientes da prescrição.  

E mais, a defesa e proteção do bem particular competem ao sistema jurídico destinado 

aos interesses individuais, que atualmente é regida por disposições de natureza civil, como o 

CC e o CPC.  

O bem ambiental, ao contrário, não pertence a uma pessoa em si mesma considerada, 

pertence a uma coletividade, que é indeterminada. Além de pertencer às futuras gerações. O 

bem ambiental não pode ser fracionado, nem tão pouco alienado ou penhorado, e menos ainda 

sofrer as consequências do instituto da prescrição. Isso importa frisar que, ainda que o bem 

ambiental exista dentro de uma propriedade privada, “ele terá a função social ecológica, que 

tem natureza jurídica difusa, conforme o art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal” 

(COSTA, 2016, p. 104). 

Quanto aos bens públicos, o CC/2002 assim dispõe: 
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Art. 99 do CC/2002. São bens públicos: 
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, territorial ou municipal, 
inclusive os de suas autarquias; 
III - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito 
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. 
Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de 
direito privado (BRASIL, 2002). 

 

Segundo Meirelles (2004, p. 493) são bens públicos, “em sentido amplo, todas as 

coisas, corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações que 

pertençam, a qualquer título, às entidades estatais, autárquicas, fundacionais e empresas 

governamentais”. São todos os bens cujo domínio pertença a um dos entes públicos existentes 

no ordenamento pátrio, como a União, ou o Estado, ou o Município e/ou o Distrito Federal. 

Os bens públicos são divididos em três classes: bens de uso comum do povo, bens de 

uso especial e bens dominiais. Uma leitura simples já se faz perceber que o CC/2002, 

seguindo o de 1916, traz a definição do que sejam os bens de uso comum do povo. Tal 

expressão também é percebida no art. 225 da CRFB/1988. Diante disso, importa dizer se se 

seria o bem ambiental, nos estritos termos da CRFR/1988, um bem público de uso comum do 

povo, conforme definição exarada no CC/2002. 

Diniz (2012) afirma que: 

 
[...] os bens de uso comum do povo, embora pertencentes a pessoa jurídica de direito 
privado interno, podem ser utilizados, sem restrição e gratuita ou onerosamente, por 
todos, sem necessidade de qualquer permissão especial, desde que cumpridas as 
condições impostas por regulamentos administrativos (DINIZ, 2012, p. 173). 

 

Com isso, percebe-se que o bem de uso comum do povo, inscrito no texto do 

CC/2002, é um bem cujo domínio seja atribuído ao ente público (União, Estado, Município 

ou Distrito Federal), cujo uso e gozo pertencem à coletividade. Ainda, assim, restam dúvidas 

acerca do enquadramento jurídico do bem ambiental de uso comum do povo, previsto no art. 

225 da CRFB/1988, sendo necessária a exposição da doutrina ambiental brasileira. 

A primeira corrente a ser analisada é a do autor Fiorillo (2015, p. 160) que afirma, 

categoricamente, que o bem ambiental constitucionalmente tutelado é considerado um bem de 

natureza difusa, entendendo ser, na verdade, um terceiro gênero de bem, criado pela 

CRFB/1988. Leia-se: 
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Ao estabelecer a existência de um bem que tem duas características especificas, a 
saber, ser essencial à sadia qualidade de vida e de uso comum do povo, a 
Constituição de 1988 formulou inovação verdadeiramente revolucionária, no sentido 
de criar um terceiro gênero de bem que, em face de sua natureza jurídica, não se 
confunde com os bens públicos e muito menos com os bens privados (FIORILLO, 
2015, 160-161). 

 

O autor (2015) descarta a possibilidade de enquadramento do bem ambiental como 

sendo um bem de natureza pública ou privada, nos termos definidos pelo diploma civil e, 

ainda, afirma que “[...] não só o art. 66, I do Código Civil e 1916 não foi recepcionado em sua 

inteireza pela Constituição Federal como o art. 99, I, do Código Civil de 2002 é claramente 

inconstitucional” (FIORILLO, 2015, p. 195). 

Segundo Fiorillo (2015) a própria CRFB/1988 afirma que o bem ambiental se trata de 

um novo gênero de bem, ao distingui-lo de patrimônio público, o fazendo em dois momentos. 

O primeiro momento encontra-se no disposto no art. 5º, inciso LXXIII3, de que trata da ação 

popular, quando se verifica que o constituinte destacou o meio ambiente de patrimônio 

público. 

O segundo momento pode ser verificado no art. 129 da CRFB/1988, quando mais uma 

vez o constituinte destaca o meio ambiente de patrimônio público, ao tratar das funções 

institucionais do Ministério Público, dentre as quais destaca-se o inciso III: “promover o 

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio 

ambiente e de outros interesses difusos e coletivos” (BRASIL, 1988).  

Nos dois artigos é possível perceber que a intenção do legislador constituinte foi de 

trazer tratamentos distintos para o meio ambiente e o patrimônio público, uma vez que são 

citados, no texto constitucional, como sendo pertencentes a categorias diversas. 

Fiorillo (2015, p. 191) ainda destaca que a legislação infraconstitucional seguiu o 

mandamento constitucional ao dispor no CDC (Lei nº 8.078/1990) a clara intensão de se 

trazer um novo gênero de bem para o ordenamento pátrio, qual seja, o bem difuso, 

considerando um novo momento na história de defesa dos interesses, advindos da sociedade 

contemporânea. Assim: 
 

Sob esse enfoque, surge a Lei federal n. 8.078, de 1990, que, além de estabelecer 
nova concepção, vinculada aos direitos das relações de consumo, cria, a partir da 
orientação estabelecida pela Carta Magna de 1988, a estrutura infraconstitucional 
que fundamenta a natureza jurídica de um novo bem, que não é público e não é 

                                                 
3 Art. 5º. [...] LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência (BRASIL, 1988). 
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privado: o bem difuso (FIORILLO, 2015, p. 191). 
 

Rechaça Fiorillo (2015, p. 50), portanto, a tese de que o bem ambiental, disposto no 

art. 225 da CRFB/1988, seja um bem público ou um bem privado, afirmando, 

categoricamente que se trata de um bem difuso, desprovido da capacidade de se tornar 

propriedade de quem quer que seja: 

 
Isso passa a exigir do intérprete uma nova compreensão da estrutura apresentada 
pelo art. 20 da Constituição Federal, que estabelece quais os bens da União, porque 
diversos deles possuem características de bem ambiental, como os lagos, rios, ilhas 
fluviais e o próprio mar territorial, cabendo à União não a sua propriedade, 
porquanto o bem difuso é insuscetível de apropriação [...] (FIORILLO, 2015, p. 50). 

 

Lado diverso da tese exposta por Fiorillo (2015) está a teoria de Benjamim (1993) que 

afirma ser o bem ambiental de natureza jurídica pública, sendo considerado, para o autor, um 

macrobem:  

 
Como bem – enxergado como verdadeiro universitas corporalis, é imaterial – não se 
confundindo com esta ou aquela coisa material (floresta, rio, mar, sítio histórico, 
espécie protegida, etc.) que o forma, manifestando-se, ao revés, como o complexo de 
bens agregados que compõem a realidade ambiental. Assim, o meio ambiente é bem, 
mas, como entidade, onde se destacam vários bens materiais em que se firma, 
ganhando proeminência, na sua identificação, muito mais o valor relativo à 
composição, característica ou utilidade da coisa do que a própria coisa. Uma 
definição como esta de meio ambiente, como macrobem, não é incompatível com a 
constatação de que o complexo ambiental é composto de entidades singulares (as 
coisas, por exemplo) que, em si mesmas, também são bens jurídicos: é o rio, a casa 
de valor histórico, o bosque com apelo paisagístico, o ar respirável, a água potável 
(BEJAMIN, 1993, p. 75). 

 

O autor (1993) relata que o macrobem envolve o meio ambiente como um todo, de 

maneira geral, e que suas partes, como um rio, uma montanha, um lago, uma casa tombada, 

etc., são caracterizados como microbens. 

Costa (2016, p. 89), em análise à teoria de Benjamin, assevera que “a utilização do 

termo macrobem, advindo da linguagem econômica, considera o enfoque econômico aplicado 

ao bem ambiental”. E por essa aspiração econômica atribuída ao bem ambiental, alicerça a 

teoria do autor na classificação do bem ambiental como sendo um bem público, de uso 

comum do povo, tal qual disposto no art. 99, inciso I, do CC/2002. Segundo Benjamin (1993): 

 
[...] o certo é que os elementos que constituem o meio ambiente (como macrobem), 
enquanto com ele relacionados, ganham, como regra a mesma natureza público de 
uso comum que o caracteriza. Assim, um prédio tombado ou uma floresta 
preservada, vistos como ângulo ambiental (como integrantes do conglomerado 
abstrato que compõe a qualidade ambiental), são bens públicos de uso comum [...] 
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(BENJAMIN, 1993, p 70). 
 

Benjamin (1993, p. 74) ainda assevera que a PNMA (Lei nº 6.938/1981), que foi 

inteiramente recepcionada pela CRFB/1988, coaduna com seu posicionamento acerca da 

natureza jurídica do bem ambiental, ao considerar, no art. 2º, inciso I, o meio ambiente como 

um patrimônio público. Assim, sendo o meio ambiente um patrimônio público a sua natureza 

jurídica é, para Benjamin (1993), um bem público, de uso comum do povo. 

Costa (2016, p. 91) também aborda a temática acerca da classificação jurídica do bem 

ambiental no ordenamento jurídico brasileiro e relata que “[...] é necessário usar o bom senso 

e todo um arcabouço jurídico constitucional para concluir qual é a natureza jurídica que 

regula essa nova matéria constitucional [...]”. 

Concorda-se com a autora (2016) especialmente porque as duas teorias expostas 

deixam dúvidas sobre qual a melhor interpretação para classificar a natureza jurídica do bem 

ambiental constitucionalmente tutelado, e questiona: 

 
É evidente que a Constituição ao se reportar ao meio ambiente o faz em sentido 
global. Ou, como diz Benjamin, o macrobem. No entanto, não entende-se que o 
meio ambiente seja de uma natureza jurídica diversa do microbem (rios, mares, 
floresta), como expõe Benjamin. 
Fiorillo, por sua vez, não dissocia em momento algum a característica do meio 
ambiente geral como um bem difuso e nem separado em seus aspectos natural, 
artificial, cultural e do trabalho, que continuam com a mesma natureza jurídica, ou 
seja, difusa (COSTA, 2016, p. 69). 

 

Não há dúvidas que o meio ambiente se trata de bem diferenciado, que merece um 

tratamento especial e distinto daquele dispensado aos bens particulares e aos bens públicos. 

Seu enquadramento como bem particular não encontra guarida no ordenamento jurídico 

pátrio, e como bem público restam dúvidas que merecem ser superadas. 

Observada a definição de bem de uso comum do povo, disposta no CC/2002, num 

primeiro momento não parece ser suficiente para enquadrar a natureza jurídica do bem 

ambiental dada a sua natureza difusa. O bem ambiental pertence a uma coletividade 

indeterminada, que apresenta natureza indivisível, ou seja, não se repartem (RODRIGUES, 

2011, p. 47). Ademais de ser indivisível, o bem ambiental ainda possuí a característica de ser 

ubíquo, isto é, “o bem ambiental não encontra fronteiras espaciais ou territoriais” 

(RODRIGUES, 2011, p. 47). O bem público de uso comum do povo (art. 99, inciso I, 

CC/2002) não possui essas características. Ao contrário, o que se observa é que os bens 

públicos, por serem de domínio público, não formam um todo indivisível, e são 

geograficamente limitados aos espaços territoriais aos quais pertencem. 
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Outra importante observação acerca do não enquadramento do bem ambiental como 

bem público é o seu caráter de inalienabilidade e de impenhorabilidade. Tais institutos não se 

aplicam ao bem ambiental, ao passo que o bem público de uso comum do povo, em caráter 

excepcional, pode ser alienado ou penhorado, conforme se observa nos termos dispostos no 

art. 100 do CC/202. 

Nesse sentido, assevera Diniz (2012) que: 

 
Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são indisponíveis ou 
inalienáveis, logo não podem ser vendidos, doados ou trocados. Tal inalienabilidade 
poderá ser revogada desde que: a) o seja mediante lei especial; b) tenham tais bens 
perdido sua utilidade ou necessidade, não mais conservando sua qualificação; assim, 
ocorrida a desafetação (mudança da destinação) de um bem público, este perderá a 
inalienabilidade se incluindo no rol dos bens dominicais (art. 101) para tornar 
possível sua alienação (RT, 711:93, 621:189); e c) a entidade pública os aliene em 
hasta pública ou por meio de concorrência administrativa (RF, 83:275; EJSTJ, 
12:15). (DINIZ, 2012, p. 174) 

 

Ora o que se depreende das disposições da autora é a afirmação de que o bem 

ambiental não é, em definitivo, um bem público de uso comum do povo, tendo em vista que o 

bem ambiental não perderá a sua utilidade ou necessidade, inimaginável, ainda, o bem 

ambiental deixar de conservar a sua qualificação, para que possa ser vendido, ou trocado, ou 

doado.  

Outro aspecto importante é o direito de propriedade em favor daquele que se diga 

proprietário do bem público ou privado, direito constitucionalmente assegurado no art. 5º, 

inciso XXII, da CRFB/1988. O CC/2002 atribui ao proprietário do bem o direito de usar, 

gozar e dispor da coisa, nos seguintes termos: “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de 

usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 

possua ou detenha” (BRASIL, 2002). 

Ocorre que, tal disposição da coisa não parece uma característica que se coadunaria 

com o bem ambiental, tendo em vista que seu titular não é um indivíduo que possa ser 

destacado, mas sim é uma coletividade indeterminada, o que se dessume que o direito de 

propriedade seria exercido por todos e não somente por um indivíduo. Ademais, ainda que o 

bem ambiental fosse de natureza jurídica pública, de uso comum do povo, não se aplicaria o 

direito de propriedade, dada a impossibilidade de disposição do bem ambiental.  

Fiorillo (2015), nesse sentido, afirma que: 

 
O bem ambiental destaca um dos poderes atribuídos pelo direito de propriedade, 
consagrado no direito civil, e o transporta ao art. 225 da Constituição Federal, de 
modo que, sendo bem de uso comum como é, todos poderão utilizá-lo, mas ninguém 
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poderá dispor dele ou então transacioná-lo. (FIORILLO, 2015, p. 196) 
 

Diante disso, entende-se que o bem ambiental é um bem de natureza jurídica difusa, 

sendo necessário o estabelecimento de seu gerenciamento pelo Poder Público, a quem 

compete a defesa e preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Leia-se: 

 
O bem ambiental está diretamente ligado a sua natureza jurídica. Conforme a 
Constituição Federal, ela é difusa. Sendo assim, esse bem não integra o patrimônio 
público, mas é patrimônio difuso de “todos”. E por isso mesmo deve ser 
resguardado tanto pelo Poder Público como pelo cidadão. (COSTA, 2016, p. 95) 

 

Desse modo, sendo um bem difuso, a defesa do bem ambiental pode ser reclamada a 

título individual ou por meio da tutela coletiva, conforme dispõe o CDC, além de conservar 

seu caráter de inalienável, impenhorável, indivisível que são marcas distintivas dos direitos 

fundamentais. 

Passa-se ao estudo dos aspectos processuais na defesa e proteção do bem ambiental, 

tomando destaque para o microssistema processual brasileiro. 

 

2 MICROSSISTEMA PROCESSUAL BRASILEIRO NA DEFESA DA PROTEÇÃO 

DO MEIO AMBIENTE 

 

O Direito processual brasileiro é considerado um ramo do direito público, orientado 

por normas, princípios e regras, de caráter constitucional, que desenham a estrutura para a 

defesa e proteção dos direitos materialmente tutelados. 

A defesa do bem jurídico ambiental é composta por diversas particularidades e 

especificidades (como todo direito transindividual) que demandam do legislador 

infraconstitucional especial atenção, não apenas na construção de normas para a proteção do 

direito material, mas, também, na criação de mecanismos processuais que atendam às 

particularidades e às especificidades dessa nova classe de direitos. 

Com o surgimento dos direitos transindividuais, o ordenamento jurídico brasileiro 

passou por diversas alterações legislativas, especialmente porque o CPC/1973, considerado 

um “código oitocentista, técnico e individualista, fechado e tendencialmente unívoco em seus 

significados e completo em sua extensão” (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 

48), não refletia os ideais para satisfação dos interesses coletivos. 

Segundo Rodrigues (2009, p. 12), o processo civil brasileiro foi estruturado “num 

ideal individualista”, voltado para o atendimento de demandas que dizem respeito apenas às 
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partes que integram a lide. Tal estrutura não encontra guarida com os novos interesses 

advindos da sociedade de massa, interesses transindividuais, criados para o atendimento de 

novas necessidades, dentro de perspectivas embasadas e ancoradas no dever de solidariedade 

e na busca pelo bem social. 

Nesse contexto, a sistemática construída pelo antigo CPC/1973 se mostrava 

inadequada e insuficiente para a instrumentalização do processo coletivo, o que fez com que a 

estrutura do processo civil fosse totalmente adaptada para o atendimento dessas novas 

demandas, buscando enfoques diferenciados e atuais. Veja-se: 

 
[...] É preciso, pois, para bem operar com as ações coletivas, despir-se de velhos 
preconceitos (ou pré-conceitos), evitando recorrer a raciocínios aplicáveis apenas à 
“tutela individual” para solucionar questões atinentes à “tutela coletiva”, que não é, 
e não pode ser, pensada sob a perspectiva da teoria da “ação individual”. Os 
institutos que presidem essa ação (ao menos em sua grande maioria) são 
incompatíveis e inaplicáveis à tutela coletiva, simplesmente porque foram 
concebidos para operar em outro ambiente (MARINONI; ARENHART; 
MITIDIERO, 2016, p. 424). 

 

Por isso a necessidade de se estruturar uma sistemática processual que seja suficiente 

para atender as demandas cujo objeto é um só, mas “que interessa a titulares indeterminados 

sem um vínculo concreto que os una, senão, apenas, pela fruição do mesmo e único bem [...]” 

(RODRIGUES, 2009, p. 12-13). 

O novo CPC/2015, Lei nº 13.105/2015, recentemente introduzido no ordenamento 

pátrio, expõe um olhar mais atual e contemporâneo da sistemática processual4, diferentemente 

de seu antecessor. Ainda não é o código que regula e orienta o processo coletivo brasileiro, 

mas “o abraça e envolve, sendo a ponte de ligação entre o processo e a Constituição” 

(DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 49). 

O Direito Ambiental se coloca no centro dessa nova classe de interesses, ao lado de 

outros direitos de caráter coletivo, como o Direito do consumidor. Trata-se, como já visto, de 

um direito transindividual, de terceira geração, com características próprias, como a 

“indivisibilidade dos sujeitos, a indivisibilidade do objeto, intensa conflituosidade e duração 

efêmera”, conforme assevera Mancuso (2005, p. 120). 

Assim, a defesa do direito material ambiental, diante de uma lesão ou ameaça de 

lesão ao bem jurídico tutelado, deverá ser exercida de modo que atenda a essas 

                                                 
4 Um dos aspectos importantes introduzidos pelo novo CPC/2015 é sua sistematização “aberta, flexível e 
combinada com Constituição e com os microssistemas processuais, em especial, o processo coletivo, fazendo 
referência expressa às ações coletivas (art. 139, X e art. 985, I e II)” (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 
2016, p. 49). 
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especificidades, dentro de uma sistemática própria para a defesa de interesses coletivos: “O 

processo destinado à defesa ambiental haverá de revestir-se de um caráter sócio-coletivo, 

norteado pela importância a ser atribuída, acima de tudo, à tutela do bem em questão. O 

objetivo primário é o de obter-se, rapidamente, o bem ambiental almejado” (MARIN; 

LUNELLI, 2010, p. 317). 

A norma por excelência, no ordenamento jurídico brasileiro, para a responsabilização 

do agente causador de danos ao meio ambiente (ou que lhe ameace causar danos), de caráter 

coletivo, é a LACP (Lei nº 7.347/1985). Referida lei “disciplina a ação civil pública5 para 

apurar a responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 1985). 

Ao lado do LACP está o CDC (Lei nº 8.078/1990), que trata da proteção dos direitos 

do consumidor, considerados também essa nova classe de direitos advindos da sociedade 

contemporânea, de massa, que tem como titulares uma coletividade de indivíduos, muitas 

vezes indeterminada, assim como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

A LACP e o CDC, no entendimento de Amorim (2016, p. 43), compõem o “núcleo 

duro” do chamado microssistema processual coletivo, composto por diversas outros 

diplomas6, com o fim de dispensar tratamento diferenciado para a defesa e proteção dos 

interesses transindividuais. 

Essas duas normas possuem regras, contidas nos arts. 21 da LACP e 90 do CDC, que 

são comandos, ao aplicador do direito, para a observância dos diplomas de modo 

complementar e sistemático. Esses dispositivos são tratados pela jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça (STJ) como regras de envio, o que permite a aplicação sistematizada dos 

institutos na instrumentalização processual coletiva. Veja-se: 

 
Os arts. 21 da Lei da Ação Civil Pública e 90 do CDC, como normas de envio, 
possibilitaram o surgimento do denominado Microssistema ou Minissistema de 
proteção dos interesses ou direitos coletivos amplo senso, com o qual se comunicam 
outras normas, como os Estatutos do Idoso e da Criança e do Adolescente, a Lei da 

                                                 
5 A ACP, para o prof. Yarshell, citado por Rodrigues (2009, p. 69), “[...] é toda e qualquer ação exercida para 
proteger direitos difusos e coletivos que siga o regramento processual previsto no sistema processual coletivo 
[...]”. 
6 Outras normas compõem o chamado microssistema processual coletivo brasileiro, a saber, a título 
exemplificativo: Estatuto da Cidade – Lei nº 10.257/2001 e Parcelamento do Solo – Lei nº 6.766/1979; Código 
Florestal – Lei nº 4.771/1965; Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/1981; Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – Lei nº 9.985/2000; Proteção do Bioma Mata Atlântica – Lei nº 
11.428/2006; Política Nacional de Biossegurança – Lei nº 11.105/2005; Lei das Pessoas Portadores de 
Deficiência – Lei nº 7.853/1989; Prioridade de atendimento – Lei nº 10.048/2000; Promoção da acessibilidade – 
Lei nº 10.098/2000; Direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais – Lei nº 10.216/2001; Lei Orgânica 
do SUS – Lei nº 8.080/1990; Lei de Improbidade Administrativa – Lei nº 8.429/1992; Ação Popular – Lei nº 
4.717/1965; Mandado de Segurança – Lei nº 12.016/2009; entre outras. 
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Ação Popular, a Lei de Improbidade Administrativa e outras que visam tutelar 
direitos dessa natureza, de forma que os instrumentos e institutos podem ser 
utilizados para "propiciar sua adequada e efetiva tutela" (art. 83do CDC). (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. REsp. 1106515/MG. Rel:  Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 02/02/2011) 

 

A ausência de codificação específica para a defesa dos interesses transindividuais, 

atrelada à fragilidade dos instrumentos processuais de demandas individuais do CPC, faz com 

que o aplicador do direito lance mão de um olhar mais sistemático das normas que compõem 

a defesa e proteção dos direitos que pretendem uma tutela coletiva, visando assegurar 

segurança jurídica e o devido processo legal. 

Ferreira (2015) ressalta que um dos objetivos do microssistema processual brasileiro é 

garantir segurança jurídica às demandas de caráter coletivo:  

 
[...] o Direito Processual Coletivo é um mecanismo efetivo de resolução de litígios, 
possuindo no Brasil um microssistema próprio, embora ainda careça de uma 
compilação definitiva. Visa a dar uma solução mais racional a demandas que podem 
se fazer repetidas, o que em muitos casos significa cuidar de litígios de massa 
através de um critério misto de segurança jurídica, economia processual, 
uniformidade de julgamento e razoável duração do processo, entre outros, ganhando 
relevo especial como solução adequada para uma sociedade hipercomplexa e 
massificada (FERREIRA, 2015, p. 45). 

 

É importante que haja simetria no atendimento dessas demandas que podem ser 

intentadas tanto a título individual como a título coletivo, sob pena de se colocar em risco o 

direito de uma parcela da sociedade que mais merece proteção, denominados de 

hipossuficientes, seja técnica ou economicamente. 

Com isso, observa-se que a LACP representa o diploma que orienta o microssistema 

processual coletivo brasileiro, sendo a ACP o instrumento hábil para a defesa do meio 

ambiente e um mecanismo poderoso para que se obtenha a tutela específica para reparação de 

danos ao meio ambiente e/ou a devida e justa indenização.  

 

2.1 A proteção jurisdicional do bem ambiental no ordenamento jurídico brasileiro 

 

A CRFB/1988, ao garantir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, passa a tutelar materialmente o Direito Ambiental, assegurando a tutela 

preventiva e repressiva a qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico ambiental. 

O meio ambiente não está imune a danos, pelo contrário, as consequências das ações 

do homem sobre a natureza são marcadas por grandes desastres ambientais. Recentemente 
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Minas Gerais sediou o maior desastre socioambiental do país, com o rompimento da barragem 

de rejeitos, em Mariana/MG, cujos danos ambientais adentrarão e perpetuarão gerações após 

gerações. 

Para a defesa do direito material ambiental a CRFB/1988 assegura, no art. 5º, inciso 

XXXV, que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a 

direito” (BRASIL, 1988), trata-se, de acordo com Fiorillio (2012), de um direito de agir 

processual, o qual se destina a buscar a tutela da prestação jurisdicional quando diante de uma 

lesão ou ameaça de lesão ao meio ambiente. 

Por isso, a defesa e proteção jurisdicional do bem ambiental devem ser 

instrumentalizadas de modo efetivo para que seja possível garantir o exercício do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado por esta e pelas gerações que 

virão. 

Para a proteção e regulação das ações do homem sobre o meio ambiente, o legislador 

infraconstitucional criou diversas normas, como os princípios de Direito ambiental, e as 

regras de natureza civil, penal e administrativa, que seguem diretriz constitucional, além da 

orientação dos tratados internacionais; toda essa normativa com o fim de assegurar que as 

presentes e futuras gerações possam gozar de um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Uma breve digressão na normatização ambiental se propõe para expor o panorama das 

regras que visam à defesa e proteção do meio ambiente no Brasil. 

