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Resumo 

O Brasil possui uma rigorosa legislação no que consiste ao controle das relações de 

consumo. No entanto, ainda não parece possível perceber que a vulnerabilidade 

natural do consumidor, em relação ao fornecedor, conseguiu ser efetivamente 

minimizada. No entanto, alguns instrumentos, como a Ação Civil Pública, o Inquérito 

Civil e o Compromisso de Ajustamente de Conduta, da forma como foram 

constituídos, teoricamente, podem contribuir significativamente para o alcance de 

uma maior eficácia jurídica da legislação consumerista e, consequentemente, para a 

efetividade social dos direitos dos consumidores, ainda que, na prática, alguns 

desafios precisem ser enfrentados.  

 

Palavras-chave: Direito do consumidor. eficácia jurídica / efetividade social. Ação 

Civil Pública. Inquérito Civil. Termo de Ajustamento de Conduta. 



Abstract  

Brazil has strict laws on what is the control of consumers relations. However, me still 

can not seem to realize that the natural vulnerability of the consumer against the 

supplier could be effectively minimized. Some instruments, such as the Public Civil 

Action, Survey and Civil Commitment Adjustment of Conduct, as they were made, 

theoretically, can contribute significantly to the achievement of a more effective legal 

consumerist legislation and hence to social effectiveness of consumer rights, 

although, in practice, some challenges need to be addressed.  

 

Keywords: Consumer law. effective laws / social effectiveness. Public Civil Action. 

Civil Survey. Conduct Adjustment Term.  

 



Sumário 

 

Introdução  ............................................................................................... 9 

1– O Direito do Consumidor  ..................................................................... 11 
1.1 – A necessidade de normas em defesa do consumidor .................................. 11 

1.2 – O Direito do Consumidor no âmbito internacional ........................................ 13 

1.3 – O Direito do Consumidor no Brasil ............................................................... 15 

2 – A Contituição Federal de 1988 e os direitos do consumidor  ................... 16 
2.1 – O consumidor no art. 5º da CF ..................................................................... 16 

2.2 – Defesa do consumidor e Ordem Econômica ................................................ 18 

2.3 – A questão do acesso à Justiça ..................................................................... 19 

3 – O Código de Defesa do Consumidor  .................................................... 21 
3.1 – Considerações iniciais sobre o CDC............................................................. 21 

3.2 – Relações Jurídicas de Consumo .................................................................. 24 

3.3 – Princípios e regras: alguns direitos elencados no CDC ................................ 27 

3.4 – Efetividade: mecanismos de acesso à Justiça .............................................. 30 

4 – A Ação Civil Pública  ........................................................................... 31 
4.1 – Observações Gerais ..................................................................................... 31 

4.2 – Os desafios da ACP...................................................................................... 40 

4.2 – O inquérito civil ............................................................................................. 43 

5 – O Termo de Ajustamento de Conduta  .................................................. 45 
5.1 – O Compromisso de ajustamento de conduta na legislação .......................... 45 

5.2 – Breve estudo sobre ACP e TAC no âmbito do MPERJ................................. 48 

Conclusão  .............................................................................................. 57 

Referências Bibliográficas  ....................................................................... 59 



9 
 

Introdução 
 

No presente trabalho procuraremos demonstrar as razões pelas quais 

consideramos o Termo de Ajustamento de Conduta o melhor instrumento teórico 

oferecido pela legislação atual para o alcance de uma maior efetividade dos direitos 

dos consumidores, ainda que este apresente algumas limitações a serem 

enfrentadas na prática por aqueles que os celebram.  

Em um país como o nosso, no qual muitas grandes empresas de serviços, 

como os bancos, as empresas de telefonia, os seguros saúde, etc., figuram na lsita 

dos maiores litigantes, é bastante possível assumir que, apesar de uma legislação 

bastante complexa em termos de direito do consumidor, os fornecedores mantém 

sistematicamente condutas antijurídicas, o que demonstra que a efetividade social 

dos direitos necessita, em primeiro lugar, de uma maior eficácia jurídica dos 

institutos (por isso sempre que falarmos, ao longo do trabalho em efetividade, 

estaremos no referindo primeiramente à eficácia jurídica, com o pressuposto de que 

a efetividade social deverá ser consequência desta, a médio e longo prazos). 

Recentemente, lista divulgada pelo CNJ, trazendo os 100 maiores litigantes 

do Brasil, apresentou o Banco do Brasil como o segundo maior litigante da Justiça 

Estadual, seguido pelo Bradesco S/A. Em quinto lugar, aparece o Itaú e, em sétimo, 

o Finasa. Em sexto lugar está a Brasil Telecom Celular S/A, aparecendo também na 

lista a Telemar S/A e a Vivo S/A, em 18º e 22º lugares, respectivamente. A Unimed, 

por sua vez, ocupa o 35º lugar da lista. Isto para dar apenas alguns exemplos1. 

Pode ser um obstáculo para a precisão de nossas afirmações o fato de o CNJ 

não ter detalhado na pesquisa o número de vezes em que estes litigantes figuram no 

polo ativo e qual o percentual de processos em que ocupam o polo passivo. No 

entanto, é possível presumir que em grande parte dos casos as empresas figuram 

no polo passivo, em razão de terem adotado condutas que não observam os 

ditames da legislação. 