O Código Florestal de 1934 pode ser considerado o marco na proteção ambiental no 

país, especialmente para a proteção das florestas brasileiras. Tinha como objetivo regular a 

exploração de madeiras, além de delimitar áreas como as florestas protetoras, as florestas 

remanescentes, as florestas de rendimento e as florestas modelo com proteção especial. Em 

1965 instituiu-se o novo Código Florestal, e consequentemente revogou o de 1934, criando, 

dentre outras, áreas especialmente protegidas, como as áreas de preservação permanente e de 

reserva legal, com o fim de mitigar a devastação das florestas que assolava o território 

brasileiro. 

Na década 80, o Direito Ambiental brasileiro ganhou um novo contorno com a entrada 

em vigor da Lei nº 6.938/1981, que institui a PNMA. Essa norma, anterior à CRFB/1988, foi 

recepcionada por esta, e representa um importante instrumento na proteção do meio ambiente 

brasileiro. 

A tutela do meio ambiente nas esferas administrativa e criminal é dada pela Lei nº 

9.605/1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente” (BRASIL, 1998). 
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Em 2012, e sem pretender esgotar o tema sobre o arcabouço normativo de defesa 

material do bem ambiental, é promulgado o novo Código Florestal Brasileiro, Lei nº 

12.651/2012, o qual revoga do Código de 1965 e estabelece normas gerais de proteção 

ambiental, de exploração dos recursos naturais, bem como prevê mecanismos econômicos e 

financeiros para o alcance de seus objetivos.  

Ademais desses instrumentos normativos encontram-se os princípios de Direito 

Ambiental, que são importantes ferramentas para a defesa e preservação do meio ambiente. E, 

também, os tratados internacionais que o Brasil seja signatário.  

O cardápio normativo brasileiro para a proteção do meio ambiente é farto, devendo o 

aplicador do direito se guiar pela norma que melhor adeque à pretensão desejada. Deve-se 

sempre se ter em mente que o bem ambiental não é qualquer bem tutelado, trata-se da tutela 

material de um bem que é essencial à sadia qualidade de vida de todos, sendo, por isso, 

considerado um direito fundamental do homem decorrente do direito à vida.  

A defesa desse precioso bem em juízo, conforme já explorado, é garantida por meio de 

um sistema de normas, denominado microssistema processual, em cujo núcleo encontra-se a 

LACP, ao lado do CDC, norma por excelência para a defesa do bem ambiental em juízo 

(NEVES, 2016, p. 43). 

Importante dizer que na LACP encontra-se o instrumento processual, objeto de análise 

deste trabalho, o TAC. Dentro desse contexto de microssistema processual, o TAC toma uma 

relevância fundamental na defesa e proteção do meio ambiente, seja promovendo medidas 

preventivas, seja impondo medidas de recuperação/reparação de danos ao meio ambiente. 

Lembrando que para sua instrumentalização o aplicador do direito deve ser observador exímio 

de outras normas ambientais para a correta aplicação do TAC e garantir a tutela adequada. 

 Acresce a esse entendimento as palavras de Rodrigues (2011): 

 
Tratando-se de tutela jurisdicional do meio ambiente, o conjunto de técnicas 
processuais (provimentos, processos e procedimentos) oferecidas pelo legislador 
como sendo aptas para debelar as crises ambientais – como também as crises 
envolvendo interesses difusos tout court – encontra-se, precipuamente, sedimentado 
no que se convencionou chamar de “jurisdição civil coletiva” ou microssistema 
processual coletivo ou ainda sistema processual coletivo. Trata-se, na verdade, de 
um conjunto de regras e princípios de direito processual coletivo, ou seja, técnicas 
processuais que foram criadas para serem usadas e debelar as crises de interesses 
coletivos (lato sensu), dentre as quais se situa a tutela do equilíbrio ecológico 
(RODRIGUES, 2011, p. 82). 

 

É notável que, conforme colocado pelo autor (2011), quando se instala a crise jurídica 

ambiental, o aplicador do direito é forçado a observar a instrumentalização das normas de 
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Direito Ambiental, dentro do microssistema processual coletivo, para que se concretize a 

efetiva defesa do bem ambiental, observado o caso concreto. 

Sendo certo que a LACP é o instrumento processual apto para resolver as crises 

jurídicas ambientais, com vistas a garantir uma tutela adequada para a defesa do meio 

ambiente, seja tutela específica de recuperação in natura, ou reparação dos danos causados, 

mediante o pagamento de justa indenização. 

Rodrigues (2011) adverte: 

 
A necessidade de se estabelecerem as tutelas jurídicas diferenciadas para atender às 
peculiaridades do direito material em conflito decorre do próprio devido processo 
legal, que deve ofertar, ao jurisdicionado, um processo giusto e equo. 
[…] é preciso revisitar o clássico modelo liberal do processo civil brasileiro – e isso 
tem sido feito pelo próprio legislador – para diferenciar as técnicas processuais de 
acordo com as exigências do direito material, especialmente quando o direito 
material a ser tutelado for o meio ambiente, pelas enormes peculiaridades e pela 
importância que tem (RODRIGUES, 2011, p. 66). 

 

Dadas as peculiaridades do bem ambiental é que se entende que para a propositura de 

uma ACP ambiental ou até mesmo para a celebração de um TAC ambiental, faz-se necessário 

ter em mente que tipo de tutela melhor adeque ao caso concreto e possa cessar ou minimizar a 

crise jurídica estabelecida pela ruptura da estabilidade do bem ambiental. 

É de se considerar ainda que os mecanismos processuais postos à defesa do meio 

ambiente sejam eficazes e concedidos em um menor tempo possível (celeridade 

procedimental) para que não haja perigo de demora e consequentemente impossibilidade de 

reparar o dano ambiental.  

Diante de tais fatos, se propõe uma breve análise dos tipos de tutelas que se busca 

alcançar para garantir a estabilidade do bem ambiental, ou para se recuperar o bem ambiental 

acaso sofra danos, antes de se adentrar nas estruturas dos “núcleos duros” do microssistema 

processual coletivo brasileiro, ou seja, LACP e CDC (NEVES, 2016, p. 43). 

 

2.1.1 Da tutela preventiva 

 

Na busca pela proteção do meio ambiente, diante de uma lesão ou ameaça de lesão a 

um bem ambiental, pede-se que o Estado Juiz estabeleça obrigações de fazer ou não fazer 

como forma de impedir que o dano causado ao meio ambiente se efetive ou se perpetue, 

podendo, inclusive, a imposição de multa pecuniária pelo descumprimento de tais obrigações. 

Rodrigues (2011) ensina que a tutela protetiva do bem ambiental a ser pretendida deve 
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ser específica e a mais coincidente possível com a regra do Direito Ambiental, e 

complementa: 

 
Há que se recordar que o equilíbrio ecológico é essencial à vida e, por isso mesmo, 
todos os deveres ambientais estão relacionados à proteção de todas as formas de 
vida. [...] Assim, além de uma tutela ágil, a proteção jurisdicional dos deveres 
ambientais deve ser o mais coincidente possível com a realidade esperado pelo 
legislador. Trata-se, pois, de içar a tutela específica dos deveres ambientais como um 
norte a ser perseguido e alcançado. Contrario sensu, é de se dizer que a não 
realização da tutela jurisdicional específica pode comprometer o direito fundamental 
à vida e de todos os seres vivos (RODRIGUES, 2011, p. 74). 

 

O autor (2011) demonstra que no caso de uma tutela que vise a proteção do bem 

ambiental, mesmo antes da efetiva ocorrência do dano, deve-se buscar a aplicação da tutela 

específica, ou seja, aquela que coincidirá com o estado natural do meio ambiental, caso não 

ocorra o dano. Seja pela imposição de uma obrigação de não fazer ou fazer, mas que seja 

específica, sob pena de comprometer os atributos naturais do meio ambiente. 

 

2.1.2 Da tutela reparatória in natura e in pecunia  

 

A tutela reparatória se enquadra num segundo plano, “apenas subsidiariamente é que 

se deve pensar em tutela reparatória do meio ambiente” (RODRIGUES, 2011, p. 75).  

Primeiramente se pretende a proteção, evitar que o dano ao meio ambiente ocorra, 

evitar que haja violação do direito material ambiental, e, para isso, utiliza-se da tutela 

jurisdicional preventiva, que seja a mais coincidente possível com a norma ambiental. 

Entretanto, ocorrendo o dano, há que se reparar. Para isso, utiliza-se da tutela 

reparatória que pode ser reparatória in natura ou pecuniária. 

A tutela reparatória in natura será pretendida quando diante de um dano efetivo ao 

meio ambiente. Tem por objetivo obrigar o poluidor/degradador a reparar o meio ambiente 

degradado, fazendo-o voltar ao seu estado originário, anterior à ocorrência do dano. 

Adverte Rodrigues (2011, p. 75) que mesmo a reparação in natura do meio ambiente 

“deve ser feita o mais próxima possível do resultado que se teria com a conduta esperada pelo 

legislador”. 

Assim, a reparação in natura sempre deve preceder a reparação pecuniária, posto que 

sua aplicação causa no poluidor/degradador do meio ambiente o caráter pedagógico da sanção 

imposta. Ainda, há de considerar que é extremamente difícil a quantificação pecuniária de um 

determinado bem ambiental, sendo o mais certo que a reparação do bem deva ser feita, na 
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medida do possível, mediante tutela reparatória in natura. Voltar o meio ambiente ao seu 

status quo ante (RODRIGUES, 2011, p. 76). 

Para isso, o ordenamento jurídico brasileiro prevê mecanismos processuais que 

pretendem ao cumprimento da obrigação material, a mais coincidente possível, pelo agente 

causador do dano ao meio ambiente. Dentre esses mecanismos citam-se as obrigações de 

fazer, de não fazer, bem como a aplicação de multas (processuais), cujo método de 

cumprimento está disposto no CPC/2015. 

Já a tutela reparatória pecuniária é aquela que impõe ao agente causador do dano a 

obrigação de indenizar os prejuízos causados ao meio ambiente. Assim, não sendo possível 

recuperar o meio ambiente, inexistindo a possibilidade de voltar a ser como era anteriormente 

ao evento danoso, necessária a imposição da tutela reparatória in pecúnia (RODRIGUES, 

2011, p. 79).  

Essa indenização é estipulada em dinheiro, não se trata de uma obrigação de fazer ou 

não fazer, mas de indenizar o meio ambiente pela degradação que sua atividade causou ao 

meio ambiente. 

Adverte Rodrigues (2011, p. 79) que esse tipo de tutela deve ser a última opção de 

escolha a ser prestada pelo órgão jurisdicionado, tendo em vista que não imputa, do mesmo 

modo que a reparação in natura, ao agente poluidor o caráter pedagógico da sanção. Observa-

se, como exemplo, o caso do rompimento da barragem de Fundão da mineradora Samarco, 

cujas acionistas são, nada mais, nada menos, que uma das maiores mineradoras do mundo 

(BHP Billiton) e a maior mineradora do Brasil (Vale S/A). Para as acionistas da Samarco, cuja 

receita é na ordem dos bilhões de dólares, a imposição de uma obrigação indenizatória 

pecuniária não causaria o mesmo efeito que a imposição da obrigação de recuperar o meio 

ambiente degradado. 

Ademais, não é que esse tipo de tutela seja de somenos importância, pelo contrário, 

verificando que em determinados casos não seja possível o meio ambiente retornar ao seu 

status quo ante, necessário que, ao agente poluidor, seja imposta uma obrigação indenizatória 

e que seja suficiente para incutir, neste poluidor/degradador, o peso pedagógico da 

condenação aplicada. 

A aplicação de cada uma dessas tutelas é pretendida de modo diverso, contudo o fim 

sempre será a efetividade da proteção e conservação dos recursos naturais. 

Essa discussão é de fundamental importância, como já visto, para a aplicação do TAC 

em casos que seja necessária a imposição de obrigações de fazer, ou de não fazer ao agente 

poluidor/degradador, ou até mesmo na imposição de obrigação de indenização pecuniária, 
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para que não ocorra banalização dos institutos de Direito Ambiental e, ainda, para que seja 

garantida a melhor tutela para a proteção dos recursos naturais. 

Neste ponto, passa-se ao estudo das normas que compõem o microssistema processual 

coletivo brasileiro, para análise de seus atributos e melhor compreensão do TAC como 

instrumento de defesa e proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

2.1 Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.080/1991 

 

O CDC é considerado, nas palavras de Neves (2016, p. 43), como o “núcleo duro” do 

microssistema processual coletivo brasileiro, por representar, juntamente com a LACP, 

instrumentos que orientam a defesa e proteção dos direitos coletivos (latu sensu) no Brasil. 

Diante de tal constatação, necessário o estudo de alguns aspectos estruturais do CDC 

para melhor compreensão do tema proposto, qual seja, o TAC como instrumento de proteção 

ambiental. 

O CDC foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro em 1991 em decorrência do 

mandamento constitucional inscrito no art. 5º, inciso XXXII, da CRFB/1988, em que o 

legislador constituinte imputa ao Estado o dever de promover a defesa do consumidor. No 

próprio texto constitucional, ainda, a defesa do consumidor aparece, de forma expressa, no 

art. 170, inciso V, como um princípio da ordem econômica e financeira. E, por fim, começa a 

ganhar corpo nos Atos das Disposições Constitucionais (ADCT) que ordena o Congresso 

Nacional a editar um código para a defesa do consumidor. 

Convém destacar que a codificação da proteção e defesa do consumidor não é o marco 

da luta das relações consumeristas. O CDC pode ser considerado como “o resultado de todos 

os movimentos consumeristas anteriormente ocorridos no Brasil e no exterior”, tais como a 

inflação que acometera o país na década de 1980, o surgimento dos contratos de adesão, das 

novas tecnologias, o aumento do consumo de massa, dentre outros (CAVALIERI FILHO, 

2008, p. 10). 

O diploma consumerista, de ordem pública e de interesse social, implanta a Política 

Nacional de Consumo no Brasil, tendo por objetivo, expresso em seu art. 4º, o “atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo [...]” (BRASIL, 1991). 

Geisa Rodrigues (2011, p. 85-86) afirma que o CDC “teve como propósito promover o 

acesso à justiça dos consumidores, além de ensejar uma tutela mais adequada dos demais 
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direitos transindividuais ao renovar a lei de ação civil pública”. 

Observa-se tal afirmativa no texto do CDC, ao dispor sobre normas que tratam dos 

direitos e deveres do consumidor, das relações de consumo, bem como normas que dispõem 

sobre infrações de natureza penal, além, é claro, de normas processuais, que instrumentalizam 

a defesa dos direitos coletivos em juízo.  

Para o estudo que se pretende neste trabalho, importa observar as disposições contidas 

no Título III – Da Defesa do Consumidor em Juízo.  

Nesse título, o legislador infraconstitucional coloca fim a calorosa discussão 

doutrinária, trazendo, no art. 81, a definição dos direitos difusos, coletivos e individuais 

homogêneos, “tema que até então não havia sido esclarecido por nenhuma legislação nacional 

de forma expressa e que era conturbado, inclusive na doutrina especializa” (DIDIER 

JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 50). 

Outro importante aspecto inovador trazido pelo CDC foi a criação do microssistema 

processual coletivo, conforme abordado anteriormente, por meio do que se consignou chamar 

de regras de envio, conforme definição dada pelo STJ. 

As regras de envio permitiram que o legislador infraconstitucional, por meio do CDC, 

atualizasse a LACP (norma anterior à ordem constitucional de 1988) no sentido de trazer um 

tratamento mais adequado para o devido processo legal dos direitos coletivos em juízo, além 

de pretenderem a uniformização dos institutos que compõem o microssistema processual 

coletivo. 

Nesse ponto, merece nota disposto contido no art. 113 do CDC, o qual acrescenta os 

§§ 4º, 5º e 6º ao art. 5º da LACP, em especial atenção ao § 6º, que assim dispõe: “os órgãos 

públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua 

conduta às exigências legais, mediante combinações, que terá eficácia de título executivo 

extrajudicial" (BRASIL, 1990). 

Trata-se do TAC, instrumento processual bastante utilizado pelos legitimados ativos da 

LACP, especialmente na defesa e proteção do meio ambiente.  

A criação do TAC não se deve ao fato apenas de sua positivação no texto do CDC e/ou 

da LACP, sua origem remonta a uma sistemática interpretação de práticas e costumes 

adotados no ordenamento pátrio, conforme relata Rodrigues: 

 
Conjugadas a previsão de eficácia executiva de acordos celebrados pelo Ministério 
Público, a experiência da prática administrativa concertada, a possibilidade de 
composição de direitos transindividuais indisponíveis e a adequação da tutela 
extrajudicial desses direitos, constatada na condução dos inquéritos civis públicos, 
tivemos o nascimento do instituto do termo de ajustamento de conduta 
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(RODRIGUES, 2011, p. 89). 
 

O TAC e suas estruturas será melhor estudo nos capítulos seguintes, porém, convém 

destacar que, em que pese o veto presidencial ao § 2º do art. 82 e ao parágrafo único do art. 92 

(ambos do CDC), que dispunham sobre a possibilidade de celebração de TAC, o art. 113, do 

mesmo diploma, não foi objeto de veto presidencial e, por isso, não se aplica a teoria de que 

esse dispositivo estaria vetado7, dada a incidência do veto “incidenter tantum” 

(RODRIGUES, 2011, p. 90). 

Passa-se ao estudo da LACP, que trata da ACP para a responsabilização por danos ao 

meio ambiente, entre outros, como parte integrante e complementar do “núcleo duro” do 

microssistema processual coletivo (NEVES, 2016, p. 43). 

 

2.2 Lei de Ação Civil Pública – Lei nº 7.347/1985 

 

Considerada a insuficiência dos mecanismos processuais de defesa dos interesses 

individuais, especialmente quanto a aplicação exclusiva do CPC nas demandas de caráter 

coletivo, o legislador criou a LACP, que “disciplina a ação civil pública de responsabilidade 

por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 1985). 

A lei foi introduzida no ordenamento jurídico brasileiro meados da década de oitenta, 

o que permite observar que sua estrutura, ainda, não estava sob a égide CRFB/1988.  

Recepcionada pela nova ordem constitucional, o diploma de defesa dos interesses 

coletivos passou por consideráveis alterações em 1990, introduzidas pelo CDC, que tiveram o 

condão de remodular seus mecanismos para a efetiva aplicação do devido processo nas ações 

coletivas. 

Ao fazer uma breve digressão, é possível verificar na Lei de Ação Popular, Lei nº 

4.717/1965, um importante instrumento, de participação popular, atento às demandas que 

buscam “a proteção da cidadania e do interesse público” (MARINONI; ARENHART; 

MITIDIERO, 2016, p. 405). Porém, é de se observar algumas limitações estruturais, do 

referido diploma na defesa e proteção do bem ambiental, enquanto um direito transindividual.  

A regulamentação da ação popular data da década de 70, revelando o diploma como 
                                                 
7 Cabe dizer que na justificativa do veto presidencial, em relação aos art. 82 e 92 do CDC, fez-se menção em 
vetar o art. 113, o qual acrescentava §6º ao art. 5º da LACP, inserindo o TAC no mundo real. Contudo, o referido 
artigo não foi expressamente vetado. Assinala Rodrigues que “[...] o veto tem que ser sempre explícito e relativo 
formalmente a todos os dispositivos aos quais se intenta vetar [...]” (RODRIGUES, 2011, p. 91) o que não se 
verifica quanto ao art. 113 do CDC que permaneceu ileso, sendo hoje de plena eficácia. 
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uma norma pioneira na defesa de interesses coletivos. Está prevista no rol dos direitos 

fundamentais, disposto no art. 5º, inciso LXXIII, da CRFB/1988, o que não poderia deixar de 

estar, pois, em se tratando de uma constituição democrática, a participação social é parte 

estruturante de tal conjuntura. 

Trata-se de um diploma inovador, especialmente para a época que fora criado, 

contudo, na atual conformação social, cujas demandas de massa exigem especial atenção do 

legislador infraconstitucional, bem como do aplicador do direito, a ação popular se mostra 

insuficiente para abarcar toda e qualquer demanda de interesse coletivo. 

E nesse ponto, destaca Rodrigues (2009) as fragilidades, ou como coloca o autor, os 

problemas que lei de ação popular apresenta: 

 
Estes problemas recaem, notadamente, sobre a insuficiência processual à tutela 
desses direitos, já que a ação popular tinha e tem como legitimado o cidadão, que 
normalmente é uma parte hipossuficiente (técnica e economicamente) quando 
contratado com os seus adversários; o seu objeto era restrito à tutela do patrimônio 
público, assim entendidos os bens indicados no art. 1º, §1º, da Lei nº. 4.717/65; 
possuía ainda uma severa limitação quanto à sua legitimidade passiva (só cabível 
contra anulação de atos lesivos praticados pelo Poder Público) (RODRIGUES, 2009, 
p. 13-14).  

 

As limitações impostas pelo referido diploma no aspecto da legitimidade para o 

ajuizamento da ação, bem como quanto ao objeto que circunscreve a ação popular, claramente 

demonstram sua inviabilidade para a defesa dos direitos coletivos, especialmente os bens 

ambientais, tema deste trabalho. 

Passa-se agora à análise dos elementos estruturantes da ACP, sendo necessário realizar 

uma abordagem limitada de alguns instrumentos reputados essenciais da LACP para, então, 

compreender o TAC no processo coletivo. 

 

2.2.1 Do objeto 

 

A LACP se apresenta como o diploma por excelência para atender toda e qualquer 

demanda de caráter coletivo, sendo por isso considerada o “núcleo duro” do microssistema 

processual coletivo brasileiro (NEVES, 2016, p. 43), ao lado do CDC, representando o 

instrumento processual para debelar as crises jurídicas coletivas e responsabilizar os agentes 

causadores dos danos, por meio da ação civil pública.  

Em seu art. 1º a lei apresenta um rol extenso e bastante diversificado de interesses ou 

direitos a serem tutelados, conforme se verifica: 
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[...]  
l - ao meio-ambiente; ll - ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico; IV - a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo. V - por infração da ordem econômica; VI - à ordem urbanística. VII – à 
honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos. VIII – ao patrimônio 
público e social. (BRASIL, 1985) 

 

Compete destacar que o objeto central de tutela da ACP são os interesses difusos e 

coletivos, cuja definição está expressa no art. 81, incisos I e II, do CDC. Necessário, pois, 

trazer ao estudo deste trabalho o entendimento doutrinário acerca da caracterização de cada 

um desses interesses. 

Rodrigues (2011) descreve que as características dos direitos difusos são: 

 
[...] (a) a indeterminação de seus titulares; (b) a ausência de vínculo jurídico que 
ligue os detentores do direito; (c) a sua incindibilidade objetiva, pois não se pode 
separar parcelas do interesse difuso; (d) a sua indisponibilidade, corolário lógico da 
indeterminação subjetiva e da sua natureza indivisível; (e) a sua natureza 
extrapatrimonial, uma vez que os direitos difusos não podem ser expressos em 
medida monetária, o que origina, quando impossível a restituição ao estado anterior, 
a sua ressarcibilidade direta; (f) a sua tutela pode representar uma “conflituallità 
massima”, ou seja, os direitos difusos concorrem com outros direitos difusos e a 
prevalência de um deles, ou quando possível a composição entre os mesmos, ocorre 
pela ponderação de bens no caso concreto [...] (RODRIGUES, 2011, p. 41-42) 

 

Concorda-se com o posicionamento da autora acerca das características aplicadas ao 

direito difuso (especialmente em se tratando da defesa e da proteção do bem ambiental), 

merecendo destaque a natureza extrapatrimonial atribuída, por permitir reforçar o 

entendimento de que a tutela específica de reparação in natura deve ser preferida em 

detrimento da tutela pecuniária8. 

Quanto à caracterização do direito coletivo, descreve Rodrigues (2011) que: 

 
[...] (a) pertencem a um número determinável de pessoas integrantes do grupo; (b) é 
o direito síntese dos membros do grupo, e não o somatório de direitos individuais; 
(c) os titulares estão vinculados por uma relação jurídica base entre si (v.g. são todos 
membros de uma mesma categoria profissional), ou com o litigante (v.g. são todos 
membros de um grupo de consorciados); (d) o indivíduo não pode dispor do direito 
coletivo; (e) podem ser patrimoniais ou não dependendo do caso; (f) 
excepcionalmente o grupo devidamente representado, nos limites do permissivo 
legal, pode transigir sobre o direito coletivo, quando este seja patrimonial [...]; (g) a 
sua proteção também é litigiosa, mas circunscrita (RODRIGUES, 2011, p. 42-43). 

 

                                                 
8 No caso de ocorrência de danos socioambientais, entende-se que a tutela específica de reparação in natura deve 
preferida, somente sendo buscada a indenização pecuniária caso a reparação dos danos, ao status quo ante, seja 
inviável ou impossível. O caráter extrapatrimonial (RODRIGUES, 2011, p. 42) do direito difuso não impede que 
se busque a tutela específica de reparação dos danos.  



48 
 

Na caracterização dos direitos coletivos a autora os classifica como sendo de natureza 

patrimonial ou não sendo possível, neste caso, aferir o quantum reparatório. Tal constatação 

também encontra guarida no entendimento de que a tutela específica reparatória in natura 

deve ser preferível à indenização, especialmente na proteção do bem ambiental lesado, pelas 

razões já expostas. 

São sensíveis as semelhanças entre os direitos difusos e coletivos, até mesmo por 

pertencerem a categorias do que se consignou chamar de direitos transindividuais, ao lado, 

também, dos direitos individuais homogêneos. Compete, então, ao legitimado ativo e ao 

Estado Juiz perceberem essas semelhanças para, no caso concreto, aplicar a norma correta 

para a devida proteção a esses direitos. 

 

2.2.2 Da legitimidade ativa 

 

Imperioso se faz o estudo dos legitimados ativos para a propositura da ação civil 

pública, e consequentemente para a celebração do TAC. Isso porque, a ACP não segue os 

mesmos pressupostos processuais estabelecidos para os litígios individuais, o quer dizer que, 

dado o caráter coletivo do direito violado, o processo será conduzido de modo diferenciado. 

Gomes e Silva (2012, p. 235) afirmam que “o problema da legitimação tem fulcro na 

inexistência de titularidade determinada para os direitos coletivos, que antes de pertencerem a 

uma pessoa, pertencem à comunidade ou a uma coletividade”. Por isso, a temática da 

legitimidade ativa nas ações coletivas, em destaque para a ACP, não é pacífica na doutrina 

brasileira.  

Há autores que divergem acerca da natureza jurídica da legitimidade ad causam para a 

propositura das ações coletivas, incluindo a ACP. Existem três teorias que tentam enquadrar a 

legitimidade ativa das ações coletivas: (i) legitimidade ordinária, (ii) legitimidade 

extraordinária e (iii) legitimidade autônoma para condução do processo, sendo esta última 

considerada um “tertium genus” (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 175). 

A legitimidade ordinária é a regra no processo individual. Prevista no art. 18 do 

CPC/2015, pode ser compreendida como aquela em que o titular do direito violado ajuíza uma 

ação para buscar o provimento judicial de sua demanda, ou seja, o titular do direito é o autor 

da ação.  

A legitimidade extraordinária é a exceção, e ocorre quando o provimento judicial é 

pleiteado por outro interessado, que não o titular do direito, quando autorizado a assim agir, 

pelo ordenamento jurídico brasileiro (art. 18, do CPC/2015). 
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E, por fim, a legitimidade autônoma para condução do processo, considerada o 

terceiro gênero da legitimidade ativa ad causam, pela qual “[...] o legitimado não vai a juízo 

na defesa do próprio interesse, portanto não é legitimado ordinário, nem vai a juízo na defesa 

de interesse alheio, pois não é possível identificar o titular do direito discutido [...]” (DIDIER 

JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 178).  

Rodrigues (2009), seguidor dessa teoria, entende que a legitimidade ativa para propor 

qualquer ação coletiva é autônoma, e sua natureza não se enquadraria nem como ordinária, 

nem como extraordinária. Leia-se: 

 
Não é ordinária porque o atingido pela coisa julgada não é o titular do direito de 
ação, ainda que se dissesse que o ente com representatividade adequada tenha por 
finalidade institucional a defesa desses direitos. Repita-se, os limites subjetivos da 
coisa julgada alcançarão os titulares do direito adequadamente representado em 
juízo. Não é extraordinária nos modelos clássicos porque não se identifica o 
substituído e, por tanto, não se sabe quando seria ordinária (RODRIGUES, 2009, p. 
74). 

 

Lado oposto ao entendimento de Rodrigues (2009), Neves (2016, p. 189) entende ser a 

natureza jurídica da legitimidade ad causam das ações coletivas, a legitimidade 

extraordinária, e relata que: 

 
Nunca fui tão convencido da necessidade da adoção pelo sistema processual 
brasileiro dessa terceira forma de legitimação, tendo a impressão de que limitar a 
legitimação extraordinária a direitos individuais é apenas não admitir sua adaptação 
à defesa dos direitos transindividuais. É natural que a legitimação extraordinária 
tenha surgido para a tutela de direitos individuais, mas essa origem não a impede de 
atualmente também ser aplicável aos direitos transindividuais (NEVES, 2016, p. 
189). 

 

Concorda-se com o autor (2016), no sentido de que a legitimidade ad causam para 

ajuizar ações de caráter coletivo é legitimidade extraordinária, seguindo também esse 

entendimento Didier Júnior e Zaneti Júnior (2006): 

 
A legitimidade ao processo coletivo é extraordinária: autoriza-se um ente a defender, 
em juízo, situação jurídica de que é titular um grupo ou uma coletividade. Não há 
coincidência entre o legitimado e o titular da situação jurídica discutida. Quando não 
há essa coincidência, há legitimidade extraordinária [...] (DIDIER JUNIOR; 
ZANETI JUNIOR, 2016, p. 177). 

 

Isso porque, não se vislumbra a necessidade de criar um terceiro gênero de 

legitimidade, posto que, a legitimidade extraordinária, entabulada no art. 18 do CPC/2015, 

autoriza que se pleiteie direito alheio (da coletividade) em demandas coletivas. Ademais, é 
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certo que não há legitimado ordinário, considerando que a coletividade é o titular do direito 

em questão, não teria essa capacidade processual para estar em juízo. 

No caso de demandas para a defesa do bem ambiental, como o ajuizamento da ACP o 

legislador expressamente autoriza que os legitimados ativos, previstos na LACP, defendam o 

bem jurídico tutelado em juízo. 

E nesse ponto, registra-se que vários são os legitimados ativo para a propositura da 

ACP com vistas à responsabilização do agente causador do dano, apresentando o art. 5º da 

LACP um rol de legitimados, que assumem importante papel social para garantir o efetivo 

exercício aos direitos coletivos tutelados. 

São exclusivamente legitimados à propositura da ACP: a) Ministério Público; b) 

Defensoria Pública; c) União, Estados, Distrito Federal e Municípios; d) a autarquia, empresa 

pública, fundação ou sociedade de economia mista; e) associação9.  

Ademais disso, os legitimados são considerados colegitimados, ou concorrentes entre 

si, para a propositura da ação, sendo que qualquer dos entes, descritos acima, estão 

autorizados a ajuizar ACP, ainda que seja para discutir o mesmo fato e independentemente da 

vontade dos demais colegitimados (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 183). 

Todos eles, ainda, possuem autonomia para a propositura de ACP, ou seja, os 

legitimados estão autorizados a ajuizar demandas sem que haja prévia autorização dos 

titulares do direito lesado, ou ameaçado de lesão (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 

2016, p. 183). 

Assim, certo é que somente os entes descritos no rol taxativo do art. 5º da LACP são 

legitimados ativos para ajuizar ACP visando a responsabilização por danos acarretados ao 

meio ambiente, observadas as regras pertinentes ao tema. 

 

2.2.3 Da coisa julgada 

 

Outro aspecto importante a ser analisado nas demandas coletivas é o instituto da coisa 

julgada, por apresentar, assim como a legitimidade ativa, significativas diferenças no processo 

coletivo, quando comparado ao processo individual. 

As regras atinentes à coisa julgada nas ações coletivas, em destaque para a ACPC, 
                                                 
9 No caso das associações, para serem legitimados ativos devem cumprir os seguintes requisitos 
(concomitantemente), de acordo com a LACP (art. 5º, inciso V): “constituída há pelo menos 1 (um) ano nos 
termos da lei civil;” e que “inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e 
social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos 
raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (BRASIL, 
1985). 
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estão previstas no art. 103 do CDC, que são aplicadas às ações coletivas em razão das “regras 

de envio” (STJ), contidas neste diploma, que permitem sua interação na LACP, conforme 

anteriormente exposto. 

O instituto da coisa julgada material pode ser compreendido como a “autoridade que 

torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso” (BRASIL, 2015), 

conforme disposto no art. 506 do CPC/2015.  

Tal disposição consta no diploma processual que trata das ações de caráter individual, 

contudo, a coisa julgada não é um mecanismo processual aplicável apenas às ações 

individuais, do mesmo modo ocorre nas sentenças oriundas de ações coletivas, em que há 

análise do mérito e que, por conta do disposto no art. 506 do CPC/2015, passam a ser 

acobertadas pelo manto da imutabilidade e indiscutibilidade, quando não mais sujeitas a 

recursos. 

Freitas e Costa (2011, s/p) afirmam que a “coisa julgada é sempre conforme ao direito, 

é sempre a expressão da autoridade do Estado no caso concreto”, o que faz desse instituto de 

notória importância para se assegurar a segurança jurídica das relações de caráter coletivas. 

Como é cediço, no processo coletivo há a exigência de instrumentalização de normas 

específicas, que sejam capazes de atender as peculiaridades das demandas de tutela coletiva, 

as quais visam atentar o bem social e, por isso, o legislador infraconstitucional estabeleceu 

regras específicas para a incidência da coisa julgada material nas decisões coletivas. 

Salientam Gomes e Silva (2012) que: 

 
[...] a coisa julgada é um dos pontos centrais do direito processual coletivo, já que 
apresenta a intervenção em direitos e garantias do titular do direito subjetivo 
individual, que se sujeita à imutabilidade sem a participação efetiva no processo 
coletivo, já que sua participação ocorre por legitimidade extraordinária [...] 
(GOMES; SILVA, 2012, p. 230). 

 

Conforme se depreende do art. 103, do CDC, no inciso I, a sentença faz coisa julgada 

material “erga onmes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação, com idêntico 

fundamento valendo-se de nova prova” (BRASIL, 1990). 

Significa dizer que imutável e indiscutível será a sentença cujo pedido for julgado 

procedente, estendíveis os efeitos (da sentença) a todos os titulares do direito difuso em 

questão (MARINONI; ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 468).  

Do contrário, caso o pedido do autor seja julgado improcedente por insuficiência de 

provas, não se opera a coisa julgada material, estando qualquer dos legitimados ativo 
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autorizados a propor novamente a demanda, ainda que haja coincidência de partes, causa de 

pedir e pedido. 

Assim, a coisa julgada secundum eventum probationis ocorre quando for julgada 

procedente a demanda coletiva por suficiência de provas, ou quando for julgada improcedente 

por suficiência de provas. Nestes casos aplica-se a autoridade da coisa julgada, não 

habilitando o legitimado ativo a propor novamente a demanda com identidade de parte, causa 

de pedir ou pedido. 

Por outro lado, caso seja julgado improcedente o pedido por insuficiência probatória, 

não opera-se a coisa julgada material, estando o legitimado ativo autorizado a propor 

novamente a demanda, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, com base em nova 

prova. 

Isso porque o legitimado ativo não é o titular do direito difuso objeto da demanda, 

portanto, abre-se a possibilidade de discutir novamente a lide, com base no surgimento de 

nova prova, o que permite ao titular do direito ter mais uma chance de ver a satisfação de seu 

direito assegurada, já que não a obteve em um primeiro. 

Nesse sentido Neves (2016) afirma que: 

 
[...] os titulares do direito, ao não participarem efetivamente do processo, não 
poderão ser prejudicados por uma má condução procedimental do autor da demanda. 
Não seria justo ou legítimo impingir a toda uma coletividade, em decorrência de 
uma falha na condução do processo, a perda definitiva de seu direito material. A 
ausência da efetiva participação dos titulares do direito em um processo em 
contraditório é fundamento suficiente para defender essa espécie de coisa julgada 
material (NEVES, 2016, p. 356). 

 

Além disso, a coisa julgada secundum eventum probationis pode ser vista como uma 

forma de fiscalização da atuação do legitimado ativo seja por não empreender todos os 

esforços para o êxito da demanda, seja por não possuir, ao tempo do processo, provas 

amparadas em estudos técnico-cientifico suficientes para o êxito da demanda (NEVES, 2016, 

p. 356). 

No que concerne à nova prova, cumpre registrar que se compartilha do entendimento 

de que basta ao legitimado ativo demonstrar a incidência de nova prova para propor 

novamente a demanda coletiva (DIDIER JUNIOR; ZANETI JUNIOR, 2016, p. 398). Isso 

porque, não há a necessidade de conter na sentença de mérito a expressa menção do juiz pela 

improcedência do pedido por falta de prova, ainda que essa insuficiência seja por questões de 

inaptidão técnica, que a época eram impossíveis de serem verificadas (RODRIGUES, 2011, p. 

252). 
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A coisa julgada secundum eventum probationis também é verificada nas demandas que 

tenham por objeto direitos coletivos (stricto sensu), conforme disposto no art. 103, inciso II 

do CDC. A ressalva que aqui se coloca é quanto aos efeitos da sentença que, neste caso, será 

ultra partes, pelo fato dos titulares do direito demando serem indivíduos identificados em um 

grupo, categoria ou classe de pessoas. 

Importa, ainda, dizer que a coisa julgada opera-se secundum eventum litis nos casos de 

demandas que tenham por objeto os direitos individuais homogêneos. Isso ocorre por força do 

disposto no art. 103, III, do CDC. Como se sabe “os direitos individuais homogêneos não são 

direitos transindividuais, mas, sim, direitos nitidamente individuais, com sujeito determinado 

e isolado” e, por isso, a sentença que dê provimento ao pedido do autor acolhe e satisfaz a 

pretensão do indivíduo, ainda que intentada por meio de ação coletiva (MARINONI; 

ARENHART; MITIDIERO, 2016, p. 470). 

Outros dois pontos merecem ser analisados concernentes à coisa julgada. O primeiro 

refere-se ao limite territorial dos efeitos da coisa julgada, conforme disposição contida no art. 

16 da LACP. O segundo ponto trata-se da coisa julgada in utilibus, prevista no art. 103, §3º, 

do CDC. 

Quanto ao disposto no art. 16 da LACP, convém trazer ao texto a literalidade do artigo 

que assim diz: 

 
Art. 16 da LACP. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado 
improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado 
poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova 
(BRASIL, 1985). 

 

A redação foi dada pela Lei nº 9.494/1997, e objeto de bastante discussão doutrinária 

acerca do seu real sentido. Numa análise superficial à luz do disposto no art. 103, do CDC, 

percebe-se que o texto trata apenas dos direitos difusos e coletivos, deixando de ser aplicado 

no caso de demandas que tenham por objeto os direitos individuais homogêneos (NEVES, 

2016, p. 365). 

Nesse sentido, é possível perceber que o legislador não foi muito feliz na sua 

colocação ao impor certa limitação territorial aos efeitos da coisa julgada, especialmente 

quando diante de sentenças que tenham por objeto a reparação de danos ao meio ambiente. 

Rodrigues (2011) é categórico ao afirmar que: 

 
[...] com relação à coisa julgada ambiental, merece ser dito que o fato de o bem 
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ambiental – objeto de tutela – pertencer ao povo (segundo a dicção do art. 225, 
caput, da CF/88) implica, inexoravelmente, em ser inócua a tentativa do legislador 
de dizer que a coisa julgada ficaria limitada à competência territorial do órgão 
prolator. Sendo um bem indivisível, e pertencente ao povo, não há, definitivamente, 
como se pretender que a tutela do meio ambienta ecologicamente equilibrado só 
atinja o povo que esteja situado nos limites da competência territorial do órgão 
prolator da decisão sobre a qual recairá a autoridade da coisa julgada. É ridícula e 
inócua a limitação territorial pretendida pelo legislador. Nem o objeto nem os 
sujeitos titulares deixarão de ser atingidos, ainda que estejam fora dos lindos da 
competência territorial do órgão prolator (RODRIGUES, 2011, p. 253). 

 

Concorda-se com o posicionamento do autor (2011), especialmente porque com tal 

limitação estaria o dispositivo entendendo pela divisão do bem ambiental, o que não seria 

possível, dado ser uma característica intrínseca do bem ambiental o ser indivisível. 

Ademais de tal indivisibilidade, o bem ambiental não encontra fronteiras territoriais, 

dada a sua natureza ubíqua (RODRIGUES, 2011, p. 247). Não se concebe imaginar que um 

rio, que atravessa dois Estados da Federação, deixa de estar poluído ao ultrapassar os limites 

do Estado de origem. 

Os Tribunais Superiores têm exarado decisões divergentes acerca da aplicação do art. 

16 da LACP. Em louvável decisão de um Recurso Especial, a Corte Especial do STJ proferiu 

entendimento acerca do dispositivo, dizendo que sua interpretação deve ser feita de forma 

sistêmica e à luz do disposto nos art. 93 e 103 do CDC, não de maneira estanque. Veja-se: 

 
[...] A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação 
civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os 
efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, 
sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em 
juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (BRASIL. Superior Tribunal de 
Justiça. REsp nº 1.243.887/PR. Rel: Ministro. Luiz Felipe Salomão, Corte Especial, 
julgado em 18/11/2011, DJe 12/12/2011) 

 

O posicionamento do Ministro se mostra atual e atento aos preceitos constitucionais da 

segurança jurídica, que respaldam o Estado Democrático e, por conseguinte, o devido 

processo legal em demandas de caráter coletivo. 

Contudo, esse posicionamento não parece ser o entendimento norteador do STJ, que 

proferiu decisão contraria ao entendimento acima, fazendo uma interpretação estanque do 

dispositivo: 

 
Ademais, foi pacificado pela Corte Especial o entendimento de que a sentença 
proferida em Ação Civil Pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da 
competência territorial do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei 
7.347/85, alterado pela Lei 9.494/97. Assim, incabível a determinação do requerido 
estudo técnico com o intuito de disponibilizar o fármaco pelo SUS, com abrangência 
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nacional, pois estar-se-ia violando o limite territorial do juízo a quo. (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp nº 1.353.720/SC. Rel.: Ministro 
Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 26/08/2014, DJe 25/09/2014) 

 

Em que pese as divergências doutrinárias e jurisprudenciais, o dispositivo encontra-se 

em vigor, e por isso, necessário se faz uma interpretação que respeite o processo coletivo e, 

sobretudo, os interesses pela LACP tutelados. 

Nesse sentido, coaduna-se com o posicionamento de Rodrigues (2009), guiado pelo 

entendimento de Pellegrini, ao dizer que o disposto no art. 16 tornou adequado o critério de 

competência previsto no art. 93 do CDC, assim dizendo: 

 
[...] É que tal dispositivo – art. 16 da LACP – fez com o que a competência 
territorial passasse a ser fixada de acordo com o alcance do dano (melhor seria falar 
em predominância espacial do interesse tutelado), ou seja, não é o limite objetivo do 
julgado que é limitado pela competência territorial, mas simplesmente o contrário, 
ou seja, esta é fixada, em maior ou menor alcance, de acordo com o alcance do 
objeto que será tutelado [...] 
Essa interpretação do dispositivo 16 da LACP não só afasta a limitação territorial da 
coisa julgada, resolvendo o problema de seu nascedouro – na medida em que atribui 
a competência de acordo com a abrangência do bem tutelado –, mas também porque 
põe no mesmo trilho as regras de competência da LACP (art. 2º) e do CDC (art. 93) 
para as demandas coletivas lato sensu (difusos, coletivos e individuais homogêneos) 
(RODRIGUES, 2009, p. 273). 

 

Por fim, compete analisar a coisa julgada in utilibus, instituto de considerável valor 

nas ações coletivas, uma vez que visa assegurar que haja reparação aos denominados danos 

reflexos. 

Os danos reflexos são corriqueiramente percebidos, principalmente quando diante de 

grandes desastres. A exemplo disso pode-se citar a poluição de um rio por agrotóxicos, essa 

poluição além de causar danos ao meio ambiente, dano direto, acarreta prejuízos à população 

ribeirinha que vive da pesca no rio, danos reflexos de ordem socioeconômica. 

Aos ribeirinhos é dado o direito de pleitearem a reparação indenizatória pelos danos 

sofridos, sejam patrimoniais ou extrapatrimoniais, na esfera particular. 

Entretanto, o art. 103, §3º, do CDC, permite que, caso o pedido da ACP seja julgado 

procedente, os titulares do direto violado (no caso os ribeirinhos) poderão proceder à 

liquidação e execução da sentença, na parte que lhes toca. 

A isso, consignou-se chamar de coisa julgada in utilibus, que “nada mais é do que um 

efeito secundário da decisão que transitou em julgado” (RODRIGUES, 2011, p. 253), 

permitindo que o atingido se valha da decisão coletiva para satisfazer seu interesse particular.  

 



56 
 

2.3 Código de Processo Civil – Lei nº 13.105/2015 

 

O CPC/2015 representa um instrumento de aplicação subsidiária das ações coletivas 

dentro do microssistema processual coletivo brasileiro. Não é o diploma por excelência que 

orienta as técnicas processuais para debelar o conflito do direito material coletivo violado, 

contudo, de forma sistemática integra o microssistema processual brasileiro e traz importante 

contribuição para a efetividade do devido processo legal. 

Especialmente pela dinamicidade e abertura das técnicas introduzidas pelo CPC/2015 

é que é possível afirmar sua importância na instrumentalização da defesa e proteção dos 

direitos difusos e coletivos. 

Percebe-se em alguns dispositivos do CPC/2015 clara intenção do legislador em fazer 

com que haja simetria entre os processos individuais e coletivos. Como exemplo, pode-se 

citar o disposto no art. 3º, §3º, que trata da possibilidade de conciliação, de mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos, podendo ser utilizados inclusive no curso do 

processo judicial.  

Tal arranjo é essencial para o trabalho que aqui se propõe estudar, tendo vista que se 

verifica no TAC um importante instrumento processual de resolução de consensual de 

conflitos coletivos. 

O projeto do novo CPC/2015 tentou trazer disposições mais envolvidas no processo 

coletivo, conforme previa a disposição contida no art. 333 e no art. 1015, inciso X, que tratava 

da conversão de ações individuais em coletivas10. Contudo, o artigo foi totalmente vetado pelo 

                                                 
10 Art. 333. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o juiz, 
a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a 
ação individual que veicule pedido que: I - tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou 
coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei no 8.078, de 11 
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e cuja ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas 
do indivíduo e da coletividade; II - tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma 
relação jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente 
uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo. § 1o Além do Ministério 
Público e da Defensoria Pública, podem requerer a conversão os legitimados referidos no art. 5o da Lei no 7.347, 
de 24 de julho de 1985, e no art. 82 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do 
Consumidor). § 2o A conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a tutela de direitos 
individuais homogêneos. § 3o Não se admite a conversão, ainda, se: I - já iniciada, no processo individual, a 
audiência de instrução e julgamento; ou II - houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou III - o 
juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria formado. § 4o Determinada a conversão, o juiz 
intimará o autor do requerimento para que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à 
tutela coletiva.§ 5o Havendo aditamento ou emenda da petição inicial, o juiz determinará a intimação do réu 
para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. § 6o O autor originário da ação individual atuará na 
condição de litisconsorte unitário do legitimado para condução do processo coletivo. § 7o O autor originário não 
é responsável por nenhuma despesa processual decorrente da conversão do processo individual em coletivo. § 8o 
Após a conversão, observar-se-ão as regras do processo coletivo. § 9o A conversão poderá ocorrer mesmo que o 
autor tenha cumulado pedido de natureza estritamente individual, hipótese em que o processamento desse pedido 
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Poder Executivo. Eis as razões do veto: 

 
Da forma como foi redigido, o dispositivo poderia levar à conversão de ação 
individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa, inclusive em detrimento do 
interesse das partes. O tema exige disciplina própria para garantir a plena eficácia do 
instituto. Além disso, o novo Código já contempla mecanismos para tratar demandas 
repetitivas. No sentido do veto manifestou-se também a Ordem dos Advogados do 
Brasil – OAB. ((BRASIL, 2015) 

 

Sob o argumento de ser pouco criteriosa a conversão das ações individuais em 

coletivas o Poder Executivo deixou de observar a importância desse instrumento para a defesa 

do direito de muitos interessados hipossuficientes, técnica ou economicamente, para a 

discussão de demandas que muitas vezes envolvem interesses políticos e econômicos. 

Neste trabalho não se pretende fazer uma análise crítica das razões do veto 

presidencial, contudo, reputa-se importante a exposição do tema, pois, conforme se verificou, 

o CPC faz parte, ainda que subsidiariamente, do microssistema processual coletivo brasileiro 

e, por isso, a harmonia entre as normas, a dizer, o diálogo entre as fontes processuais, deve ser 

matéria de primeira ordem para o bem do devido processo legal coletivo. 

 

3 SOLUÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE CONFLITOS AMBIENTAIS NO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

As sociedades democráticas estabelecem-se em ambientes plurais e complexos, com 

diversos projetos de vida, o que naturalmente faz surgir os conflitos, que tendem a crescer 

paulatinamente. A manutenção e desenvolvimento dessas sociedades plurais são pautados no 

amplo reconhecimento, afirmação e eficácia de um sistema de direitos fundamentais, que 

passam a ter, cada vez mais, caráter coletivo. 

Cappelletti e Garth afirmam que: 

 
À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e complexidade, 
o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma transformação radical. A 
partir do momento em que as ações e relacionamentos assumiram, cada vez mais, 
caráter mais coletivo que individual, as sociedades modernas necessariamente 
deixaram para trás a visão individualista dos direitos (CAPPELLETTI; GARTH 
1988, p. 10). 

 

Como consequência da transformação radical dos direitos, tanto individuais como 
                                                                                                                                                         
dar-se-á em autos apartados.§ 10. O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto no 
caput, salvo quando ele próprio o houver formulado. 
e Art. 1.015 (...) XII - conversão da ação individual em ação coletiva; (BRASIL. Câmara dos Deputados, 2015) 
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coletivos, surgem os conflitos e a judicialização, como forma de se garantir o efetivo 

exercício do direito violado. 

Os mecanismos de resolução de conflito podem ser desenhados e institucionalizados 

de acordo com os anseios de cada sociedade. No Brasil, durante anos, seguiu-se a cultura da 

resolução judicial de conflitos, pela qual se consignou levar ao comando do Estado Juiz a 

busca pela pacificação do direito, por meio do oferecimento de uma sentença judicial. 

A judicialização cada vez mais acentuada de demandas para a resolução de conflitos, 

individuais ou coletivos, aflorou uma sobrecarga no Poder Judiciário brasileiro, que não 

conseguiu acompanhar o volume das demandas, seja por insuficiência de recursos humanos, 

seja por falta de mecanismos processuais mais adequados e eficientes. 

Ao passo que a CRFB/1988 assegura a todos o direito de buscar no Poder Judiciário a 

resolução de violação ou ameaça aos seus direitos, entende-se que tal “garantia constitucional 

de acesso à justiça (art. 5º, inciso XXXV) não equivale ao direito de ação, mas à ordem 

jurídica justa, isto é, existem diversos mecanismos de solução de controvérsias, dos quais um 

despontará como o mais adequado ao conflito em tela” (SERAU JUNIOR, 2015, p. 93). 

Salienta Didier Junior e Zaneti Junior (2016, p. 301) que a “justiça clássica, adjudicada 

pelo juiz, não é mais o único meio adequado para a solução de conflitos. Ao lado dessa justiça 

de porta única, surgem novas formas de acesso: a justiça se torna uma justiça multiportas”11. 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro passa a consagrar instrumentos que 

visam às soluções alternativas litígios, atribuindo às partes o poder-dever de solucionarem 

seus conflitos da melhor maneira que julgarem adequadas. Siqueira Junior e Dutra (2003, p. 

95) afirmam que “sem a composição dos litígios a barbárie, possivelmente, restaria instalada, 

impossibilitando, dessa feita, o pleno desenvolvimento dos indivíduos e da coletividade”. 

As soluções consensuais de conflitos encaminhadas pela via extrajudicial se revelam 

como alternativas adequadas que atendem ao bem social e que buscam estabelecer um 

equilíbrio entre as relações jurídicas conflituosas. Além disso, proporcionam um potencial 

desafogamento do Poder Judiciário e a obtenção mais célere da satisfação pretendida, uma 

                                                 
11 Relata Medina (2015, p. 40) que o “sistema de Justiça conhecido como ‘multiportas’” decorre das ideias de 
Frank Sander (multi-door courthouse), por meio do qual se faz necessária a classificação dos variados litígios “a 
fim de identificar qual o meio (ou os meios) mais adequado(s) para solucioná-los”. O autor (2015), ao citar 
Frank, diz que: “the idea is to look at different forms of dispute resolution-mediation, arbitration, negotiation, 
and med-arb (a blend of mediation and arbitration). I tried to look at each of the different processes and see 
whether we could work out some king of taxonomy of which disputes ought to go where, and witch doors are 
appropriate for which disputes”. Tradução livre: “A ideia é olhar para diferentes formas de resolução de litígios - 
mediação, arbitragem, negociação e med-arb (uma mistura de mediação e arbitragem). Tentei olhar para cada um 
dos diferentes processos e ver se poderíamos elaborar algum tipo de taxonomia de quais disputas deveriam ir 
para onde e quais portas são apropriadas para quais disputas” (SANDER apud MEDINA, 2015, p. 40) 
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vez que, como salienta Ferreira (2015), “justiça lenta é injustiça” (FERREIRA, 2015, p. 08). 

A busca por métodos de soluções consensuais de conflitos é entabulada, até mesmo, 

como diretriz da Organização das Nações Unidas (ONU), expressa na Resolução nº 2002/12, 

item 1.2, que assim prescreve: “restorative processes may include mediation, concicliation, 

conferencing and sentencing circuls”12 (UNITED NATIONS, 2012). 

O ordenamento jurídico brasileiro, atento às novas demandas da sociedade 

democrática e buscando cada vez garantir a necessária e justa duração razoável dos processos, 

buscou implementar instrumentos de resolução de conflito consensuais, aprimorando técnicas 

que tenham por fim a pacificação social do direito dentro dos ditames de um devido processo 

legal consensual. 

A solução consensual dos litígios permite às partes encontrarem um caminho que 

parece mais adequado para a resolução de seus conflitos, visto que a decisão judicial quase 

sempre acarreta ganho para uma parte e perda para outra, ao passo que a solução consensual 

de conflitos permite às partes trilharem o melhor caminho de modo a satisfação de ambos os 

interesses em jogo. 

Nesse passo, é possível verificar no ordenamento pátrio diversos instrumentos, postos 

à disposição da sociedade, que visam à resolução consensual de conflitos, sejam de caráter 

patrimonial ou extrapatrimonial.  

O legislador infraconstitucional se preocupou em garantir que as crises jurídicas, até 

aquelas oriundas de conflitos coletivos, pudessem ser resolvidas de modo a satisfazer o maior 

número de interessados. Nesse sentido também caminhou o Poder Judiciário e o Ministério 

Público, ao preverem normas que preconizam a busca por soluções extrajudiciais. 

A Resolução nº 118/2014, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), cria 

a “Política Nacional de Incentivo à autocomposição no âmbito do Ministério Público”, no 

intuito de se estabelecer uma “cultura da paz, que priorize o diálogo e o consenso na resolução 

dos conflitos, controvérsias e problemas no âmbito do Ministério Público” (BRASIL, 2014). 

E, nesse mesmo sentido, a Resolução nº 125/2010, do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), dispõe sobre a “Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de 

interesses no âmbito do Poder Judiciário” (BRASIL, 2010). 

Com isso, compete fazer uma breve exposição de alguns mecanismos de resolução de 

conflito utilizados no Brasil, com o fim de se verificar quais são os instrumentos hábeis para 

debelar uma crise jurídica instaurada que tenha por objeto o bem ambiental. 

                                                 
12 Tradução livre: “processos de restauração podem incluir a mediação, a conciliação, reuniões em família ou 
junto às comunidades, além de círculos ou câmaras de decisão”. 
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O novo CPC/2015 trouxe diversas inovações que buscam priorizar as soluções 

consensuais de conflitos. O legislador foi cuidadoso quanto a esse ponto, pincelando por 

diversas vezes a necessária prevalência da consensualidade para os litígios que assim 

comportarem. 

No art. 3º, §§ 2º e 3º, respectivamente, o CPC/2015 dispõe que o “Estado promoverá, 

sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” e que a “conciliação, a mediação e 

outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial” (BRASIL, 2015). 

O CPC/2015 impõe, no art. 178, obrigação à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios de criarem câmaras de mediação e conciliação para a resolução consensual de 

conflitos, dispondo, ainda, no inciso III, que os entes promovam, “quando couber, a 

celebração de termo de ajustamento de conduta” (BRASIL, 2015). 

E prevê no art. 303, §1º, inciso II, do CPC/2015, que o réu deve ser citado para 

comparecer à audiência de conciliação e não para apresentar contestação como era no 

CPC/1973. Mais um mecanismo que enaltece a solução consensual dos conflitos, sendo 

perfeitamente aplicável ao microssistema processual coletivo brasileiro. 

Theodoro Júnior (2013, p. 33) salienta (em análise ao projeto de lei que deu origem ao 

novo código) que o CPC/2015 “valoriza e estimula a prática da justiça coexistencial, dando 

ênfase às soluções conciliatórias, para facilitar que a composição do litígio seja construída 

pelas próprias partes, na medida do possível”. 

Além disso, existem as figuras da mediação, da conciliação, da negociação e da 

arbitragem como formas de solução consensual extrajudicial de conflitos, que pretendem 

evitar o ajuizamento da ação perante o Poder Judiciário, incentivando, assim, que as próprias 

partes busquem o caminho que julgarem mais adequado para a solução de seus conflitos.  

A mediação, inclusive, é regulamentada pela Lei de Mediação, Lei nº 13.140/2015. 

Logo em seu primeiro artigo, o legislador ordinário cuidou de conceituar a mediação, dizendo 

ser “a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou 

aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais 

para a controvérsia” (BRASIL, 2015). 

Salienta Neves (2016, p. 479) que as demandas passíveis de serem resolvidas por meio 

da mediação são aquelas em que as partes apresentam algum tipo vínculo anterior à crise 

jurídica, como ocorre no Direito de família, por exemplo. Desse modo, instaurada a crise, e 

sendo recíproco o desejo de estabelecer a mediação, as partes escolhem um mediador que as 
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conduzirá ao caminho mais adequado à solução da crise. 

Bem próxima à mediação, e por vezes sendo consideradas como um mesmo 

instrumento, está a conciliação, em que as partes também chegam a solução consensual de um 

conflito, porém, na conciliação não há um vínculo, entre as partes, anterior à crise jurídica, 

como ocorre, por exemplo, com uma batida de carro (NEVES, 2016, p. 479). 

Na negociação as partes chegam a um consenso por meio da dupla cedência, ou seja, 

“se auto avaliam e chegam a uma solução plausível para ambas através de diálogos por elas 

mesmas dirigidos” (MARTINS, 2015, p. 07). 

A arbitragem, que também recebe regramento infraconstitucional, Lei nº 9.307/1996, 

dispõe que as partes podem se valer da arbitragem para solucionar crises que tenham por 

objeto direitos patrimoniais disponíveis. 

Vale destacar que, existem autores que entendem que a arbitragem não se trata de uma 

solução alternativa para resolução consensual de conflitos, conforme destaca Rodrigues 

(2011, p. 56).  

Percebe-se que, assim como a mediação, a arbitragem é outro instrumento que cuida 

de solução extrajudicial de conflitos entre particulares e que tenham por objeto direitos 

patrimoniais disponíveis como causa da lide.  

Contudo, na arbitragem, as partes levam a demanda para ser resolvida em um juízo 

arbitral, sendo considerada "um meio de resolver litígios civis, atuais ou futuros, sobre 

direitos patrimoniais disponíveis, através de árbitro ou árbitros, escolhidos pelas partes, cujas 

decisões produzem efeitos jurídicos das sentenças proferidas pelos órgãos do Poder 

Judiciário" (ROCHA, 2008, p. 22). 

Como se percebe, esses instrumentos tratam especificamente de solução consensual 

extrajudicial de conflitos para os direitos de caráter patrimonial e disponível. Entretanto, nada 

impede que, guardadas as particularidades e especificidades, se utilize desses instrumentos 

para se buscar a pacificação de conflitos de direitos transindividuais. Assim: 

 
O recurso aos modos de solução alternativa de conflitos é naturalmente mais intenso 
na esfera dos litígios que envolvem direitos individuais patrimoniais, ante a sua 
disponibilidade e a coincidência da titularidade do direito com o sujeito que 
participa da negociação. Nada impede, todavia, que na resolução de conflitos 
envolvendo direitos transindividuais se possa utilizar a solução não jurisdicional, 
desde que se atente para algumas particularidades relacionadas à essência desses 
direitos. Mais uma vez devemos consignar que a categoria dos modos de solução 
extrajudicial de conflitos é bastante aberta podendo abrigar mecanismos de auto-
regulamentação de grupos, formas de solução com organismos de mediação públicos 
e privados, e outras fórmulas desde que resultem na solução não jurisdicional de 
conflito, independente das características e efeitos de cada uma das modalidades 
possíveis (RODRIGUES, 2011, p. 51). 
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Nesse sentido, e de modo a atender às especificidades do direito transindividual, o 

legislador infraconstitucional cria o TAC como mecanismo extrajudicial de solução de 

conflitos, disposto na LACP, que se coloca como um importante instrumento processual para 

a defesa e proteção do bem ambiental. 

Como o TAC é o objeto do presente trabalho de dissertação, passa-se à análise de seus 

principais aspectos. 

 

3.1 O Termo de Ajustamento de Conduta na defesa e proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado 

 

Dispõe o art. 5º, §6º, da LACP, que “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar 

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

cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial” (BRASIL, 1985).  

O dispositivo foi inserido na LACP, por meio do CDC, de modo a ensejar maior 

abrangência na tutela dos direitos transindividuais, uma vez que fica a disposição do 

legitimado ativo a opção de escolher a via judicial ou extrajudicial para a resolução dos 

conflitos coletivos. 

Reputa-se como precursor do TAC o disposto no art. 55 da Lei dos Juizados de 

Pequenas Causas – Lei nº 7.244/1984 – em que se via a possibilidade de celebrar ajustamento 

de conduta, porém, com vistas à proteção de um direito material individual disponível. 

Revogado o diploma pela Lei nº 9.099/1995, a previsão de celebrar o referido acordo 

extrajudicial permaneceu com idêntica redação (RODRIGUES, 2011, p. 86). 

É possível ainda verificar a previsão de celebração de ajustamento de conduta em 

outros diplomas, como no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei nº 8.069/1990 – 

e na lei que trata dos crimes contra o meio ambiente – Lei nº 9.605/1998, os quais não são 

objeto de estudo neste trabalho, mas servem para exemplificar a incidência do instrumento em 

outras normas doméstica. 

Diversamente do ajustamento de conduta previsto na Lei do Juizado Especial, o TAC, 

conforme descrito no art. 5º, §6º, da LACP, busca soluções extrajudiciais aos conflitos que 

tratam de direitos indisponíveis, isto é, direitos que não comportam disposição por parte do 

legitimado ativo, como se verá no item a seguir. Tal constatação não poderia deixar de ser, até 

mesmo pela própria natureza da norma que o acolhe. 

Além de ser um instrumento de solução extrajudicial de conflitos, o TAC é, também, 
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um mecanismo de autocomposição de litígios, posto que é assegurada, até mesmo pelo 

CPC/2015, a possibilidade de celebração de TAC no curso do processo. 

Rodrigues (2011) pontua que em pesquisa ao direito estrangeiro não foi possível 

verificar a ocorrência de igual instituto nos ordenamentos alienígenas. Embora exista a 

previsão de instrumentos similares, para a autora, nenhum desses instrumentos se “identifica 

plenamente com o ajustamento de conduta brasileiro, especialmente quanto à sua extensão e 

eficácia” (RODRIGUES, 2011, p. 94). 

 O TAC, conforme previsão disposta na LACP, tem o condão de trazer a pacificação 

social a um litígio que trata de direitos transindividuais, por meio da pactuação de 

obrigação(ões) de fazer ou de não fazer, com o propósito de se obter do agente causador da 

violação o ajustamento de sua conduta às exigências legais. Afirma Rodrigues (2011, p. 96) 

que: 

 
No ajuste se reconhece a iminência ou a existência de um fato determinado, que 
pode ser um agir ou uma omissão, o qual possa causar violação um direito 
transindividual. Por meio dele se realiza um pacto com o responsável pelo fato, de 
forma a se evitar o dano ou a repará-lo integralmente. Embora o ajuste de conduta 
seja firmado por órgãos públicos, é um instrumento de composição de deveres e 
obrigações resultantes eminentemente de responsabilidade civil. [...] De qualquer 
sorte, o que se quer evidenciar é que no ajuste de conduta o obrigado assume o 
cumprimento de obrigações para afastar a incidência do que se convenciona chamar 
de responsabilidade civil, e não administrativa (RODRIGUES, 2011, p. 96). 

 

Nesse mesmo sentido, afirmam Rodrigues e Klippel (2009): 

 
O Termo de Ajustamento de Conduta é um dos métodos pelos quais se exerce a 
composição do litígio no Estado Contemporâneo, que deve prestar atenção aos 
novos direitos, que não se tutelam satisfatoriamente por meio do tradicional método 
do ressarcimento pecuniário e necessitam de técnicas alternativas de composição, 
expandindo, pois, o acesso à ordem jurídica justa (RODRIGUES; KLIPPEL, 2009, 
p. 218). 

 

Por isso, e considerando o caráter de direito difuso do bem ambiental, por ser um 

direito transindividual, é perfeitamente cabível (e muito utilizado) o TAC para reparação de 

atos lesivos, ou ameaça de lesão, ao equilíbrio ambiental, de modo a imputar ao violador da 

norma o adequado ajuste de sua conduta, consignando obrigações necessárias para o 

restabelecimento da paz ambiental. 

Compete, a partir desse ponto, tecer análises de alguns aspectos importantes acerca do 

TAC para melhor compreensão do instituo e seu papel na defesa e proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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3.2 A questão da (in)disponibilidade do direito material ambiental enquanto direito 

transindividual na celebração do Termo de Ajustamento de Conduta 

 

Aspecto polêmico e que encontra bastante divergência na doutrina é a questão da 

indisponibilidade do direito transindividual. Nesse ponto o estudo se pautará na análise da 

possibilidade ou não de disposição do direito material ambiental, por ser objeto deste trabalho 

de dissertação. 

Os direitos transindividuais são direitos que não se enquadram na categoria de público 

ou privado, como salienta Mazzilli (2009, p. 50), são direitos que “ocupam posição 

intermediária” entre o público e o privado. Direitos que possuem objeto indivisível, titular 

indeterminado e que pertencem à terceira geração de direitos fundamentais (direitos de 

solidariedade). 

A partir disso, tem-se que a análise quanto à possibilidade ou não de disposição dos 

direitos transindividuais, em especial as normas de Direito Ambiental (por ser objeto deste 

trabalho), deve ser guiada pela observância das disposições concernentes aos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, por serem espécies do direito transindividual. 

Mais ainda, importa analisar tal possibilidade quanto aos direitos difusos, posto ser a 

natureza jurídica do bem ambiental. 

Salienta Rodrigues (2011, p. 44) que “o direito é indisponível quando seu titular não 

pode dele renunciar nem realizar concessão que represente redução de seu conteúdo”, 

seguindo o entendimento de que “todo direito difuso é essencialmente indisponível”, pelas 

seguintes razões: 

 
[...] São múltiplas as causas eleitas pelo ordenamento jurídico para qualificar de 
indisponível um direito. Algumas são relacionadas com a qualidade especial do 
titular do direito (incapaz), outras justificam-se pela própria natureza dos bens 
envolvidos (bens fora de comércio como o ar, a integridade corporal do homem), 
outras pelas relações jurídicas que visam proteger (relações de família, de trabalho) 
(RODRIGUES, 2011, p. 44). 

 

Complementa a autora (2011) dizendo que a indisponibilidade do direito 

transindividual difuso se justifica porque os titulares do direito violado não podem, 

individualmente, exercerem sua manifestação de vontade, quanto à disposição do direito 

litigioso. E ainda, pelo fato desses direitos serem considerados indivisíveis e se 

desenvolverem “no seio da sociedade”, sendo de interesse de todos sua preservação 
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(RODRIGUES, 2011, p. 44). 

Mazzilli (2009, p. 685), ao analisar a questão da indisponibilidade dos direitos 

transindividuais, especificamente quanto ao direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, assevera que trata-se de um “[...] direito fundamental, indisponível, comum a 

toda a humanidade [...]”, advertindo, ainda, que os legitimados ativos não buscam a proteção 

ou reparação de interesses próprios e sim interesses coletivos, e conclui: 

 
Posto detenha disponibilidade sobre o conteúdo processual do litígio, o legitimado 
extraordinário não tem disponibilidade do conteúdo material da lide. Como a 
transação envolve disposição do próprio direito material controvertido, a rigor o 
legitimado de ofício não pode transigir sobre direitos dos quais não é titular 
(MAZZILLI, 2009, p. 443). 

 

É possível perceber que tanto para Rodrigues (2011, p. 44) quanto Mazzilli (2009, p. 

443) os legitimados ativos não podem ajustar compromissos de conduta (ou ajuizar ACP) que 

tenha como conteúdo obrigações que importem em concessões ao direito material violado. 

Isso em sede de direitos transindividuais. 

Lado outro, Nery (2012, p. 454) entende que a indisponibilidade dos direitos 

transindividuais deve ser revisitada, entendendo a autora pela possibilidade de disposição 

relativa dos direitos transindividuais para “permitir a negociação no bojo de um ajuste de 

conduta”. 

Diante de tais constatações é possível fazer a seguinte análise. 

O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental do homem 

decorrente do direito à vida, sendo este um dos direitos mais importantes assegurados, pelo 

ordenamento jurídico interno e pela comunidade internacional. Corolário disso, a 

CRFB/1988, bem como as normas infraconstitucionais, buscam atribuir a máxima proteção 

para a conservação da vida em todas as formas, incluindo a proteção ao meio ambiente. 

Tal constatação evidencia-se com uma singela leitura do caput do art. 225, bem como 

dos incisos do §1º, da CRFB/1988, que tratam do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e de sua proteção. 

Assim, a CRFB/1988 dispõe, no caput do art. 225, que o bem jurídico ambiental 

tutelado é o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo assim 

importou reconhecer, no primeiro capítulo desta dissertação, que o bem ambiental é de 

natureza jurídica difusa, que “não integra o patrimônio público, mas é patrimônio difuso de 

todos” (COSTA, 2016, p. 95). 

Nos incisos II e V, o constituinte originário imputou ao Poder Público o dever 
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“preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 

entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” e de “controlar a 

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 

risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente” (BRASIL, 1988), respectivamente. 

As informações de origem genética do homem, e de outros seres vivos, não 

importando a espécie, devem ser preservadas, assim como qualquer atividade que importe 

risco para a vida de qualquer ser vivo deve ser objeto de um controle sistemático por parte do 

Estado. 

Diante disso, e conforme entendimento de Rodrigues (2011, p. 44), o direito material 

ambiental é considerado um direito indisponível. Primeiramente, por ser o meio ambiente um 

direito fundamental decorrente do direito à vida (COSTA, 2016). Importou ao legislador 

constitucional atribuir proteção ao meio ambiente para que a vida, em todas as suas formas, 

fosse protegida desde o patrimônio genético.  

Depois, porque o legitimado ativo, por não ser o titular do direito difuso discutido, não 

está autorizado a exercer qualquer ato que importe em disposição do direito material 

ambiental, por ser um direito difuso. É vedado ao legitimado ativo exercer qualquer ato que 

importe em redução da proteção normativa ora estabelecida pelo legislador (RODRIGUES, 

2011, p. 44). Ademais, as normas de direito material ambiental estão amparadas em 

fundamentos que buscam a máxima preservação e conservação do meio ambiente, de modo a 

assegurar a vida e a sadia qualidade de vida de todos. 

Reputa-se importante citar que o CC/2002, ao dispor sobre os direitos da 

personalidade (art. 11, CC/2002) teve por bem gravar esses direitos como indisponíveis, não 

sendo facultado ao homem exercer qualquer ato que importe disposição dos direitos da 

personalidade, que são direitos decorrentes do exercício ao direito à vida. 

Diante disso, o TAC se revela como um instrumento de destaque na condução dos 

conflitos transindividuais, especialmente para a condução dos conflitos que tenham por objeto 

direitos difusos, como o bem ambiental. 

Ao celebrar o ajustamento de conduta o legitimado ativo e o compromissário não 

estabelecem concessões mútuas, característica intrínseca da transação (disposição de direitos), 

são obrigações ao compromissário que o conduzem ao restabelecimento da paz ambiental por 

meio da obtenção da tutela específica aos fins da norma violada. 
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3.3 Princípios norteadores do processo coletivo brasileiro aplicados ao Termo de 

Ajustamento de Conduta 

 

Neste capítulo serão analisados alguns princípios norteadores do processo coletivo 

brasileiro, reputados essenciais para o estudo que se propõe, aplicáveis ao TAC, tomando 

como premissa o Estado Democrático de Direito. Leia-se: 

 
O conceito de Estado Democrático de Direito exige que o legislador, nas sociedades 
Políticas Democráticas de Direito, uma vez eleito, submeta-se aos princípios do 
Processo como instituição jurídica balizadora da soberania popular e da cidadania, 
cujos fundamentos se assentam no instrumento da jurisdição constitucional e esta 
como atividade judicatória dos juízes, de forma legal, preexistente e básica, como 
única fonte do poder constituinte. (FREITAS; FREITAS, 2010, p. 405) 

 

Desse modo, as regras e princípios que instrumentalizam o processo coletivo brasileiro 

norteiam a atuação do aplicador do direito para a pacificação do litígio, por meio de uma 

composição que assegure justiça. 

Assim, concorda-se com Costa (2016, p. 64) ao afirmar que “os princípios são 

necessários à efetivação da garantia constitucional dos direitos fundamentais”, e sendo o TAC 

um instrumento processual de solução alternativa de conflitos ambientais, entende-se que a 

ele são aplicados todos os princípios de direito que pretendem à efetivação do direito 

fundamental do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Sampaio (2003, p. 45) afirma que é “da natureza dos princípios o mundo não escrito” 

e essa abstração se deve aos anseios que consagram os valores de uma sociedade, e uma vez 

constitucionalizados adquirem forças que orientam a interpretação para as demais normas. E 

continua: 

  
Princípios são enunciados deônticos que sedimentam e cristalizam valores e 
políticas no ordenamento jurídico (princípios formais e materiais). Denominam-se 
também princípios as normas técnico-operacionais do sistema jurídico que orientam 
mais diretamente as operações estruturais sistêmicas (princípios funcionais ou 
operacionais) (SAMPAIO, 2003, p. 45). 

 

E nesse sentido pode-se entender que o autor (2003) destaca o devido processo legal 

como princípio (norma técnico-operacional) norteador e orientador das demais normas que 

instrumentalizam o processo individual e coletivo. 

Salienta Galuppo (1999, p. 204) que “os princípios (jurídicos) são, no plano da 

justificação, o fundamento (formal) normativo dos demais direitos, o seu ponto de partida 

[…]”. Do que se extrai que os princípios representam o alicerce do ordenamento jurídico, 
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guiando o legislador na construção das normas e o jurista na sua fiel interpretação.  

Princípios, para Alexy (2015, p. 87; 90), são “normas que ordenam que algo seja 

realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes” 

(ALEXY, 2015, p. 87; 90). Para o autor, princípios e regras são normas, “porque ambos dizem 

o que deve ser”, isto é, estão na esfera da permissão e/ou proibição, o qual direciona como 

determinado comportamento deve ser conduzido.  

Entende Alexy (2015, p. 90) que princípios são mandamentos de otimização, “por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua 

satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas”.  

Nesse sentido, sustenta a teoria do autor que os princípios coexistem harmonicamente 

e, no caso de colisão, “[...] um deles seja aplicado mais amplamente em conformidade com a 

situação sob exame do jurista, a partir da identificação do seu peso e da ponderação com 

outros princípios, conforme as circunstâncias em que esteja envolto” (FERREIRA, 2015, p. 

74). 

Em Dworkin (2011, p. 36) os princípios são entendidos como “um padrão que deve ser 

observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social 

considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou equidade ou alguma outra 

dimensão da moralidade”. São mandamentos deontológicos, orientam e legitimam o aplicador 

do direito na interpretação do caso concreto, possuindo valores que emanam da sociedade 

como um todo, embasado pela integridade do sistema jurídico. 

Costa (2016, p. 34-35) adverte que Dworkin não entende “os princípios como 

dimensão do peso, mas como um critério de prevalência do bom senso”, o que é possível 

dizer que, para o autor, os princípios não entram em rota de colisão, não estão 

hierarquicamente disponíveis, concorrem entre si e guiam o aplicador do direito na melhor 

solução para o caso concreto, considerados os valores comunitários. 

Diante do exposto é possível perceber que os princípios são normas que representam e 

legitimam os valores de uma determinada sociedade, observado o contexto histórico 

vivenciado pelo povo, sendo, ao lado das regras, o alicerce instrumental para a defesa e 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

A abordagem que se propôs não pretendeu esgotar a temática, mas entende-se como 

suficiente para a compreensão dos princípios, em espécie, aplicados ao ajustamento de 

conduta, como instrumento processual de efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 
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3.3.1 Princípio do acesso à jurisdição 

 

Princípio corolário do Estado Democrático de Direito, constituindo-se como um 

direito fundamental do homem. O princípio do acesso à jurisdição está corporificado no art. 

5º, inciso XXXV, da CRFB/1988, e assegura a todos o direito de buscar no Poder Judiciário a 

apreciação de lesão ou ameaça a direitos, para o provimento da crise jurídica e 

restabelecimento da paz social, seja por meio do comando judicial, seja pelo estabelecimento 

de consenso entre as partes. 

Convém reforçar que, conforme salienta Serau Júnior (2015, p. 93), a garantia 

constitucional do acesso à jurisdição “não equivale ao direito de ação, mas à ordem jurídica 

justa”, de onde se extrai perfeita sintonia aos meios de solução consensual de conflitos, 

aplicados à tutela coletiva. 

O microssistema processual coletivo brasileiro representa a consagração da aplicação 

do princípio do acesso à jurisdição, ou melhor, da aplicação da ordem jurídica justa. De modo 

que, a criação da LACP e do CDC permite trazer instrumentos processuais específicos para o 

tratamento de demandas que requerem um tratamento diferenciado, como no caso dos direitos 

transindividuais (NEVES, 2016, p. 108). 

Nesse sentido, percebe-se que mesmo nas demandas individuais prezou o constituinte 

originário pela paridade de armas em juízo, instrumentalizando mecanismos que asseguram à 

parte hipossuficiente (técnica e economicamente) condições de prosseguir com a demanda à 

satisfação de seu direito. 

No processo coletivo o acesso à jurisdição evidencia-se ao dispor o legislador sobre 

mecanismos processuais efetivos a tal acesso, como, por exemplo, a possibilidade do 

indivíduo se valer da sentença de mérito em ACP para satisfação de seu direito individual 

violado. Denominado tal efeito de coisa julgada in utilibus, busca-se a efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa a todos aqueles que sofreram as mazelas da violação do direito. 

Sua expressiva aplicação ao ajustamento de conduta é destacada, primeiramente, por 

representar o TAC um instrumento processual de solução alternativa de conflitos que pretende 

assegurar que o restabelecimento da norma violada, e consequente proteção dos direitos 

transindividuais, sejam obtidos em um tempo mais razoável do que pela via judicial. 

E, como decorrência do acesso à jurisdição, a proporcionalidade no ajustamento de 

conduta deve ser observada para que o cumprimento das obrigações seja empreendido em 

tempo e modo condizentes com as peculiaridades do direito material violado. Nesse sentido: 
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O princípio do acesso à justiça está intimamente ligado à ideia de proporcionalidade. 
Uma de suas manifestações é que os prazos e condições fixados para a adequação da 
conduta às exigências legais devem ser adequados para a proteção do direito 
transindividual em questão. Não há como se fixar um padrão abstrato de prazos ou 
de condições a serem cumpridas. A singularidade de cada situação é que permitirá se 
chegar à formulação das cláusulas adequadas ao gravame concreto a ser reparado ou 
evitado com a celebração do ajuste (RODRIGUES, 2006, p. 106). 

 

Assim, os prazos e as obrigações estabelecidas para o ajustamento de conduta devem 

estar em harmonia com os fins da norma violada. Além disso, Ferreira (2015, p. 77) adverte 

que se o TAC não estiver “adequado, necessário” e se não guardar “estrita relação entre meios 

e fins” sua utilização deve ser descartada. 

 

3.3.2 Princípio da efetividade do processo coletivo 

 

A efetividade do processo é requisito primário para se obter a restitutio in integrum ao 

direito violado, ou ameaçado de lesão, e assegurar o fiel cumprimento do devido processo 

legal.  

O princípio se aplica com perfeita sintonia ao processo coletivo e, consequentemente, 

ao termo de ajustamento de conduta, como instrumento processual de solução alternativa de 

conflitos coletivos pelos motivos que serão expostos. 

A efetividade do processo deve estar focada na busca pela tutela preventiva, a qual 

deve ser priorizada em detrimento da tutela reparatória (in natura), por ser um mecanismo 

preventivo que visa a evitar a ocorrência de determinado dano, especificamente quanto aos 

danos ao meio ambiente (RODRIGUES, 2011, p. 75).  

Tal pretensão é perfeitamente aplicável, e fundamentalmente necessária para a defesa e 

proteção dos direitos transindividuais, em sede de TAC. O ajustamento de conduta preventivo, 

com o fim de se evitar a ocorrência de um dano, além de obedecer aos preceitos 

constitucionais de acesso à jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, CRFB/1988), é considerado uma 

solução tecnicamente mais célere que o processo ordinário. 

Assim, o legitimado ativo pode, independentemente de acionar o Poder Judiciário, 

tomar providências preventivas que visem a assegurar a estabilidade do bem ameaçado de 

lesão.  

O art. 8413 do CDC impõe parâmetros para a aplicação do princípio da efetividade 

                                                 
13 Art. 84 do CDC. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 
concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático 
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para a obtenção da tutela específica, dispondo o legislador que na ação que tenha obrigações 

de fazer ou não fazer devem ser concedidas, pelo magistrado, providências que assegurem o 

resultado equivalente, ou seja, a reparação do dano à sua forma originária.  

Em que pese o legislador dispor acerca das medidas que serão concedidas em juízo, 

tais disposições se aplicam em sua inteireza ao TAC, instrumento extrajudicial de solução de 

conflitos. 

Assim, não sendo possível a obtenção da tutela preventiva e sobrevindo a ocorrência 

do dano, consignam as partes medidas que priorizem a obtenção da tutela específica como 

decorrência da aplicação do princípio da efetividade do processo ao TAC. 

Geisa Rodrigues (2011, p. 112), adaptando as palavras de Moreira, considera como 

tutela específica “[...] o conjunto de remédios e providências tendentes à proporcionar àquele 

que será beneficiado com o cumprimento da prestação o preciso resultado prático atingível 

por meio do adimplemento” (MOREIRA apud RODRIGUES, 2011, p. 112). Sendo que, o 

resultado prático equivalente é obtido por meio das obrigações de fazer ou não fazer 

imputadas ao violador da norma. 

Ainda, como aplicação do princípio da efetividade do processo coletivo e consequente 

obtenção da pacificação social do direito violado, tem-se a reparação in pecunia. Entende-se 

que tais medidas devem ser colocadas em último plano, quando não for possível a obtenção 

do status quo ante, no caso do objeto da demanda ser o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

Especificamente quanto aos ajustamentos de conduta que versem sobre danos ao meio 

ambiente, deve-se sempre priorizar a consignação de medidas que imputem ao violador da 

norma ambiental a obrigação de reparar o dano, restaurando o meio ambiente ao status quo 

ante ao dano, dado o seu caráter de direito indisponível. 

Isso porque, as medidas que importam em pagamentos de indenização desconfiguram 

o caráter extrapatrimonial do bem ambiental, transformando-o em bem de natureza 

patrimonial, o que significa flagrante violação ao direito fundamental ao meio ambiental 

ecologicamente equilibrado. 

Além disso, a obtenção da tutela específica tem um caráter pedagógico, ao impor ao 

compromissário a obrigação de se obter o resultado equivalente ao que era antes da violação 

do direito. 

                                                                                                                                                         
equivalente ao do adimplemento. § 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se 
por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente 
(BRASIL, 1990). 
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3.3.3 Princípio da garantia mínima 

 

O princípio da garantia mínima tem aplicação especialmente no ajustamento de 

conduta dada suas especificidades como instrumento processual alternativo de solução de 

conflitos. 

É assente na doutrina e na jurisprudência do STJ que o TAC constitui-se instrumento 

processual de garantia mínima para a preservação e/ou reparação de danos a direitos 

transindividuais. 

O TAC, como se verá, possui como legitimados ativos determinados órgãos públicos 

que estão autorizados a celebrar o acordo objetivando a adequação da conduta lesiva aos 

parâmetros legais. O legitimado ativo não é o titular do direito lesado, pertencente a uma 

coletividade indeterminada. Por isso, ele (legitimado ativo) não está autorizado a exercer 

qualquer ato que importe em disposição de direitos alheios. 

Com isso, surge uma das vertentes aventadas para o princípio em discussão. O TAC 

constitui-se em garantia mínima porque, caso o destinatário do direito lesado, ou seja, a 

coletividade, queira pleitear reparação de cunho individual nada obsta seu acesso à jurisdição 

para satisfação de seu direito (garantia constitucional, art. 5º, inciso XXXV, da CRFB/1988) 

(MAZZILLI, 2009, p. 457). 

O STJ também entende que o TAC é um instrumento de garantia mínima na defesa dos 

direitos transindividuais, conforme se verifica no julgado abaixo: 

 
[...] 3. Assim, a autocomposição levada a efeito pelos órgãos públicos legitimados, 
na via administrativa do compromisso de ajustamento de conduta, não constituirá 
jamais renúncia a direitos, mas simples reconhecimento de direitos mínimos em 
proveito dos reais detentores do direito material controvertido. Caso assim não 
fosse, o instrumento de proteção de direitos transindividuais se transmudaria em 
mecanismo de restrição de direitos, exatamente na contramão de seu propósito e, em 
última análise, em frontal ofensa ao comando constitucional segundo o qual "a lei 
não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito" (CF, art. 
5º, inciso XXXV). (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 1309948/SP. 
Rel.: Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 
24/02/2015) 
 

Além disso, é possível afirmar ser o TAC um instrumento de garantia mínima, pois, 

conforme se verá, como são múltiplos os legitimados ativos e sendo essa legitimidade 

extraordinária concorrente e disjuntiva, todos os órgãos públicos legitimados estão 

autorizados a celebrar o acordo, desde que obedecida a pertinência temática do órgão tomador 

do compromisso (RODRIGUES, 2011, p. 139). 
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Corrobora com esse entendimento Mazzilli (2009): 

 
Como o objeto do compromisso de ajustamento de conduta são interesses 
transindividuais, dos quais o órgão público que o toma não é titular, não podendo, 
pois, transigir sobre direitos que não lhe pertencem, sua natureza é de garantia 

mínima em favor do grupo lesado (não poderia constituir limitação máxima a 
direitos de terceiros). Nada impede que os indivíduos peçam em juízo reparações 
mais amplas, ou até mesmo de outra natureza, diversamente daquelas ajustadas entre 
o órgão público (tomador) e o causador do dano (compromitente). Da mesma forma, 
nada impede que os colegitimados à ação civil pública façam em juízo pedido mais 
amplo ou diverso da solução já obtida por meio do compromisso já firmado 
(MAZZILLI, 2009, p. 457). 

 

O TAC é um instrumento que busca a efetiva reparação de um determinado direito 

coletivo que foi lesado ou ameaçado de lesão na esfera civil. As obrigações assinadas no 

compromisso buscam a responsabilização civil do agente infrator pelos atos ilícitos 

acarretados, por exemplo, ao meio ambiente. 

Por isso, ainda é possível afirmar ser o TAC um instrumento de garantia mínima 

porque sua celebração não obsta ao ajuizamento da ACP que tenha objeto de alcance maior do 

que as obrigações (de fazer e não fazer) previstas no acordo.  

Além disso, o TAC não obsta ao ajuizamento da ação penal, tampouco obsta a 

aplicação de sanções na esfera administrativa, tendo em vista ser um instrumento de natureza 

civil e a independência as esferas do direito. Nesse ponto, o STJ também já se manifestou 

dizendo que: “[...] 2. A assinatura do termo de ajustamento de conduta não obsta a instauração 

da ação penal, pois esse procedimento ocorre na esfera cível, que é independente da penal. 

[...]” (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. RHC. Nn 24.499/SP. Rel.:  Ministra Maria 

Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2011, DJe 03/10/2011). 

A aplicação do princípio da garantia mínima nos ajustamentos de condutas que versam 

sobre a reparação de danos ao meio ambiente tem uma especial coloração tendo em vista o 

caráter instável14 do bem ambiental. Essa instabilidade permite dizer que os danos ao meio 

ambiente podem atingir proporções muito além daquelas aferidas momentaneamente.  

Como exemplo pode-se citar a contaminação das águas de um rio. Ainda que haja a 

imediata reparação daquele dano, ou seja, descontaminação das águas do rio, não é possível 

afirmar, com total certeza, que esse dano não acarretou reflexos, vindo a contaminar os peixes 

que servem de consumo ao homem. Com a ingestão do peixe contaminado, quem assegura 

que, decorridos anos da suposta reparação total do dano (com a descontaminação da água do 
                                                 
14 Rodrigues (2011, p. 48) explica que a instabilidade é uma das características do bem ambiental, dizendo que é 
“tão sensível que qualquer variação de algum de seus componentes bióticos ou abióticos, ou uma simples 
variação de tempo ou espaço, pode lhe causar um sério desequilíbrio”.  
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rio), não possam surgir efeitos negativos decorrentes da ingestão do peixe contaminado à 

época? 

Por isso que é categórico afirmar que o TAC é um instrumento de garantia mínima 

para a defesa e proteção do meio ambiente, dada a instabilidade do bem ambiental, 

permitindo, com isso, que as obrigações assinadas para reparação de danos possam ser 

repactuadas visando assegurar o efetivo exercício do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

4 CONCEITOS APLICÁVEIS AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

 

O compromisso de ajustamento de conduta é tomado a termo pelo legitimado ativo e o 

compromissário, causador da violação legal. Nesse acordo as partes consignam medidas 

necessárias, que deverão ser empreendidas pelo compromissário, conforme modo, tempo e 

lugar definidos, visando à adequação da conduta para a proteção ou reparação do bem 

violado. 

Importante salientar que não se vislumbra no ordenamento jurídico brasileiro 

ajustamento de conduta de forma impositiva. O violador da norma não pode ser compelido, 

pelo órgão legitimado ativo a celebrar o ajuste de sua conduta, o que significa dizer que, “a 

sua vontade deve ser manifesta e livre” (RODRIGUES, 2011, p. 133). 

Por isso que as medidas estabelecidas no TAC, conforme saliente Rodrigues (2011, p 

100), devem ser elaboradas em conformidade com a norma violada. Assim: 

 
A realização do ajuste de conduta tem que ocorrer à luz do fim da norma, ou seja, só 
deve ocorrer quando se revelar a melhor solução para a tutela dos direitos 
transindividuais. Não só a própria celebração do ajuste deve estar sob a égide desse 
fim normativo como também o seu próprio conteúdo sempre deve favorecer a 
proteção dos direitos transindividuais, e não ser um meio de conceder condições 
mais favoráveis aos violadores da norma (RODRIGUES, 2006, p. 100). 

 

A obrigação deve estar em perfeita harmonia com o fim da norma violada. Se a norma 

impõe que determinado comportamento deve ser seguido e o empreendedor de atividade 

minerária, por exemplo, a descumpre, mesmo que não tenha causado danos ao meio ambiente, 

habilitado está o legitimado ativo a tomar o compromisso do empreendedor para o ajuste de 

sua conduta às exigências legais. 

Nesse ponto, convém fazer uma leitura sistemática da expressão “exigências legais”, 
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contida no art. 5º, §6º, da LACP, que deve ser compreendida à luz do disposto no art. 1415 da 

Resolução nº 23 do CNMP. Essa norma impõe que o ajustamento de conduta não se limita 

apenas às exigências legais, mas, também, deve ser celebrado para atender a outras exigências 

normativas. 

Tal disposição é de fundamental importância para a defesa e proteção do bem 

ambiental, pois autoriza o legitimado ativo a celebrar TAC sempre que houver desvio de 

conduta por descumprimento de lei, ou de decreto, ou de resolução, ou, até mesmo, quando a 

conduta for praticada pela inobservância dos princípios de Direito Ambiental. 

Outro aspecto importante a ser analisado no TAC é o seu caráter de título executivo. 

Conforme disposto no art. 784, inciso XII, do CPC/2015, o TAC é considerado um título 

executivo extrajudicial, por expressa previsão legal contida na LACP. Além disso, o TAC 

pode ser considerado um título executivo judicial, conforme disposto no art. 515, inciso III, 

do CPC/2015, caso seja homologado pelo Poder Judiciário. 

As análises sobre os efeitos do TAC como título executivo extrajudicial e judicial 

serão objeto de estudo mais adiante. 

Importante frisar que, para ser considerado um título executivo extrajudicial, as 

obrigações pactuadas no TAC devem ser certas, líquidas e exigíveis, de acordo com previsão 

contida no art. 783, CPC/2015. 

O TAC deve conter obrigações perfeitamente identificáveis, garantindo-se assim sua 

existência jurídica (certeza); bem como apresentar obrigações líquidas, ou seja, o legitimado 

ativo “deve ter o cuidado de colocar no TAC a obrigação com todas as suas especificações, de 

forma que a sua efetivação não dependa de nenhum ato posterior ou existente fora do corpo 

do termo de ajuste” (RODRIGUES, 2011, p. 238); e, por fim, para que o órgão público 

legitimado possa executar o título e ter seu cumprimento forçado, as obrigações entabuladas 

no TAC devem ser exigíveis, ou seja, há o descumprimento da obrigação, por parte do 

compromissário, que confere ao legitimado ativo o direito de execução do título 

(DINAMARCO, 2004, p. 208). 

O TAC possui diversas peculiaridades que o distingue substancialmente dos demais 

instrumentos processuais de soluções alternativas de conflitos, diante disso, necessário se faz 

o exame das demais características que envolvem o TAC no ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                 
15 Art. 14 da Resolução nº 23/2007. O Ministério Público poderá firmar compromisso de ajustamento de conduta, 
nos casos previstos em lei, com o responsável pela ameaça ou lesão aos interesses ou direitos mencionados no 
artigo 1º desta Resolução, visando à reparação do dano, à adequação da conduta às exigências legais ou 
normativas e, ainda, à compensação e/ou à indenização pelos danos que não possam ser recuperados (BRASIL, 
2007). 
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4.1 Da natureza jurídica 

 

A natureza jurídica do TAC não é um tema que se encontra pacífico na doutrina 

brasileira. As querelas que surgem em torno do tema são muitas e, por isso, necessário se faz a 

análise das correntes que se dedicam a tratar da temática, de modo a se buscar a melhor 

interpretação para os objetos que propõe este trabalho.   

Ressalta-se que, como o tema deste trabalho é o TAC como instrumento processual 

para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o 

estudo se pautará levando em consideração tal premissa. 

A primeira corrente a ser analisada diz ser o TAC uma transação. Para os seguidores 

dessa corrente, como Mazzilli (2009), o TAC não seria uma transação ordinária, conforme 

preceitua o diploma civil, trata-se de uma transação especial, assim dispondo o autor: 

 
O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por 
meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o 
compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei. Como tem natureza 
bilateral e consensual, poderíamos ser tentados a identificá-lo como transação do 
direito civil. Não seria correto, porém, esse raciocínio, ainda que haja semelhanças 
entre ambos à vista de seu caráter consensual e bilateral. Se tivesse mesmo natureza 
de transação verdadeira e própria, seria um contrato, porque suporia o poder de 
disposição dos contraentes, que, por meio de concessões mútuas, preveniriam ou 
terminariam o litígio (CC, art. 840) (MAZZILLI, 2009, p. 455). 

 

Para essa corrente, o TAC seria uma espécie de transação especial, pois o objeto do 

direito tutelado teria caráter extrapatrimonial, já que a transação ordinária versa sobre direitos 

patrimoniais e disponíveis, o que não se coaduna com os direitos transindividuais. Além disso, 

não comportaria ser enquadrado como transação ordinária, pois o legitimado ativo não seria o 

titular do direito violado, não podendo, por isso, efetuar qualquer ato de disposição ao direito 

violado como ocorre na transação ordinária (MAZZILLI, 2009, p. 455). 

O STJ também já se manifestou no sentido de entender ser possível a transação, 

prevista no CC/2002, como forma excepcional de ajustamento de conduta, conforme se 

verifica na ementa da decisão abaixo: 

 
PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TRANSAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 
POSSIBILIDADE. 1. A regra geral é de não serem passíveis de transação os direitos 
difusos. 2. Quando se tratar de direitos difusos que importem obrigação de fazer ou 
não fazer deve-se dar tratamento distinto, possibilitando dar à controvérsia a melhor 
solução na composição do dano, quando impossível o retorno ao status quo ante. 3. 
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A admissibilidade de transação de direitos difusos é exceção à regra. 4. Recurso 
especial improvido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 299.400/RJ. 
Rel.:  Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 01/06/2006, 
DJ 02/08/2006 p. 229) 

 

Para o STJ a transação é admitida para direitos difusos quando não for possível a 

obtenção da tutela específica (obrigação de fazer ou não fazer) para a reparação do dano 

coletivo. Assim, não sendo possível voltar ao status quo ante ao dano, pleiteia-se a tutela 

reparatória in pecunia o que, para o STJ, trata-se de uma transação excepcional sobre direitos 

de caráter coletivo. 

Assim como Mazzilli (2009), Nery (2012) considera o TAC como uma transação, 

porém, para a autora o TAC é uma transação híbrida, afirmando que para a celebração do 

acordo deve-se observar “a principiologia de direito público e de direito privado” (NERY, 

2012, p. 265). 

Rodrigues (2011, p. 132) refuta a possibilidade de ser o TAC uma espécie de 

transação, apontando que não se trata de uma transação pela natureza indisponível do direito 

violado e seu caráter extrapatrimonial. Além disso, afirma a autora (2011) que os legitimados 

ativos estariam transacionando direitos alheios e não próprios, fato este que descaracterizaria 

a possibilidade de enquadrá-lo como a transação. 

E completa dizendo que “a transação é um negócio jurídico que envolve 

necessariamente uma certa disposição” (RODRIGUES, 2011, p. 132), permitindo, assim, 

verificar que tal disposição não se coaduna com a proteção e defesa do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Em decisão mais recente o STJ entendeu pela não admissibilidade da transação como 

mecanismo de tutela dos direitos transindividuais: 

 
[...] No âmbito da tutela de direitos transindividuais, as partes da relação jurídica 
processual não coincidem com as partes da relação jurídica de direito material. 
Igualmente, no cenário da celebração de compromissos de ajustamento de conduta, 
os legitimados - órgãos públicos, nos dizeres do art. 5º, §º 6º, da Lei n. 7.347/1985 - 
não manuseiam direitos próprios, mas de terceiros. Por consequência lógica, muito 
embora detenham, por força de lei, a faculdade de celebrar compromisso de 
ajustamento de conduta, não detêm a disponibilidade do conteúdo material do 
direito controvertido, seguindo-se daí a regra segundo a qual não se pode 
transacionar com direito alheio (arts. 844 e 850, in fine, do Código Civil de 2002), 
independentemente de discussão acerca da disponibilidade de tais direitos. (grifei) 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. nº 1309948/SP. Rel.:  Ministro Luis 
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 24/02/2015) 

 

Por certo que o TAC previne ou encerra uma crise jurídica, contudo, não se vislumbra 

nesse instrumento a possibilidade de realizar concessões mútuas sobre direito material 
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ambiental, tal como ocorre na transação. Tampouco concorda-se com o posicionamento de 

que o TAC seja uma espécie de transação, diversa da transação ordinária, prevista no 

CC/2002, posto que ainda assim a transação versaria sobre direitos patrimoniais, sendo o 

meio ambiente um direito extrapatrimonial. 

Isso porque o legitimado ativo ao tomar o compromisso não está autorizado a ceder 

quanto ao conteúdo do direito material coletivo discutido, pelo contrário, deve ter o cuidado 

de celebrar obrigações que estejam em consonância com a norma ambiental violada. 

As flexibilizações quanto ao prazo, modo e lugar para cumprimento das obrigações 

não caracterizam o TAC como uma espécie de transação, tratam-se, pois, do meio pelo qual a 

obrigação será cumprida, visando a obtenção dos fins almejados pela norma legal, que é a 

correção do comportamento do violador aos reclames legais. Não há no TAC possibilidade de 

negociação quanto do direito material violado (RODRIGUES, 2011, p. 130). 

Outra corrente afirma ser o TAC um negócio jurídico bilateral, diverso do contrato e 

da transação. Segue esse posicionamento Rodrigues (2011), assim dispondo: 

 
O ajustamento de conduta, sob qualquer prisma que se analise, tem a essência de um 
negócio jurídico. O primeiro aspecto a ser considerado é a fundamental 
manifestação de vontade para sua celebração, tanto por parte do obrigado quanto por 
parte do órgão público [...]. Embora os efeitos mais importantes deste negócio 
jurídico estejam previstos na lei, assim como seu campo de atuação e sua eficácia 
executiva, a declaração de vontade, ínsita ao ajustamento de conduta, tornará 
específica a forma de incidência da norma no caso concreto, vinculando os 
pactuantes aos efeitos expressos no ajuste. Por outro lado, há uma nítida “visão 
social” de que nessa hipótese especial possam as partes, respeitados os pressupostos 
de existência, validade e eficácia, ter uma margem para exercer a sua declaração de 
vontade e determinar a forma do ajustamento à conduta legalmente exigida 
(RODRIGUES, 2011, p. 131). 

 

Conforme já exposto, no TAC não há nenhuma possibilidade de se ajustar a conduta 

do compromissário com a pactuação de obrigações que importem em disposição do direito 

material violado, quanto a este ponto não há discussão. As negociações entabuladas no TAC 

são essenciais à sua formação, considerando que as partes podem e devem ajustar o modo, o 

prazo e o lugar para o cumprimento das medidas de reparação dos danos ou de prevenção de 

danos. 

Além disso, a manifestação de vontade é um requisito essencial ao ajustamento de 

conduta, porque não há obrigatoriedade para sua celebração, sendo assim, o compromissário 

não é, e nem poderia ser, obrigado a assinar o termo, sob pena de inquiná-lo com vícios de 

vontade ou de consentimento. 

Por isso que o TAC, como instrumento processual para efetivação dos direitos 
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transindividuais, pode ser considerado um negócio jurídico porque tem como finalidade a 

produção de efeitos jurídicos queridos pelas partes celebrantes do acordo (PEREIRA, 2008, p. 

475). 

Qualquer dos órgãos públicos legitimados estão autorizados tanto a celebrar o 

ajustamento de conduta, como também podem optar por ajuizar a ação civil pública. A 

voluntariedade na confecção do TAC também é respeitada pela outra parte, o violador da 

norma, que pode ou não entender por celebrar o TAC com o órgão público legitimado. 

A conformação de vontades é requisito essencial para a construção do TAC, sendo que 

a vontade deve estar conectada com os fins desejados pelo ordenamento jurídico na norma 

violada, conforme assevera Pereira (2008):  

 
No negócio jurídico há, pois, a convergência da atuação da vontade e do 
ordenamento jurídico. Uma vontade orientada no sentido de uma finalidade jurídica, 
em respeito à qual atribui efeito ao negócio, e em razão de que se diz que aquele 
efeito decorre diretamente da vontade. Mas não são somente os efeitos previstos ou 
limitados pela vontade, pois que, muitas vezes, as consequências vão além da 
previsão do agente. Podemos dizer que a vontade desfecha o negócio no rumo dos 
efeitos queridos, mas tem de suportar o agente as consequências ligadas pelo 
ordenamento jurídico à disciplina do próprio ato (PEREIRA, 2008, p. 480).  

 

A coincidência de vontades das partes ao celebrar o TAC reside justamente na 

adequação da conduta ilícita aos fins da norma material violada, resultando em efeitos 

jurídicos almejados pelas partes. 

Diante disso é possível inferir que, quanto à classificação, o TAC é um negócio 

jurídico bilateral, porque pressupõe a manifestação coincidente de duas ou mais vontades para 

celebrar o TAC. As vontades do órgão público legitimado e do violador da norma legal se 

coincidem no momento em que ambos desejam a efetiva reparação, ou cessação de ameaça, 

do direito material violado (conforme o caso), colocando fim à crise jurídica instalada. 

O TAC não poderia ser considerado um negócio jurídico unilateral porque não enseja 

declaração unilateral de vontade. Há no TAC negociações bilaterais de vontades, ainda que 

concernentes a aspectos formais para o cumprimento das medidas. O órgão público 

legitimado não impõe ao compromissário as formas de cumprimento das medidas, estas são 

entabuladas pelas partes no que diz respeito à forma, ao prazo e ao local para o cumprimento 

das obrigações. Não sendo, contudo, autorizada qualquer pactuação que verse sobre os fins da 

norma violada. 

Admitindo ser o TAC um negócio jurídico bilateral, este estará sujeito à nulidade, no 

todo ou em parte, caso as disposições previstas não preencham os requisitos de validade, 
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dispostos no art. 104 do CC/2002, como ter (i) agente capaz; (ii) objeto lícito, possível, 

determinado ou determinável; (iii) forma prescrita, ou não defesa em lei. 

O consentimento é outra característica que permite dizer ser o TAC um negócio 

jurídico bilateral, tendo em vista que, conforme aduzido, não se pode ser imposto ao violador 

da norma, tão pouco ao legitimado ativo, a obrigação de assinar um ajustamento de conduta.  

O TAC pressupõe mais de uma vontade para sua celebração e, conforme afirma 

Rizzardo (2011, p. 17), o consentimento “[...] determina a obrigatoriedade do prometido, 

como manifestação jurídica e recíproca de promessas válidas, livremente consentidas”. 

Quanto a esse aspecto, o CC/2002 implicitamente exige o consentimento das partes como 

requisito de validade do negócio jurídico. 

O STJ se manifestou acerca da possibilidade de nulidade do TAC por não 

preenchimento dos elementos essenciais para sua configuração, afirmando o Relator do 

Recurso Especial (REsp) que “o Termo de Ajustamento, por força de lei, encerra transação 

para cuja validade é imprescindível a presença dos elementos mínimos de existência, validade 

e eficácia à caracterização deste negócio jurídico” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 

REsp nº 802.060/RS. Rel.: Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 

22/02/2010). 

Conforme já exposto, o bem ambiental é um bem difuso, um direito transindividual, 

cujos titulares são a coletividade indeterminada e cujo objeto é indivisível. Assim, quando o 

bem ambiental vem a sofrer lesão ou ameaça de lesão, sua defesa processual compete a um 

legitimado, que não se identifica com seu titular, dado o caráter de direito difuso, e, a esse 

legitimado não é permitido qualquer ato de disposição do Direito Ambiental material, seja a 

transação, ou a renúncia, ou o reconhecimento do pedido, ou a desistência. 

Diante disso é possível afirmar que o TAC, como instrumento processual para a 

efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um negócio jurídico 

bilateral, conforme sustentado por Rodrigues (2011, p. 132). 

 

4.2 Da legitimidade ativa 

 

O rol de legitimados para celebrar o TAC extrajudicial é bem restrito e se resume aos 

órgãos públicos dispostos no art. 5º, caput, da LACP16, em obediência à previsão contida no 

                                                 
16 Art. 5º da LACP. Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I - o Ministério Público; II - 
a Defensoria Pública; III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV - a autarquia, empresa 
pública, fundação ou sociedade de economia mista; [...] (BRASIL, 1987). 
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§6º do mesmo artigo, o qual dispõe que os órgãos públicos legitimados tomarão dos 

interessados o ajustamento de conduta. 

Difere, no entanto, dos legitimados ativos para ajuizar a ACP, quanto às associações, 

aos sindicatos e às fundações privadas considerando que o legislador infraconstitucional 

retirou-lhes a legitimidade de celebrar TAC ao dispor, expressamente, que somente os órgãos 

públicos tomarão o ajustamento de conduta. 

A legitimidade ativa das empresas públicas e das sociedades de economia mista para 

celebrar o ajustamento de conduta, merece uma atenção especial, tendo em vista sua natureza 

jurídica de direito privado integrante da Administração Pública indireta.  

Assim, entende-se que esses órgãos da Administração Pública indireta não estão 

autorizados a celebrar o compromisso de conduta quando imbuídos na exploração de 

atividade econômica (MAZZILLI, 2009, p. 453). Ao passo que, quando suas atividades têm 

como fim a prestação de serviços públicos, visando o interesse público, estão, por 

conseguinte, autorizados a celebrar o TAC (RODRIGUES, 2011, p. 142). 

Importante destacar que a legitimidade ativa para celebrar TAC no bojo de uma ACP é 

mais ampla do que os legitimados ativos para a celebração do compromisso 

extrajudicialmente. Conforme adverte Rodrigues (2011, p. 214) que “além dos órgãos 

públicos legitimados à celebração do ajuste, outros legitimados podem propor a ação civil 

pública como as associações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, 

agentes no domínio econômico”. 

Isso porque, esses legitimados ativos são, por força de lei, competentes para ajuizar 

ACP e, como decorrência lógica, tendo em vista o preceito norteador do CPC/2015 de sempre 

buscar mecanismos de solução consensual para o conflito, estão autorizados a celebrar o TAC, 

no curso de uma demanda já ajuizada. 

No TAC a legitimidade ativa segue o mesmo entendimento, anteriormente exarado, 

acerca da legitimidade ativa para ajuizar a ACP, sendo esta considerada, como visto, 

legitimidade extraordinária, conforme disposto no art. 18 do CPC/2015, o qual autoriza que se 

pleiteie direito alheio em demandas coletivas. 

Em que pese o TAC ser um instrumento processual extrajudicial, não se vislumbra 

adotar posicionamento diverso acerca da legitimidade conferida para ajuizar a ACP. A 

legitimidade para o ajustamento de conduta dos direitos transindividuais é extraordinária, por 

expressa disposição legal aos órgãos públicos elencados no caput do art. 5º da LACP. 

Segundo Rodrigues (2011, p. 140); 
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A questão da legitimidade para a negociação dos direitos transindividuais é 
concedida excepcionalmente pela lei aos órgãos públicos e ao Ministério Público. 
Na verdade, embora tenham essas instituições a atribuição de promover o interesse 
da coletividade, a defesa dos direitos transindividuais, em uma atividade de 
prevenção ou de responsabilização civil. No acordo extrajudicial não é o direito do 
próprio Estado que está em jogo, e por isso consideramos cabível considerar esta 
legitimidade como uma espécie de substituição, pois os órgãos legitimados atuam 
em nome próprio quando celebram os ajustes, para favorecer a esfera jurídica de 
outros, quase sempre atingindo a esfera extrapatrimonial dessas pessoas 
(RODRIGUES, 2006, p. 140). 

 

O órgão público legitimado não é o titular do direito violado, objeto do acordo para 

ajuste de conduta, e, conforme aponta a autora (2011), ocorreria substituição processual, que é 

uma espécie de legitimação extraordinária, para a prevenção ou reparação do dano mediante a 

celebração do TAC. 

Ademais, aponta a autora (2011) que os órgãos públicos legitimados possuem 

atribuição de promover a defesa dos direitos transindividuais, sendo o TAC uma das formas 

de efetivar tal promoção. Assim, por exemplo, Ministério Público, além de ser legitimado por 

disposição de lei infraconstitucional, tem atribuição constitucional17 para a defesa dos direitos 

transindividuais. 

Os órgãos públicos legitimados atuam de maneira independente, não necessitando da 

autorização ou consentimento dos demais legitimados, dado o caráter concorrente e disjuntivo 

da legitimidade ativa extraordinária para celebrar o acordo que verse sobre direitos 

transindividuais (RODRIGUES, 2011, p. 139). 

Todos os órgãos públicos legitimados do art. 5º da LACP estão autorizados a ajustar a 

conduta do infrator da norma legal desde que sejam observados os limites institucionais a que 

estão subordinados18 (RODRIGUES, 2011, p. 145). 

Desse modo, entende-se que o órgão público legitimado, ao tomar o ajustamento de 

conduta, deve observar os limites de suas atribuições institucionais, bem como o agente que 

celebra o ato ser o representante legal do órgão, sob pena de nulidade do negócio jurídico.  

Assim, por exemplo, na defesa e proteção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado somente o órgão público legitimado com pertinência institucional poderá celebrar 

o TAC para ajustar a conduta do violador da norma ambiental, como no caso o IBAMA ou 

                                                 
17 Art. 129 da CRFB/1988. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III - promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos; (BRASIL,1988) 
18 Nery (2012, p. 178) adota posicionamento diverso, entendendo a autora que a LACP “conferiu à entidades 
públicas legitimidade e autonomia para cuidar dos assuntos atinentes à defesa dos direitos metaindividuais, mas 
tal autorização legal não significa que o órgão público deverá centrar suas atribuições unicamente aos assuntos a 
ele relacionados diretamente, de modo que não nos parece adequado limitar sua atuação para a celebração do 
ajustamento apenas e tão somente aos temas sobre os quais versem sua competência institucional”.  
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uma Prefeitura Municipal. 

No caso da atuação do Ministério Público como legitimado ativo sua atribuição ganha 

um caráter maior na defesa dos direitos coletivos, dada a previsão contida no art. 129 da 

CRFB/1988, conforme acima exposto. 

Ainda, importante dizer que a capacidade dos agentes que celebram o TAC é um 

requisito de validade do ato e deve ser observada considerando que o agente tomador do 

compromisso, além de possuir capacidade civil para exercer os atos da vida, deve possuir 

capacidade postulatória e ser o representante legal do órgão público para o exercício do ato. 

Como adverte Rodrigues (2011): 

 
Quando se trata de verificar a validade de manifestação de vontade de um ente 
público, o que surge em primeiro plano é a competência daqueles agentes que 
produzirão essa vontade, mesmo porque se pressupõe que quem esteja no exercício 
de cargo público de representação tem capacidade civil plena. Assim, o ajustamento 
de conduta deve ser firmado pelo agente competente para representar os órgãos 
públicos legitimados, de acordo com a legislação vigente. Será, portanto, o 
presidente da instituição ou o delegatário seu que poderá celebrar o ajuste 
(RODRIGUES, 2011, p. 145). 

 

Desse modo, compreende-se que o TAC, na condição de instrumento processual, 

possui como legitimados ativos para celebrar o acordo os órgãos públicos dispostos no art. 5º 

da LACP, que atuam de forma extraordinária visando a efetivação do direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

4.3 Efeitos administrativos do Termo de Ajustamento de Conduta extrajudicial 

 

O TAC, por ser um título executivo extrajudicial, já produz efeitos a partir do 

momento de sua assinatura. Tão logo as partes acordem as obrigações que atendam aos 

ditames legais, para que haja a efetiva adequação da conduta do compromissário, levando-as a 

termo e chancelando o acordo, nesse momento está apto à produção de efeitos. 

Mazzilli (2009, p. 467) adverte que o “compromisso de ajustamento de conduta é 

eficaz a partir do instante em que é tomado pelo órgão público legitimado [...]”, no mesmo 

sentido dispõe a Resolução nº 87/2006 do Conselho Superior do Ministério Público Federal 

(CSMPF) que dispõe no art. 21, §4º, que “salvo previsão em contrário, o início da eficácia do 

compromisso será a data de sua celebração” (BRASIL, 2006). 

O principal efeito do TAC é a determinação de responsabilidade do compromissário 

pela obrigação assumida no compromisso, cujo descumprimento enseja a execução do título 
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executivo extrajudicial (RODRIGUES, 2011, p. 185). O TAC não produz efeitos sobre outrem 

alheio ao compromisso assumido com o tomador, ainda que exista mais de um violador da 

norma legal, os efeitos do TAC recaem sobre aquele que reduziu a termo o compromisso junto 

ao órgão públic. Leia-se: 

 
A eficácia do ajuste só repercute na esfera jurídica daquele que expressamente se 
obrigou, e de seus sucessores, não há alteração da regra geral do direito material que 
preconiza que só se vincula aos termos do negócio jurídico aquele capaz, ou incapaz, 
devidamente representado, que o faça expressamente e desde que esta negociação 
recaia sobre um direito seu (RODRIGUES, 2011, p. 187). 

 

A partir disso, como consequência lógica, o TAC extrajudicial enseja a produção de 

efeitos secundários, de ordem administrativa, que são variados a depender das instruções 

normativas que orientam os órgãos públicos tomadores do compromisso. Nesse sentido relata 

Rodrigues (2011) que são passíveis de ocorrência os seguintes efeitos, a partir do momento da 

assinatura do TAC: 

  
[...] a) a suspensão do procedimento administrativo, no qual foi tomado, ou para o 
qual tenha repercussão, ocorrendo a homologação do compromisso; b) a suspensão 
do procedimento sem que haja a homologação do compromisso, com o seu 
encerramento apenas após o seu o seu pleno cumprimento; c) o arquivamento do 
processo administrativo, havendo a necessidade de se instaurar um novo 
procedimento para a fiscalização do cumprimento do termo de ajustamento de 
conduta (RODRIGUES, 2011, p. 185). 

 

Quando da assinatura do TAC, é possível que o órgão público legitimado suspenda ou 

peça o arquivamento do procedimento administrativo ou do inquérito civil público19 que 

deram origem ao ajustamento de conduta, e siga no acompanhamento das obrigações 

entabuladas, até o seu fiel cumprimento. Isso no que concerne aos efeitos extrajudiciais, 

repise-se, posto que, uma vez descumpridas as obrigações, qualquer dos órgãos públicos 

legitimados poderão executar o TAC, por ser um título executivo extrajudicial. 

Uma vez que o órgão peça o arquivamento do procedimento administrativo ou do 

inquérito civil público, e homologado pelo respectivo Conselho do órgão, o tomador do 

compromisso deve instaurar um procedimento administrativo para acompanhamento das 

                                                 
19 O inquérito civil público é atribuição constitucional instituída ao Ministério Público, pela disposição contida 
no art. 129, inciso III, da CRFB/1988, sendo considerado uma “investigação administrativa a cago do Ministério 
Público, destinada basicamente a colher elementos de convicção para eventual propositura de ação civil pública; 
subsidiariamente, serve para que o Ministério Público: a) prepare a tomada de compromissos de ajustamento de 
conduta ou realize audiências públicas e expeça recomendações dentro de suas atribuições; b) colha elementos 
necessários para o exercício de qualquer ação pública ou para se aparelhar para o exercício de qualquer outra 
atuação a seu cargo” (MAZZILLI, 2009, p. 499). 
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obrigações pactuadas no TAC, que, ainda assim, terá o caráter de título executivo 

extrajudicial. 

Nesse sentido, a 4ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, 

que cuida das temáticas referentes à tutela do meio ambiente e do patrimônio cultural, 

entende, pelo Enunciado 32, que “É admissível o arquivamento do Inquérito Civil com 

fundamento na instauração de PA para o acompanhamento de Termo de Ajustamento de 

Conduta, porém, ao final, deverão os autos do PA ser encaminhados à 4ª CCR para verificação 

do efetivo cumprimento do TAC” (BRASIL, 2016). 

Observa-se que, mesmo que haja o arquivamento do feito administrativo, com a 

consequente assinatura do TAC, isso não significa o encerramento das atividades do órgão 

público legitimado, no caso o Ministério Público Federal, que deverá acompanhar toda a 

execução do TAC pelo compromissário, sob pena de, em caso descumprida alguma obrigação, 

executar o título executivo. 

Os efeitos do TAC levado à homologação judicial são diversos daqueles acima 

expostos, pois homologadas as obrigações pelo juiz (que seria o competente para julgar a 

ACP), passa o TAC a ser considerado um título executivo judicial, sendo-lhe aplicados os 

efeitos previstos no art. 103 do CDC, concernentes à coisa julgada, conforme visto no 

Capítulo 2 deste trabalho.  

Do mesmo modo ocorre quando o TAC for celebrado no bojo de uma ACP, cuja 

sentença homologatória terá o caráter de título executivo judicial, podendo, além dos efeitos 

previstos no art. 103 do CDC, sofrer efeitos processuais, como ser suspenso o processo que 

deu origem ao TAC, até que haja o cumprimento integral das medidas pactuadas, ou pode o 

juiz declarar extinto o processo com resolução de mérito (RODRIGUES, 2011, p. 216).  

Uma análise deve ser considerada em relação à extinção do processo com resolução de 

mérito quando da celebração de TAC no bojo da ACP. Nesse caso, com o encerramento do 

processo, o legitimado ativo, tomador do compromisso, poderá ajuizar ação de execução no 

caso de descumprimento da obrigação por parte do compromissário, réu na ACP 

(RODRIGUES, 2011, p. 216). 

Desse modo, como a consecução dos efeitos extrajudiciais decorre das orientações 

administrativas adotadas pelos órgãos públicos legitimados para elaboração do ajustamento de 

conduta, examinar-se-á mais adiante, algumas orientações para celebração do compromisso 

de ajustamento de conduta para melhor compreensão da temática na proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 
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4.4 Efeitos processuais do Termo de Ajustamento de Conduta homologado 

 

O principal efeito do TAC é a imputação de responsabilidade ao compromissário pela 

obrigação assumida no acordo, seja como título executivo judicial ou como título executivo 

extrajudicial (RODRIGUES, 2011, p. 185).  

Outros efeitos são sentidos quando da celebração do TAC extrajudicial, que são efeitos 

secundários, no âmbito do órgão que o celebrou, considerando as orientações normativas que 

se submetem. Pode, por exemplo, ocorrer o arquivamento ou a suspensão do procedimento 

preparatório ou do inquérito civil que originou o ajustamento de conduta; ou ainda, ser 

instaurado um procedimento de acompanhamento do cumprimento do TAC; ou, as partes 

podem acordar em homologar judicialmente o TAC, deixando de ser um título executivo 

extrajudicial para ser um título executivo judicial. 

Acerca dos efeitos do TAC extrajudicial, importa ressaltar que, uma vez celebrado o 

compromisso os legitimados ativos estão impedidos de ajuizar ACP que verse sobre as 

mesmas obrigações entabuladas no acordo.  

Assevera Rodrigues (2011, p. 203) “que a existência do compromisso é um óbice à 

propositura de uma ação civil pública genérica, versando sobre os mesmos fatos, pois impede 

o legítimo exercício do direito de ação”. 

Nesse mesmo sentido entende Mazzilli: 

 
[...] nada impede que os colegitimados à ação civil pública façam em juízo pedido 
mais amplo ou diverso da solução já obtida por meio do compromisso já firmado. Se 
proposta uma ação civil pública de objeto idêntico, àquele já obtido no 
compromisso, será caso de carência de ação por falta de interesse processual (já 
existe o título), mas se ação tiver objeto mais amplo ou diverso daquele constante do 
título, não será caso de carência, embora possa o pedido ser julgado improcedente, 
se o juiz entender que a lide já foi bem composta no compromisso celebrado 
(MAZZILLI, 2009, p. 457). 

 

Desse modo, mesmo sendo um instrumento de garantia mínima, o TAC permanece 

íntegro quando do ajuizamento de ACP que verse sobre o mesmo objeto firmado no 

compromisso. Esse entendimento pretende, além de resguardar a segurança jurídica do TAC, 

que não se perca o foco na solução consensual de conflito em detrimento da judicialização de 

demandas, visando a célere obtenção da tutela pretendida. 

Importa agora, analisar os efeitos do TAC judicial, ou seja, o termo extrajudicial 

levado a homologação e o termo celebrado no bojo de uma ação coletiva, cujas implicações, 

especialmente para a efetivação do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
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dispensam vultosa atenção. 

Nery (2012, p. 277) informa que a homologação do termo extrajudicial deve se dar de 

maneira consensual e afirma que “se a execução ainda não foi iniciada, nada impede que 

ocorra a homologação do título extrajudicial, o qual possibilitará, então, o início de uma 

execução amparada em título judicial”. 

O TAC é considerado, pelo novo CPC/2015, mecanismo de solução consensual de 

conflitos, conforme previsão legal contida no art. 3º, §§ 2º e 3º, respectivamente, do 

CPC/2015, que dispõe que o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual 

dos conflitos” (BRASIL, 2015) e a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e 

membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial” (BRASIL, 2015). 

Desse modo, o estímulo à solução consensual dos conflitos tem sido uma premissa 

valiosa no ordenamento jurídico brasileiro, sendo uma linha-guia de atuação para que os 

órgãos públicos legitimados priorizem soluções consensuais para a efetiva e célere reparação 

dos danos coletivos. 

O TAC homologado pelo Poder Judiciário se torna um título executivo judicial, o que 

implica dizer que as obrigações ali contidas, amparadas na premissa da consensualidade, 

recebem a chancela do Estado-Juiz, não havendo mais possibilidade de discussão acerca das 

obrigações pactuadas. 

Isso porque, a decisão que homologa o ajustamento de conduta é uma decisão de 

mérito e por isso sobre ela recai o manto da coisa julgada material20, o que significa dizer que, 

em tese, há solução definitiva ao litígio outrora instalado (RODRIGUES; KLIPPEL, 2009, p. 

221). 

O art. 508 do CPC/2015 dispõe que: “Transitada em julgado a decisão de mérito, 

considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia 

opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido” (BRASIL, 2015). 

Veja que o dispositivo processual veda que o objeto de tutela de uma demanda que 

outrora transitou em julgado seja, novamente, discutido. Com isso, obrigações de ajustamento 

de conduta que violaram direito material ambiental, objeto de um TAC homologado 

judicialmente, não podem ser rediscutidas, ainda que insuficientes a proteção e/ou reparação 

pactuadas. 

                                                 
20 As regras aplicáveis à decisão de mérito que homologou o TAC, no que tange à coisa julgada, estão dispostas 
no art. 103 do CDC, que, também, são as mesmas regras aplicadas às ações civis públicas coletivas, cujos efeitos 
variam a depender do direito tutelado (art. 103, do CDC, incisos). Capítulo 2 deste trabalho. 
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Freitas e Costa (2011) destacam que: 

 
[...] transitada em julgada a sentença, não há possibilidade de erro ponto de vista 
jurídico. A coisa julgada, em suma, transforma uma simples declaração numa 
declaração com força de lei. Onde o direito não exista, passa a existir em 
consequência da declaração contida na sentença. Por outras palavras, a sentença 
traduz sempre uma modificação jurídica, criando modificando ou extinguindo uma 
relação jurídica entre as partes: surge sempre uma coisa nova que antes não existia. 
(FREITAS; COSTA, 2011, s/p) 

 

Com isso, é possível afirmar que a sentença que homologa o TAC declara, ou melhor, 

chancela a obrigatoriedade das medidas pactuadas, atribuindo-lhes caráter de “força de lei” 

(FREITAS; COSTA, 2011, s/p). 

Conquanto o exposto acerca dos efeitos da homologação do TAC em juízo, há de se 

fazer uma observação com relação ao princípio da segurança jurídica, que está implicitamente 

vinculado ao título executivo judicial. Entende-se que a previsão contida no art. 508 do 

CPC/2015 confere ao ato judicial, no caso a sentença que homologou o TAC, a segurança de 

que as questões ali firmadas não mais serão objeto de discussão judicial ou extrajudicial. 

O preceito tem amparo constitucional, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, que dispõe: 

“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (BRASIL, 

1988), que é considerado uma garantia constitucional a todos. 

Nesse sentido, entende-se que ao afastar do TAC judicial a possibilidade de rediscutir 

as obrigações avençadas, pretende-se assegurar ao compromissário a segurança de que o 

direito material violado estaria reparado e não mais seria objeto de discussão. 

Quando o juiz homologa o TAC ele confirma as negociações entabuladas pelas partes. 

A partir desse momento, e esgotados as vias recursais, as obrigações pactuadas não poderão 

ser mais discutidas, posto que a decisão que homologou os termos do ajustamento de conduta 

está coberta pelo manto da coisa julgada material, tornando-se imutável sua discussão, sendo 

esse o limite objetivo alcançado pela coisa julgada material coletiva. 

Ainda, os órgãos públicos legitimados para celebração do acordo, assim como as 

partes compromissárias e/ou terceiros interessados no processo, estarão impedidos de 

rediscutir as obrigações pactuadas, estando sujeitos aos limites subjetivos da coisa julgada 

material coletiva, conforme salienta Rodrigues e Klippel (2009): 

 
[...] uma vez transitada em julgado uma determinada decisão, proferida em processo 
no qual existam legitimados que não participaram da demanda, conduzida por outro 
ou outros dos autorizados pela lei para tanto, todos, parte e terceiros que poderiam 
ter sido partes, serão atingidos pelos limites subjetivos da coisa julgada e não 
poderão voltar a discutir aquilo que foi judicialmente decretado, salvo pelos meios 
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típicos descontitutivos e declaratórios, tais como a ação rescisória, a ação anulatória 
e a querela nullitatis (RODRIGUES; KLIPPEL, 2009, p. 228-229). 

 

Como consequência, qualquer ação que tenha semelhante objeto ao previsto no 

compromisso homologado deverá ser extinta, sem resolução de mérito, por reconhecer a 

existência de coisa julgada, conforme art. 485, inciso V, do CPC/2015 (RODRIGUES; 

KLIPPEL, 2009, p. 229). 

Com isso, observa-se que os destinatários do direito violado, ou seja, a coletividade, 

estariam sujeitos aos efeitos do TAC, nos exatos limites das obrigações pactuadas e 

homologadas, ainda que carentes de amparo técnico/científico que confirme às cláusulas 

garantia de efetividade para debelar a crise jurídica instalada, quando diante de um dano de 

consideráveis proporções. 

Diante disso, impera nébula dúvida quanto à preservação ou reparação do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, tendo em vista a instabilidade do bem ambiental. 

Por vezes se observa que determinados danos ao meio ambiente se perpetuam por 

longo tempo, e uma vez que se homologa judicialmente o TAC, sem minimamente possuir 

qualquer amparo baseado em fundamentos técnicos/científicos, não estariam os legitimados 

dispondo sobre direitos indisponíveis e impedindo o efetivo exercício do direito fundamental 

ao meio ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações? 

Não restaria prejudicada a reparação integral do meio ambiente, ante um TAC 

homologado judicialmente, considerando que sobre as obrigações avençadas estaria o manto 

da coisa julgada material coletiva? 

Como possível solução ao problema, o ordenamento jurídico brasileiro propõe que 

poderá, qualquer das partes, ajuizar ação anulatória, conforme disposição contida no art. 966, 

§4º do CPC/2015, para anular o ato homologado e permitir que as obrigações do TAC possam 

ser rediscutidas. 

Trata-se de entendimento explicitado pelo novo CPC/2015, pretendendo colocar fim às 

querelas doutrinárias acerca da forma de rescisão de atos homologados judicialmente (apesar 

do antigo art. 486 do CPC/1973), se ora seu cabimento seria por meio de ação rescisória ou se 

por meio de ação anulatória, como relata Neves (2016): 

 
Para parcela da doutrina seria cabível a ação anulatória nos casos de vícios no 
negócio jurídico homologado, ainda que existisse sentença de mérito homologatória 
transitada em julgado; enquanto a ação rescisória seria utilizada nos casos de vício 
na própria sentença homologatória, e não no negócio jurídico homologado. Outra 
corrente doutrinária entendia que a sentença que acolhia ou rejeitava o pedido com 
fundamento em renúncia, transação ou reconhecimento do pedido seria rescindível 
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(art. 485, VIII, do CPC/1973), mas a sentença que apenas homologasse o ato da 
parte ou das partes seria anulável (art. 486 do CPC/1973). E uma terceira corrente 
doutrinária defendia que o meio de impugnação adequado dependia do trânsito em 
julgado da decisão judicial: havendo o trânsito em julgado, seria cabível a ação 
rescisória; não havendo, caberia a ação anulatória, em aplicação por analogia do art. 
352 do CPC/1973 (NEVES, 2016, p. 1381). 

 

Desse modo, o §4º do art. 966, do CPC/2015 põe fim a essa discussão e possibilita que 

o ato homologado, ou seja, o TAC, possa ser anulado, permitindo a repactuação de novas 

obrigações que atendam à proteção integral do direito coletivo tutelado. 

Como visto, o TAC é considerado um negócio jurídico bilateral. E, por assim ser, 

entende-se que a propositura da ação anulatória deve ter como objeto a alegação de um dos 

defeitos do negócio jurídico, como o dolo, a coação, o erro ou a fraude, para a rescisão do 

ajustamento de conduta e consequente ineficácia de suas obrigações. 

Nesse sentido, segue o entendimento de Mazzilli (2009): 

 
[...] embora não seja tecnicamente uma verdadeira transação de direito privado, o 
compromisso de ajustamento pode ser rescindido pelos defeitos dos negócios 
jurídicos, como erro, dolo, coação ou fraude. Isso significa que pode ser rescindido 
voluntariamente, pelo mesmo procedimento pelo qual foi feito, ou 
contenciosamente, por meio da ação anulatória. Essa ação poderá ser ajuizada: a) 
pelo compromitente, que se obrigou a ajustar sua conduta, ou seus sucessores; b) 
pelo próprio órgão público que tomou o compromisso; c) por qualquer colegitimado 
ao processo coletivo, pois em matéria de ação civil pública ou coletiva, a 
legitimação ativa sempre é concorrente e disjuntiva (MAZZILLI, 2009, p. 472). 

 

Como adverte o autor, embora o TAC não seja tecnicamente uma transação ordinária 

do Direito Civil, por não comportar atos de disposição de direito material, a previsão contida 

no art. 966, §4º, do CPC/2015, é perfeitamente cabível para a anulação do compromisso de 

ajuste de conduta que contenha algum dos defeitos do negócio jurídico. 

Ademais, cumpre ressaltar que, conforme entendimento de Marinoni, Arenhart e 

Mitidiero (2015, p. 599) à luz do exposto neste trabalho, o ato que se pretende atacar com a 

ação anulatória é o próprio TAC e não a decisão de mérito que o homologou, que apenas 

atesta a conformidade formal do acordo, “sem qualquer avaliação de conteúdo do ato jurídico 

homologado [...] nada valora e nada decide”. 

O STJ, em outras oportunidades, já seguia esse entendimento, afirmando que a ação 

anulatória é o instrumento adequado para anular o acordo celebrado consensualmente entre as 

partes de uma determinada demanda, conforme se verifica do trecho de uma decisão em 

agravo regimental abaixo transcrita: 
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[...] O entendimento do acórdão recorrido, ao julgar procedente ação rescisória 
interposta pela ora recorrida e assentar, à luz do art. 486 do CPC, ora apontado como 
violado pelo agravante, que "a via escolhida (...) foi inadequada, tendo em vista 
que, conforme o dispositivo 486 do CPC, deveria ter sido proposta ação 
anulatória, já que sua causa de pedir cinge-se à nulidade do acordo por vício de 
vontade" (e-STJ fl. 488 - grifou-se), resta corroborado pela jurisprudência desta 
Corte, no sentido de que rediscussão de acordo firmado em jurisdição voluntária e 
judicialmente homologado só pode ser feita por ação anulatória, com ampla 
cognição, nos termos do que dispõe o artigo 486 do Código de Processo Civil. [...] 
(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AgRg no REsp. nº 1.152.702/MT. Rel.:  
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/15/2014, DJe 
27/05/2014). 

 

Essa previsão é de fundamental importância para que haja o oferecimento de uma 

tutela justa e que se possa garantir a efetiva reparação e proteção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, como um direito decorrente do direito à vida. 

Desse modo, julgada procedente a ação anulatória do TAC, consequentemente, a 

decisão de mérito que o homologou se tornará sem efeito (MARINONI, ARANHART, 

MITIDIERO, 2015, p. 600).  

A homologação do TAC assegura segurança jurídica às partes para o cumprimento das 

obrigações. Contudo, a homologação judicial não pode ser óbice à consecução de reparação 

de danos reflexos que possam surgir após a chancela judicial do acordo. 

Como cediço, é intrínseco ao meio ambiente o ser instável. Determinados danos de 

grande complexidade, como o desastre do rompimento da barragem de Fundão, surtem 

consequências reflexas que somente são percebidas anos após a ocorrência do fato. E desse 

modo, a homologação judicial do TAC não pode ser um escudo para que os responsáveis pelo 

dano não reparem na sua inteireza os ilícitos praticados. 

Assim, para que haja a efetiva proteção do meio ambiente, como um direito 

fundamental decorrente do direito à vida, é que se entende pela possibilidade de celebrar novo 

TAC, ou se ajuizar ação nova ação civil pública, tendo como objeto o mesmo fato gerador do 

primeiro TAC, já homologado, ou da ação civil pública ajuizada, tendo em vista a verificação 

de danos reflexos acarretados ao meio ambiente. 

Este trabalho parte da premissa que as obrigações entabuladas pelas partes devem 

conter um mínimo de amparo técnico/científico para se garantir legitimidade e confiabilidade 

às obrigações pactuadas. Contudo, dada a instabilidade do meio ambiente, essa verificação 

pode ocorrer um momento futuro, posterior à celebração do acordo e consequente 

homologação. 

Nesse caso, o ordenamento jurídico brasileiro ainda prevê que para a reparação desses 

danos reflexos pode o legitimado ativo propor novo TAC, ou até mesmo ajuizar nova ACP, 
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conforme disposto no art. 505, I, do CPC/2015. 

Ainda que haja identidade de partes e dos pedidos, a causa de pedir será diversa uma 

vez que amparada na constatação de fato novo, que houve alteração superveniente, decorrente 

do dano originário, que impede a efetiva reparação do direito violado. 

Adverte-se que esse fato novo deve conter amparo técnico/científico, especialmente 

quando diante de determinados danos (dada a complexidade e magnitude) que demandam 

conhecimentos advindos de outras áreas do saber, como a engenharia, geologia, biologia, 

antropologia, geografia, etc., conhecimentos que os juristas não possuem. 

Tal constatação ainda comportaria dizer que cabe novo TAC, mesmo se tratando do 

mesmo dano, sob a alegação de que determinada medida proposta foi insuficiente para a 

integral reparação dos danos, tendo em vista a evidência probatória advinda de determinada 

área do saber. Segundo Rodrigues (2011): 

 
De fato, não é a coisa julgada que traz a paz social. Além do escopo político que 
pode existir, é certo que a coisa julgada só será legítima, no sentido de alcançar o 
escopo social do processo, se ela fora assentada em elementos de convicção que 
sejam os mais próximos da realidade histórica conflituosa que foi levada ao Estado-
juiz. Quando isso ocorre, há, por assim dizer, um reconhecimento inato da sociedade 
e dos próprios litigantes, independentemente de serem vencidos e ou vencedores, 
porque sabem, à evidencia das provas, que se fez justiça (ROGRIGUES, 2011, p. 
162). 

 

O TAC, como instrumento processual, é meio para que se obtenha o fim maior, qual 

seja, a adequação da conduta do violador da norma às exigências legais. E, por isso, entende-

se que as obrigações contidas no compromisso, especialmente aquelas que carecem de notório 

conhecimento de outras áreas do saber, devem possuir amparo técnico/científico, de modo a 

comprovar a efetividade das medidas propostas, sob pena de ineficácia do compromisso. 

 

4.5 Orientações administrativas para elaboração do Termo de Ajustamento de Conduta 

 

O Ministério Público é um dos órgãos públicos legitimados ao ajuizamento da ACP e 

do TAC, conforme atribuição constitucional dada pelo art. 129, inciso III, da CRFB/1988, 

para a defesa e proteção dos direitos transindividuais. 

Os atos administrativos praticados pelo MP, que a depender da matéria jurídica 

tutelada podem ser de âmbito federal ou estadual, seguem as normativas dispostas em 

resoluções, portarias, ou qualquer outro ato normativo que se presta a orientar a atuação do 

representante do órgão para a execução de determinadas ações. 
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Assim, a análise que se pretende neste tópico refere-se às orientações administrativas 

para a elaboração do TAC, tomando de exemplo as normativas impostas aos membros do 

Ministério Público Federal, por ser este um dos órgãos que possuem a maior abrangência 

temática para na defesa dos direitos transindividuais, ao lado dos Ministérios Públicos 

Estaduais. 

O CSMPF editou a Resolução nº 87/2006, a qual “regulamenta, no âmbito do 

Ministério Público Federal, a instauração e tramitação do Inquérito Civil (art. 6°, VII, da Lei 

Complementar n° 75/93 e art. 8°, § 1 °, da Lei n° 7.347/85)” (BRASIL, 2006). Essa 

Resolução passou por três alterações desde sua criação, pelas Resoluções CSMPF nº 

106/2010; nº 108/2010; e nº 121/2011, que foram incorporadas ao texto de origem.  

Passa-se à análise do dispositivo no que concerne ao TAC. O art. 21 dispõe acerca dos 

requisitos para a elaboração do TAC, preceituando que o compromisso deverá conter: “I - 

nome e qualificação do responsável; II - descrição das obrigações assumidas; III - prazo para 

cumprimento das obrigações; IV - fundamentos de fato e de direito; V - previsão de multa 

cominatória no caso de descumprimento” (BRASIL, 2006). 

Num primeiro momento o tomador do compromisso deve fazer a identificação do(s) 

compromissário(s) para que haja delimitação das obrigações assumidas pelo responsável, uma 

vez que, conforme disposto, a eficácia do ajustamento de conduta somente recai sobre o 

violador da norma que assumiu o levou a termo o acordo (RODRIGUES, 2011, p. 187). 

Prevê a norma que as obrigações, os prazos e as condições para execução das medidas 

deverão conter a motivação do tomador reduzidas a termo (§1º, do art. 21), do que se dessume 

que pretendeu o legislador que se contemple nas obrigações os requisitos de certeza e 

liquidez, inerentes a todo título executivo extrajudicial. Além disso, tal previsão permite 

estabelecer controle do órgão quanto à não disposição do direito material transindividual, que 

é indisponível. 

No §5º do artigo em análise, a Resolução dispõe que o membro tomador do 

compromisso deve comunicar à Câmara de Coordenação e Revisão respectiva ou à 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão a celebração do TAC. Essa comunicação não 

importa em uma condição suspensiva para a produção de efeitos do TAC, que já estão sendo 

produzidos desde o momento de sua assinatura, salvo previsão em contrário. 

Recentemente a Corregedoria Nacional do Ministério Público, dos Ministérios 

Públicos dos Estados e da União, aprovaram a Carta de Brasília, que é um documento que 

trata do estabelecimento de diretrizes de atuação dos Ministérios Públicos, notadamente 

quanto às atividades extrajurisdicionais empreendidas por esses órgãos, tais como a 
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instauração de inquérito civil e procedimento preparatório, celebração de TAC, audiências 

públicas, recomendações, participação em projetos sociais e outras atividades relevantes 

(BRASIL, 2016). 

Na Carta são estabelecidas diretrizes específicas para a criação de parâmetros quando 

da celebração do ajustamento de conduta do violador da norma legal pelos Ministérios 

Públicos. Assim, o documento prevê que todo TAC deverá conter: 

 
Apresentação dos devidos fundamentos constitucionais ou legais; Delimitação do 
fato que resultou na existência ou na iminência do dano; Caracterização do dano; 
Descrição das obrigações de fazer e/ou não fazer, de forma a contemplar as 
circunstâncias de modo, tempo, lugar e outras; Estabelecimento de prazo para o 
cumprimento das obrigações; Cominação, nos casos de não cumprimento das 
obrigações pactuadas, de eventual sanção (multa) a ser aplicada; Demonstração de 
resolutividade e eficácia do ponto de vista jurídico e social; Participação social, por 
intermédio de pessoas ou entes representativos; Ampla publicidade dos termos de 
ajustamento de conduta do ponto de vista de sua elaboração e dos seus resultados 
para a sociedade; Efetividade na fiscalização e adoção de providências, no sentido 
de execução de termos de ajustamento eventualmente descumpridos (BRASIL, 
2016). 

 

Da análise das disposições acima, é possível perceber a preocupação dos legitimados 

ativos em assegurar que as obrigações pactuadas estejam cercadas da máxima caracterização 

possível das medidas a serem executadas pelo compromissário. Isso porque, como já exposto 

acima, o TAC é um título executivo extrajudicial e, para tanto, enseja que em seus termos as 

cláusulas sejam certas e líquidas. 

Ademais, a Carta reforça o carácter indisponível dos direitos transindividuais a serem 

objeto do ajuste de conduta, ao estabelecer que deverão ser feitas descrições das obrigações de 

fazer e/ou de não fazer, o que enseja se tratar da busca pela tutela específica do direito 

material violado, bem como quanto a forma de cumprimento das obrigações, isto é, o modo, 

tempo, lugar e outros que tiverem se fizerem necessárias. 

Outro ponto extremamente relevante trazido pela Carta, como orientação para a 

celebração do ajustamento de conduta, é a participação social na construção das medidas 

empreendidas para a reparação dos danos.  

Para a análise dessa proposta do CNMP, importa trazer à discussão o Termo de 

Ajustamento Preliminar (TAP)21 celebrado entre o Ministério Público Federal e as empresas 

Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton do Brasil Ltda. 

A celebração desse termo se deu no bojo de duas ACPs, ajuizadas pela União22 e pelo 

                                                 
21 A íntegra do documento segue anexo a este trabalho. 
22 Ação Civil Pública nº 0069758-61.2015.4.01.3400, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
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próprio Ministério Público Federal23 em Minas Gerais, ambas visando a reparação integral 

dos danos socioambientais e socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem de 

Fundão, em Mariana/MG, pertencentes às empresas compromissárias24. 

O TAP não encerra as discussões. Trata-se de um instrumento com características 

peculiares que envolve o atendimento de determinadas demandas indispensavelmente 

preparatórias para a celebração do ajustamento de conduta definitivo. 

Mazzilli (2009, p. 460) afirma que o esse tipo de instrumento informa “solução parcial 

dos problemas investigados” e convencionou denominá-lo de compromisso preliminar, nos 

extamos termos dispostos pela Súmula 20 do CSMP-SP25. 

No caso em análise, para atender a uma demanda específica, dada a magnitude do 

desastre ocorrido com o rompimento da barragem de Fundão, os Procuradores da República 

celebraram o termo preliminar com as empresas responsáveis pelo desastre, visando a 

contratação de três perícias técnicas26 independentes como forma de subsidiar os trabalhos de 

análise técnica do MPF. 

Isso porque, os órgãos públicos legitimados para a defesa dos direitos transindividuais 

violados pelo desastre não chegam perto de possuir os recursos humanos, técnicos e 

financeiros que dispõem as empresas Vale e BHP Billiton (proprietárias da empresa Samarco 

Mineração), que possibilitem paridade de armas na construção de medidas que expressem a 

realidade dos danos acarretados pelo rompimento da barragem. 

Assim, o TAP antecede a construção das obrigações efetivas para a reparação dos 

danos, ancoradas em um respaldo técnico científico (realizado por perícias técnicas 

independentes) e chanceladas pelo tomador do compromisso, que serão entabuladas em um 

                                                                                                                                                         
Minas Gerais em Belo Horizonte. 
23 Ação Civil Pública nº 0023863-07.2016.4.01.3800, em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de 
Minas Gerais em Belo Horizonte. 
24 Considerado o maior desastre socioambiental do país, o rompimento da barragem de Fundão, em novembro de 
2015, acarretou severos danos ambientais e sociais ao despejar na natureza cerca de 50 milhões m³ de rejeitos de 
minério na natureza, em especial no rio Doce. Além de devastar a fauna e flora por cerca de 600 km a onda de 
rejeitos matou um rio, secou nascentes e ceifou 19 (dezenove) vidas humanas. 
25 Súmula nº 20: “Quando o compromisso de ajustamento tiver a característica de ajuste preliminar, que não 
dispense o prosseguimento de diligências para uma solução definitiva, salientado pelo órgão do Ministério 
Público que o celebrou, o Conselho Superior homologará somente o compromisso, autorizando o 
prosseguimento das investigações” (SÃO PAULO, [1994]) 
26 A contratação das perícias foi um pedido feito pelo MPF, na ACP nº 0023863-07.2016.4.01.3800, sendo 
concedido em audiência de conciliação, realizada no dia 13.09.2016, pelo juízo da 12ª Vara Federal, a 
contratação de 3 perícias técnicas independentes para (i) avaliar os danos decorrentes do rompimento da 
barragem de Fundão; (ii) verificar se as ações reparatórias e emergenciais empreendidas pela empresa são 
efetivas e se estão sendo cumpridas dentro do acordado; e (iii) assessoria psicológica, técnica e juridicamente às 
comunidades atingidas. Informação obtida nos autos do processo em trâmite na 12ª Vara Federal da Seção 
Judiciária em Minas Gerais. 
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TAC final. 

Nesse contexto, a participação popular toma relevante destaque como um dos eixos 

estruturantes do TAP, no sentido de que se prevê no acordo a contratação de perícia técnica 

independente que apresente um diagnóstico fiel dos danos socioeconômicos, bem como a 

realização de audiências públicas, ao longo do rio Doce, com o fim de se obter da população 

atingida o retrato dos danos sofridos e, com isso, se buscar medidas efetivas para sua 

reparação. 

A construção dos TAPs, no que tange ao eixo acima exposto, busca priorizar a 

participação social, como forma de se garantir que haja a efetiva reparação dos direitos 

socioeconômicos flagrantemente violados em decorrência do desastre. 

Sem pretender esgotar o tema, e por não ser este o enfoque do trabalho, necessário 

uma breve observação quanto ao Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC). 

Esse termo foi celebrado no bojo da ACP, ajuizada pela União Federal e outros entes 

da Administração direta e indireta, tendo como responsáveis pelo compromisso as empresas 

Samarco Mineração S/A, Vale S/A e BHP Billiton do Brasil Ltda.  

Trata-se de um termo judicial, que foi levado à homologação pelas partes com o 

intuito de obter chancela judicial das obrigações pactuadas. Contudo, a pedido do MPF, a 

decisão que homologou o TTAC foi anulada pelo Tribunal Regional Federal (TRF) da 

Primeira Região por incompetência do Sistema de Conciliação do TRF1 para homologar o 

acordo27. 

Ainda que anulada a decisão de homologação, o TTAC continua vigente e apto a 

produção de seus efeitos.  

O TTAC é um termo definitivo (não preliminar), apresenta mais de 300 cláusulas que 

contemplam 41 (quarenta e um) Programas que pretendem à reparação dos danos 

socioambientais e socioeconômicos28. 

A construção dessas obrigações, que convencionou chamar de Programas, é 

questionável em determinados pontos, por não preconizar algumas premissas elementares 

para a que haja a efetiva reparação dos danos. Os termos ali dispostos limitaram-se aos muros 

do órgão público tomador do compromisso, impedindo que os destinatários do direito violado 

participassem da construção das medidas que iriam satisfazer suas pretensões. Ou seja, a 

participação social foi totalmente rechaçada na construção do TTAC. 
                                                 
27 Informações obtidas no site do Tribunal Regional Federal 1, processo nº 0002627-50.2016.4.01.0000. 
28 O Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (TTAC) encontra-se disponível nos autos da ACP nº 
0069758-61.2015.4.01.3400, ou em qualquer nos sítios eletrônicos dos órgãos públicos tomadores do 
compromisso. 
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A fim de corrigir essa mácula que impregna o termo, sem deixar de fora as medidas 

que foram implementadas, o MPF vem tentando construir um diálogo coeso, em que se 

prioriza a participação das populações atingidas, por meio de seus legítimos representantes, de 

modo a assegurar que a tutela do direito violado seja o mais equivalente possível ao que 

possuíam antes do desastre. 

 

5 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTO 

PROCESSUAL NA DEFESA DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

 

O TAC é um instrumento processual de solução alternativa de conflito, utilizado para 

adequar a conduta do agente causador de um ato ilício às exigências legais. Em regra, trata-se 

de um título executivo extrajudicial, cuja previsão normativa encontra-se na LACP, podendo 

ser levado à homologação judicial, caso assim entendam as partes, sendo-lhe, então, conferido 

o caráter de título executivo judicial. 

Os legitimados ativos para a celebração do TAC são os órgãos públicos dispostos na 

LACP, que tomarão o compromisso para o adequado ajuste de conduta do responsável, ou 

responsáveis, pelo dano (ou ameaça de dano) que esteja fora dos limites legais, tendo por 

objeto obrigações de fazer e de não fazer, com o fim de se buscar a tutela específica mais 

próxima possível do status quo ante ao ilícito. Não sendo possível a tutela específica, com a 

reparação in natura, pode-se consignar obrigações indenizatórias, in pecunia, sendo esta uma 

medida a ser empreendida em última análise. 

Diante disso, é possível afirmar que a LACP é um instrumento normativo que conduz 

a instrumentalização de atos processuais para responsabilização do agente violador de 

normas, de caráter material, que regem o Direito Ambiental no país, seja na utilização da via 

judicial, por meio da ACP, seja na utilização da via alternativa extrajudicial de solução dos 

conflitos, com a celebração do TAC. 

Como visto neste trabalho, o bem ambiental, constitucionalmente tutelado, é um bem 

de natureza jurídica difusa, pertencente a uma nova categoria de bens, diversa dos bens 

públicos e dos bens particulares (COSTA, 2016, p. 62). Trata-se de uma terceira espécie de 

bens, conforme entendimento adotado para este trabalho, visto no Capítulo 1, quando se 

analisou ser o bem de uso comum do povo, previsto na CRFB/1988, um bem difuso, cuja 

proteção encontra guarida nas normativas que tratam dos direitos transindividuais. 

Por isso que a utilização do TAC é perfeitamente aceitável para a manutenção do 
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equilíbrio ecológico, seja na prevenção, seja na reparação, com o fim de proporcionar a todos 

condições mínimas para o efetivo exercício do direito à vida, ao favorecer qualidade de vida 

com dignidade, saúde e bem estar, oportunizando satisfação e felicidade a todos os 

destinatários desse direito. 

A defesa e proteção do meio ambiente envolvem peculiaridades próprias, tendo em 

vista as características inerentes ao bem ambiental, tais como a indisponibilidade, a 

indivisibilidade, a titularidade múltipla, a sensibilidade, a ubiquidade, dentre outas 

(RODRIGUES, 2009, p. 47), que impedem o oferecimento de mecanismos processuais 

comuns a qualquer demanda coletiva. 

O bem ambiental reclama a dispensação de tratamento específico, por isso, imperioso 

que os instrumentos processuais para a proteção do direito material ambiental sejam 

instrumentalizados com mecanismos específicos de proteção efetiva. Leia-se: 

 
[...] os mecanismos jurídicos direcionados à recuperação e à indenização dos danos 
causados, apesar de sua imprescindibilidade, têm se apresentado insuficientes para a 
reparação integral do meio ambiente degradado. Quaisquer que sejam as medidas e 
valores envolvidos, eles não alcançarão a curto e médio prazo, o objetivo de 
restabelecer o status quo ante do meio ambiente afetado. [...] (PAIVA; 
JUNQUEIRA; THOMÉ, 2016, P. 59) 

 

O alerta colocado pelos autores (2016) demonstra a necessária utilização de 

instrumentos que efetivamente assegurem que o meio degradado possa ser restabelecido ao 

seu status natural. Por isso, se vislumbra no TAC esse mecanismo hábil que permite a 

condução de um processo de defesa e proteção do meio ambiente que leve em consideração os 

elementos imprescindíveis para o favorecimento e adequação de medidas que visem (i) a 

prevenção do bem ambiental, bem como o estabelecimento de obrigações que importem na 

(ii) reparação quando da ocorrência de danos ao meio ambiente. 

Ainda, é possível destacar no TAC a qualidade de ser um instrumento célere, em que 

se consiga a tutela específica em um tempo mais curto se comparado com o ajuizamento da 

ação coletiva. Essa qualidade dispensada ao TAC é de suma relevância, especialmente para a 

tutela preventiva em matéria ambiental, quando se pretende assegurar que determinado ilícito 

não ocorra e venha a causar graves e irreparáveis danos ao meio ambiente. 

Mesmo sendo um instrumento de notória importância ao meio ambiente, importa 

proceder à análise de algumas questões que envolvem a temática ambiental, como a 

necessidade de respaldo técnico científico para a imposição de obrigação de fazer e/ou não 

fazer ao compromissário, quando diante de um dano de grande complexidade ou magnitude, 
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bem como a imposição de garantias que assegurem o cumprimento das obrigações pactuadas. 

Essas questões são particulares para as demandas de caráter coletivo, cujos efeitos 

processuais repercutem na esfera da satisfação particular dos titulares do direito violado, 

podendo, até mesmo, implicar em possível falta de eficácia das obrigações propostas no 

ajustamento de conduta. 

Assim, como hipóteses para a solução dos problemas, propõe-se a análise do TAP 

celebrado pelo Ministério Público Federal, para a responsabilização dos danos acarretados ao 

meio ambiente no caso Samarco, como meio para se buscar o respaldo técnico/científico de 

obrigações para o ajustamento de conduta, além da previsão de imputação de garantia 

pecuniária ao termo. 

 

5.1 Análise do Termo de Ajustamento Preliminar celebrado no caso Samarco 

 

O desastre do rompimento da barragem de Fundão despertou o Poder Público para 

uma série de questões socioambientais e socioeconômicas, que passam pela necessária 

reanálise dos mecanismos dispensados para efetivação do direito material ambiental e sua 

instrumentalização no processo ambiental. 

Costa (2016, p. 137) afirma que “o meio ambiente sadio e o direito à paz são extensões 

do direito à vida”, e esse fato se comprova com a simples constatação de como o desastre do 

rompimento da barragem de Fundão alterou significativamente a vida de centenas de pessoas, 

causando impactos irreparáveis, retirando-lhes a vida, a paz e o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

As soluções para a reparação dos danos acarretados pelo desastre de Mariana não é 

uma tarefa das mais simples, e está longe de ser. A complexidade e magnitude que envolvem 

o tema são de proporções gigantescas, sendo necessária a dispensação de mecanismos 

específicos para o tratamento do tema na busca pela tutela específica de reparação dos 

incontáveis danos acarretados. 

Assim, sem pretender esgotar o tema, que não é o objeto de estudo deste trabalho de 

dissertação, passa-se a um breve relato fático das medidas judiais cíveis adotadas para se 

buscar a reparação dos danos socioambientais e socioeconômicos decorrentes do desastre, 

visando a compreensão do TAP. 

O Ministério Público Federal, órgão público legitimado e competente, ajuizou ACP 

com pedido liminar, contra as empresas Samarco Mineração S/A, Vale S/A, BHP Billiton 

LTDA e entes públicos, vindicando a reparação integral dos danos sociais, econômicos e 
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ambientais causados pelo rompimento da barragem de Fundão, além da condenação das 

empresas ao pagamento de dano moral coletivo. 

No curso do processo foi realizada audiência de conciliação29, sendo que, como fruto 

de investidas conciliatórias para a célere e eficaz reparação dos danos, determinou-se a 

realização de 03 (três) perícias para (i) avaliar os danos decorrentes do rompimento da 

barragem de Fundão; (ii) verificar se as ações reparatórias e emergenciais empreendidas pela 

empresa são efetivas e se estão sendo cumpridas dentro do acordado; e (iii) assessoria 

psicológica, técnica e juridicamente às comunidades atingidas. Além disso, e buscando a 

participação social nas negociações, ficou determinada a realização de audiências públicas, 

em localidades ao longo do rio Doce. 

A partir disso, o Ministério Público Federal (autor) e as empresas (rés) iniciaram uma 

série de tratativas visando a celebração de um acordo que previsse a contratação de um corpo 

pericial que prestasse assessoria técnica independe ao Ministério Público Federal na avaliação 

dos complexos e extensos danos decorrentes do desastre. 

Assim, foi celebrado o TAP que, como visto, trata-se de um instrumento com 

características próprias ao caso, que envolvem o atendimento de medidas indispensavelmente 

preparatórias para construção de um TAC final.  

Sampaio30 assevera que o TAP tem esse caráter de ser preliminar porque será 

absorvido por outro Termo, em que serão entabuladas negociações mais específicas ao 

atendimento da efetiva reparação integral dos danos. Afirma ainda o Procurador que o TAP se 

basta, uma vez que possui características que permitam a sua executividade, sendo que as 

medidas pactuadas no TAP prevalecerão ainda que não seja celebrado o TAC final31. 

O TAP antecede a construção de obrigações, que serão pautadas em análises realizadas 

por diversas áreas do saber, na busca por um diagnóstico fidedigno dos danos socioambientais 

e socioeconômicos, que permita a justiça e paz social à crise instalada pelo rompimento da 

barragem. 

Nesse sentido, importa trazer a reflexão de Cappelletti, citado por Rodrigues (2011), 

em que demonstra o atual cenário dos trabalhos desenvolvidos no caso: 

 
Devemos estar conscientes de nossa responsabilidade; é nosso dever contribuir para 

                                                 
29 Segue anexa a este trabalho cópia da Ata da audiência de conciliação, juntada aos autos da ACP nº 23863-
07.2016.4.01-3800. 
30 Coordenador da Força Tarefa Rio Doce, que conduz os trabalhos de responsabilização civil e criminal pelos 
danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. 
31 Entrevista concedida pelo Procurador, à autora deste trabalho, no dia 05 de maio de 2017, na sede da 
Procuradoria da República em Minas Gerais. 
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fazer que o direito e os remédios legais reflitam as necessidades, problemas e 
aspirações atuais da sociedade civil; entre essas necessidades estão seguramente as 
de desenvolver alternativas aos métodos de remédios, tradicionais, sempre que 
sejam demasiado caros, lentos e inacessíveis ao povo; daí o dever de encontrar 
alternativas capazes de melhor atender às urgentes demandas de um tempo de 
transformações sociais em ritmo de velocidade sem precedentes (CAPPELLETTI 
apud RODRIGUES, 2011, p. 105). 

 

O TAP representa exatamente isso, um mecanismo moderno, atento às reais 

necessidades que o caso exige, no anseio de que a reparação integral dos danos seja 

empreendida dentro de uma verdade tal que consiga expressar a realidade anteriormente 

vivida, se não, o mais próximo possível do status quo ante. 

 

5.1.1 Da necessidade de respaldo técnico científico das obrigações 

 

Uma das principais premissas do TAP é a obrigação das compromissárias de contratar 

três empresas que realizarão o diagnóstico dos danos socioambientais e socioeconômicos 

decorrentes do rompimento da barragem.  

Isso porque esses danos são considerados de alto grau de complexidade, com inúmeros 

reflexos, o que exige a análise por profissionais habilitados, possuidores de notório 

conhecimento, em cada área do saber que veio a sofrer com as mazelas do desastre, para que 

haja a correta aplicação da norma pelo operador do direito. 

Essa obrigação imputada às compromissárias encontra amparo no princípio do 

poluidor pagador, sob o prisma constitucional da reparação dos danos, o qual prescreve que o 

poluidor deve arcar com todas as consequências decorrentes dos danos perpetrados ao meio 

ambiente (THOMÉ, 2013). 

O texto constitucional traz essa previsão, ao dispor no §3º do art. 225, da CRFB/1988, 

que “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 

pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 

obrigação de reparar os danos causados” (BRASIL, 1988). 

E, a PNMA estabelece, no art. 4º da Lei nº 6.938/1981, a “imposição, ao poluidor e 

ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da 

contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos” (BRASIL, 1981). 

Entende-se que a obrigação imputada às compromissárias, no TAP, de contratar um 

corpo pericial para a realização da análise dos danos decorrentes do desastre, cumpre com os 

fins da norma, impondo ao poluidor o ônus de arcar com todas as consequências decorrentes 

de seu ato ilícito. 
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Os peritos contratados pelas compromissárias prestarão assessoria técnica 

independente ao Ministério Público Federal como forma de subsidiar a construção de medidas 

efetivas de reparação dos danos, em outro termo de ajustamento de conduta que consignou 

chamar de TAC final. 

Desse modo, a celebração de um acordo preliminar assegura aos legitimados ativos a 

possibilidade de se estabelecer medidas preparatórias, que busquem o respaldo 

técnico/científico de obrigações que serão futuramente impostas ao poluidor, com o fim de 

trazê-lo às exigências legais, e assegure efetiva proteção ao direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações. 

 

5.1.2 Das garantias do Termo de Ajustamento Preliminar 

 

De modo inovador o TAP prevê como forma de assegurar a efetividade das obrigações 

entabuladas no acordo o oferecimento de garantias, por parte das compromissárias. 

Como visto neste trabalho, o ajustamento de conduta possuí características específicas 

que decorrem de seu caráter de solução alternativa de conflitos, ainda que celebrado no curso 

de uma ação judicial. 

Dentre essas características, destaca-se a priorização da tutela específica para reparar o 

direito violado, consubstanciada em obrigações de fazer e de não fazer, em especial quando se 

trata da proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é objeto dever como 

direito fundamental de caráter extrapatrimonial. 

Assim, para a reparação de danos ou mesmo a prevenção de sua ocorrência, o tomador 

do compromisso estabelece ao compromissário o dever de reparar o meio ambiente por meio 

de obrigações específicas que tratem de reparar o meio ambiente, de modo que se possa 

retornar ao status quo ante o dano.  

Não sendo possível a tutela preventiva, dada a ocorrência do dano, também não sendo 

possível a reparação in natura, subsidiariamente, atribui-se, ao compromissário, a obrigação 

de reparação in pecunia pelos danos acarretados. 

Essa análise se dá, como visto no tópico acima, por meio de estudos técnicos 

realizados por profissionais que possuem notório saber naquela determinada área do 

conhecimento que carece de avaliação. Estudos de identificação do dano, considerando sua 

complexidade e abrangência em face da situação anterior à sua ocorrência. 

Nesse sentido caminhou o TAP e foi além, inovando ao criar às compromissárias a 

obrigação de prestar garantias de modo a assegurar que, se a obrigação não for cumprida 
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espontaneamente, poderá o tomador do compromisso executar tal garantia e assegurar que, a 

tutela específica da obrigação seja cumprida, custeada pelos valores obtidos pela execução da 

garantia para o cumprimento do acordo. 

A garantia entabulada no termo integra as obrigações do TAP, uma vez que não há 

outro modo de realizar o diagnóstico dos danos acarretados pelo rompimento da barragem, 

senão por meio de estudos técnicos independentes que identifiquem com fidelidade o real 

estado que se encontra o meio ambiente e as populações atingidas. A garantia é de duas ordens 

de custeio: a) de análises técnicas independes e b) das obrigações assumidas pelas empresas 

no TTAC, ainda que limitadas, pela possibilidade, a um ano. 

Tal obrigação não se confunde com a reparação pecuniária dos danos, pois essa é uma 

obrigação subsidiária, que decorre da impossibilidade de reparação específica. No caso, a 

garantia é uma medida que assegura o cumprimento da obrigação específica dos danos, pois 

no caso em tela, dada a complexidade dos danos e a hiperssuficiência das empresas 

causadoras do ilícito, não se vislumbra a possibilidade de colocar nas mãos das 

compromissárias o dever de realizar o diagnóstico desses danos, sob pena faltar a realidade do 

real estado de degradação socioambiental.  

Tampouco se lhes dá a possibilidade de descumprir as obrigações assumidas no TTAC 

para o período de 2017. Trata-se, nesse ponto, de uma espécie de “estipulação a favor de 

terceiros”, ainda que, no caso, tenha-se de considerar que os beneficiários formais, União, 

Estado de Minas Gerais e Estado do Espírito Santo, estejam, naquele TTAC, representando os 

interesses da coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho analisou-se o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que é 

considerado um instrumento para a efetivação do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Averiguou-se o TAC a partir dos aspectos processuais, que servem de salvaguarda do 

direito material ambiental, dentro do microssistema processual brasileiro concernente à defesa 

dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

O estudo se pautou, primeiramente, na verificação da classificação do bem ambiental, 

constitucionalmente tutelado, sendo possível constatar, por meio de análise doutrinária que se 

trata de um bem difuso, indivisível e indisponível. As características que circundam o bem 

ambiental, pela leitura que se depreende do art. 225 da CRFB/1988, demonstra a clara 
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intensão do constituinte de criar uma terceira espécie de bens, diversa das tradicionais 

classificações de bens públicos e bens particulares. 

Sendo um direito transindividual, a tutela do direito material ambiental em Juízo 

ganha coloração diversa da defesa dos direitos de individuais, sendo o microssistema 

processual coletivo o eleito para instrumentalizar as normas que orientam a defesa dos direitos 

coletivos (latu sensu). 

A partir disso, passou-se à análise da LACP – Lei nº 7.347/1985 – e do CDC – Lei nº 

8.078/1990 – que são normas que integram o microssistema processual coletivo brasileiro, 

para a defesa dos direitos transindividuais. 

Foi possível constatar que a defesa do bem jurídico ambiental é composta por diversas 

particularidades e especificidades que demandam especial atenção, principalmente na 

instrumentalização das normas processuais que orientam a defesa dos direitos 

transindividuais. 

Por isso que se procedeu ao estudo da LACP, que é por excelência o instrumento 

normativo que norteia e instrumentaliza a proteção do meio ambiente, sendo possível verificar 

nesse diploma as disposições concernentes ao TAC, previstas no §6º no art. 5º. 

O TAC é um instrumento processual de solução alternativa de conflitos, que conduz o 

violador da norma ao cumprimento de obrigações para o adequado ajuste de sua conduta às 

exigências legais, além de ser de notável relevância para a defesa e proteção do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Neste trabalho analisou os aspectos concernentes ao TAC, as disposições legais, 

doutrinárias e jurisprudências que cercam a temática. Verificou-se o objeto, os legitimados 

ativos, a natureza jurídica, sua caracterização como título executivo extrajudicial e judicial, e 

os efeitos, sendo dispensada especial atenção aos efeitos processuais do TAC na defesa do 

bem ambiental, principalmente quando levado à homologação judicial. 

Com isso, foi possível constatar que os efeitos do TAC variam de acordo com o tipo de 

título executivo que representa.  

Assim, sendo o acordo um título executivo extrajudicial, e não levado à homologação 

judicial, as partes podem consensualmente negociar as obrigações pactuadas até que haja a 

integral reparação dos danos e o adequado ajustamento de conduta. 

Contudo, caso o TAC seja homologado, ou se celebrado no bojo de uma ACP, 

verificou-se que as obrigações pactuadas, de modo consensual, passam a ser cobertas pelo 

manto da imutabilidade e da indiscutibilidade, características adquiridas pelo efeito da coisa 

julgada material que recai sobre a decisão de mérito que homologou o TAC. 
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A partir desse ponto, passou-se à discussão do tema central da presente pesquisa, tendo 

como ponto de partida a homologação do TAC e possível prejudicialidade da reparação 

integral do meio ambiente quando diante de obrigações que não tenham embasamento 

técnicos/científicos. E se, agindo desse modo, não estariam os legitimados dispondo sobre 

direitos indisponíveis e impedindo o efetivo exercício do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado das presentes e futuras gerações. 

Pode-se constatar, em primeiro lugar, que se homologado o TAC, o ordenamento 

jurídico brasileiro prevê mecanismos processuais hábeis para a desconstituição da coisa 

julgada, como a possibilidade de ajuizamento de ação anulatória, partindo da premissa que tal 

ação possui o condão de anular o ato homologado, que contém as obrigações pactuadas. 

Uma vez anulado o ato homologatório, abre-se a possibilidade de rediscussão das 

obrigações e um meio para se buscar com isso amparo técnico/científico que tragam garantia 

de efetiva proteção do meio ambiente. 

A ação anulatória é possível quando alegado um dos vícios do negócio jurídico, como 

o dolo, a coação, o erro ou a fraude. Essa ação é cabível por ser o TAC um negócio jurídico 

bilateral, conforme entendimento adotado para neste trabalho. 

Verificou-se ainda a possibilidade de se celebrar novo TAC, ou ajuizar nova ação civil 

pública, com base no fato novo da ocorrência de danos reflexos que somente foram 

percebíveis após a homologação das obrigações. Ou ainda da verificação de que as medidas 

do primeiro TAC são insuficientes para assegurar ao meio ambiente a devida proteção. 

Nesses casos, o legitimado ativo não pode compelir o responsável a cumprir medida 

diversa das pacutadas. Então, como solução, celebra-se novo TAC, com fundamento em fato 

novo ou dano superveniente, amparando as obrigações com respaldo técnico/científico, por 

áreas do saber que garantam confiabilidade da informação, assegurando, desse modo, a 

efetiva reparação do meio ambiente. 

Além desses mecanismos processuais, visualiza-se, como hipótese para o problema 

posto, a celebração de um termo de conduta preliminar. Esse termo preliminar permite às 

partes pactuarem, por exemplo, a contratação de perícias técnicas independes que relatem o 

real estado dos danos ambientais, com proposições sugestivas para a adoção de medidas que 

deverão ser empreendidas pelo responsável para que haja efetiva reparação. 

Essas obrigações amparadas com fundamento técnico serão entabuladas em um termo 

de ajustamento de conduta final, garantindo-se, assim, um instrumento robusto, que 

possivelmente não será objeto de novas discussões. 

A celebração de um termo preliminar foi objeto das negociações entabuladas pelo 
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Ministério Público Federal e as empresas responsáveis pelo rompimento da barragem de 

Fundão. A partir do TAP ficou pactuado que os especialistas técnicos realizarão o diagnóstico 

dos danos, emitindo pareceres que contenham a sugestão de medidas que buscam a efetiva e 

justa reparação dos danos socioeconômicos e socioambientais. 

Por fim, analisou-se a possibilidade de instituir garantia ao termo de ajustamento, seja 

no preliminar, seja no definitivo, com o fim de se assegurar que a obrigação de fazer ou de 

não fazer entabuladas sejam efetivamente cumpridas. Essa medida é diversa da reparação in 

pecunia, posto que, essa garantia pretende a execução da obrigação de fazer ou de fazer, que é 

uma forma de reparação in natura do objeto proposto pelo acordo.  

Desse modo, entende-se que qualquer medida que se propõe em TAC, que busque a 

reparação por danos de grande complexidade e magnitude, deve ser amparada em estudos 

elaborados por conhecedores de outras áreas do saber, pertinentes aos danos ocorridos, com o 

fim se permitir a construção de mecanismos que garantam a máxima proteção do direito 

material ambiental. 

Os legitimados ativos, nem o próprio magistrado que homologa as obrigações, 

possuem conhecimento técnico que assegure às medidas efetividade devida para a reparação 

ambiental. 

É preciso incorporar, na estrutura processualista de defesa dos direitos coletivos, em 

destaque para o meio ambiente, a conexão com outras áreas do saber para que se possa suprir 

a atecnia dos operadores do direito. Com isso, se vislumbra assegurar que o devido processo 

legal, que perpassa pela segurança de se garantir um resultado que satisfaça a pretensão em 

jogo e não meramente reproduções em massa que não ofertam efetiva reparação ambiental. 
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Autos n° 23863-07.2016.4.01.3800
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Réu(s): ESTADO DE MINAS GERAIS, UNIÃO FEDERAL, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE
S/A e BHP BILLITON BRASIL LTDA

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Na terça-feira, 13 de setembro de 2016, às 14:30 horas, na sala de audiências,

Seção Judiciária de Minas Gerais, perante a MMa. Juíza Federal Substituta, Doutora ROSILENE

MARIA CLEMENTE DE SOUZA FERREIRA, que se achava comigo Débora Guimarães Viana,

adiante assinado, foi declarada aberta a audiência de Conciliação nos autos da Ação Civil

Pública n° 23863-07.2016.4.01.3800, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra

ESTADO DE MINAS GERAIS, UNIÃO FEDERAL, SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e

BHP BILLITON BRASIL LTDA.

ABERTA A AUDIÊNCIA com as formalidades legais e apregoadas as partes,

presentes o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL representado pelos Procuradores da República

Dr. Edmundo António Dias Netto Júnior, Jorge Munhós de Souza, Eduardo Henrique de Almeida

Aguiar, Dr. José Adércio Leite Sampaio e os réus: UNIÃO FEDERAL representada pelos

advogados da União Dr. Adilson Alves Moreira Júnior, SIAPE 1332479; Dr. João Bosco Teixeira,

SIAPE 1507494; Dr. Rodrigo Frantz Becker, SIAPE 1742154 ; o ESTADO DE MINAS GERAIS

representado pelos procuradores Dr. Onofre Alves Batista Júnior, OABWIG 79.227; Dr.

Lyssandro Norton Siqueira, OABWIG 68.720; a SAMARCO MINERAÇÃO S/A, representada

pelas advogadas Dra. Eliane Cristina Carvalho Teixeira, OAB\SP 163004; Dra. Roberta Danelon

Leonhardt, OAB\SP 173069; a VALE S/A representada pelo preposto Sr. Pedro Campany Ferraz,

OAB\RJ 123.988; pelos advogados Dr. Flávio Marcos Notini de Castro, OABWIG 76.444; Dr.

Márcio Vieira Souto Costa Ferreira, OAB\RJ 59.384; Dr. Wilson Fernandes Pimentel, OAB\RJ

122.685; Dr. Oscar Graça Couto Neto, OAB\RJ 62.450; a empresa BHP BILLITON BRASIL

LTDA representada pelos advogados Dr. Werner Grau Neto, OAB\SP 120.564; Dr. Alexandre

Outeda Jorge, OAB\SP 176.530. Foi dito pelas empresas rés e pelo MPF que estão em tratativas

sobre pontos referentes aos autos cujas discussões se encontram em curso, na forma da) ata

transcrita abaixou qua tão logo sejam concluídas tais tratativas, serão encaminhas ^ este J^uizo.

In verbisMí



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1° GRAU

"ATA PARCIAL DE REUNIÃO REALIZADA NO DIA 12.09.16 NA SEDE DA PRMG
FORÇA TAREFA RIO DOCE

01 - EQUIPE MULT!DISCIPLINAR
PERÍCIA —* diagnóstico do dano (nome apresentado: Eugênio Singer)
AUDITORIA AMBIENTAL -> (nome apresentado: LACTEC Paraná)
AUDITORIA SOCIOECONÔMICA

Prazos:
até sexta-feira dia 16.09 —> empresas apresentam 2 ou 3 nomes para cada frente
2 semanas para o MPF avaliar os nomes e entrevistar as pessoas, indicando um para

cada frente
30 dias para o indicado apresentar proposta

•• 15 dias para as empresas negociarem a contratação e celebrarem o contrato
Finalização do processo até 15/11

02 - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
5 audiências em locais até Candonga
3 audiências em locais após Candonga
3 audiências em. comunidades tradicionais

As empresas assumem o ónus de toda a logística de realização das audiências.
Até dia 21/09 MPF ir á indicar:

locais
datas
edil ai
Realização de todas as audiências públicas até 16/12

03 - DEMAIS PONTOS REQUERIDOS NA ACP A TÍTULO DE TUTELA DE URGÊNCIA
As empresas irão trazer proposta de pontos convergentes aonde poderemos avançar nas

negociações em reunião a ser realizada na sede da PRMG no dia 03/10 às ll:00hrs "

Ainda em audiência ficou acertado que serão incluídas nas discussões a

possibilidade de asfaltamento da estrada que liga Barra Longa a Ponte Nova, bem como a

possibilidade de pagamento da contratação de assessoha técnica independente aos atingidos,

nos moldes já existentes paFáTõs moradores de Mariana, com eventuais adequajtíbes ao
(//> J J S~\

cronograma dos trabalhos. ' /irss
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Foi pontuado, ainda, pelo MPF que a realização de audiências públicas, em

territórios de povos e comunidades tradicionais, não dispensa a necessidade de realização-do

procedimento de consulta prévia, livre e informada, nos termos do art. 6° da Convenção 169 da

OIT ao longo da bacia hidrográfica do Rio Doce.

Ficou acertado em audiência que, caso sejam esgotados todos os esforços

para definição dos contratos mencionados no item 01 acima, as empresas assumem o

compromisso de apontar novos nomes de experts, e, uma vez aprovados, custeá-los,

atendidas as bases e as premissas que balizaram as negociações até aqui entabuladas.

Em seguida, foi proferida a seguinte DECISÃO: Em razão das tratativas

apresentadas pelos MPF e as empresas, o prazo para apresentação das contestações terá

início após a última audiência que deverá ser designada nos autos.

NADA MAIS havendo, pela MMa. Juíza Federal Substituta foi determinado que

se encerrasse o presente termo que vai devidamente assinado pelos presentes. Eu

Débora GúTmarães Viana, o digitei. Determinou-se o encerramento desta audiência, do que,

para constar, foi lavrada a presente ata que segue assinada

MinistériíXPÍiblico Federal

.'Ednlpndo Atetônio/DiasWetto Jjunlor

Dr. Jorgfel Munhóádfe Souza

Almeida Aguiar
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Júnior

Dr. Rodrigo Frantz Becker

Estado de Minas Gerais/

Dr. Onofre AK/es E^arfeta Júnior

rí^J^^L
Z)r. iLyssaTTdnrNorton Siqueira

/

Samarco Mineradora

Dra. Eliane Cristina

a. Roberta Danelon Leonhár

Dr. Pedro Campany Ferraz

Z
Dr. Flavio Marcos Notini de Castro

*- ^ > - c. /<-
Dr Márcio Vieira Souto/eosta Ferreira
f £f f \. Wifson Fernandes Pimentel

Dr. Werner Grau Ne



Dr. Alexa
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