Todos que trabalham na área jurídica conhecem o chamado “contencioso de 

massa”, que consiste na contratação de escritórios, por empresas constantemente 

                                                 
1Relatório dos 100 maiores litigantes do Basil – Portal do CNJ – disponível em 
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf.  Acesso em 05 de 
novembro de 2011.  
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demandadas, para tratar justamente de um imenso número de processos com 

conteúdo bastante semelhante. 

Infelizmente, os escritórios mantêm cláusulas de sigilo, o que não permitiu 

que tivéssemos números para ilustrar o que estamos afirmando, mas informalmente 

os advogados contam que as empresas preferem, muitas vezes, manter um 

procedimento que reconhecem não ser o juridicamente correto e “pagar para ver”, 

ou seja, esperar que um percentual de consumidores nada faça a respeito do 

problema (percentual este que já poderá ser suficiente para representar um lucro 

com o procedimento adotado), e que, mesmo em relação àqueles que demandam 

por uma solução no Judiciário, a empresa possa “ganhar tempo” e o lucro pela 

conduta venha como resultado deste tempo. 

A morosidade de nosso judiciário, bem como o fato de as empresas 

acabarem se tornando “especialistas” na “arte” da litigância, como litigantes 

contumazes que são, acaba afetando negativamente a eficácia jurídica dos direitos 

do consumidor.  

Isto nos levou a pensar que o instrumento mais útil a ser utilizado para 

aumentar tal eficácia deveria ser aquele que trouxesse, cumulativamente, 

celeridade, uma solução de maior amplitude – em termos de número de 

consumidores atingidos –, e também uma maior “especialidade” por parte de quem 

deva figurar no polo oposto ao destas empresas. 

A Ação Civil Pública nos apareceu como uma primeira opção viável, por 

buscar uma solução coletiva e por ser ajuizada por entidades que estariam mais 

bem preparadas, do que cada consumidor individualmente, para “enfrentar” os 

fornecedores. No entanto, como qualquer ação, esta fica, ainda, sujeita à 

morosidade do Judiciário brasileiro. O Compromisso de Ajustamento de Conduta, 

por sua vez, por poder ser firmado a qualquer tempo, pode agragar celeridade à 

solução ampla e à litigância “especializada”. 

O presente trabalho foi desenvolvido por meio da descrição da legislação e 

dos institutos jurídicos relacionados ao direito do consumidor, sendo tal descrição 

pontuada por algumas críticas, sempre visando a busca da eficácia jurídica / 

efetividade social, e, no final, alguns exemplos práticos foram trazidos, a título de 

ilustração.  

No primeiro capítulo, trataremos do contexto do surgimento do direito do 

consumidor, tanto no âmbito nacional quanto no internacional. 
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No segundo capítulo, falaremos das previsões constitucionais acerca do 

direito do consumidor e do tratamento do acesso à justiça na Constituição, uma vez 

que o acesso à justiça, em uma visão mais ampla (visão que preconiza o acesso á 

solução mais justa e não somente ao Poder Judiciário), tem relação direta com a 

eficácia jurídica. 

O terceiro capítulo é dedicado ao Código de Defesa do Consumidor, com a 

descrição de alguns aspectos gerais do código, do que configura as relações de 

consumo e com destaque das normas e instrumentos que consideramos que 

propiciam mais efetividade ao sistema.  

Dentre estes instrumentos, está a Ação Civil Pública, sobre a qual versa o 

quarto capítulo. São destacados os aspectos mais importantes da Lei da ACP e 

alguns dos desafios que o instituto ainda precisa enfrentar, bem como um dos 

aliados que um dos legitimados para propor Ação Civil Pública (o Ministério Público) 

possui, para auxiliá-lo a enfrentar tais desafios: o Inquérito Civil. 

Por fim, o Compromisso de Ajustamento de Conduta é o tema de nosso 

quinto e último capítulo, no qual são observados aspectos do instituto destacados 

pela doutrina, bem como, por meio da leitura de alguns Compromissos celebrados 

pelo MPERJ, aspectos que se reconhece, na prática, permearem alguns dos 

acordos celebrados.  

 
 
1– O Direito do Consumidor 
 
 
1.1 – A necessidade de normas em defesa do consumid or 

 

Não é possível tratar da defesa do consumidor sem entender, primeiramente, 

o contexto global em que surgiu a necessidade da criação de normas para regular 

uma relação jurídica específica, existente entre aqueles que consomem produtos e 

serviços no mercado e os responsáveis pelo seu fornecimento. 

Esta situação de vulnerabilidade, conforme destaca Sálvio de Figueiredo 

Teixeira2, começou após a Revolução Industrial, que trouxe a produção em série e 

ampliou as atividades comerciais e empresarias, e se asseverou com o fenômeno da 

                                                 
2 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Proteção ao Consumidor no Sistema Jurídico Brasileiro. In: LIMA 
MARQUES, Cláudia; MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do Consumidor: Fundamentos do Direito do 
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas Essenciais; vol. 1) 
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globalização, que possibilitou que os fornecedores de produtos e serviços se 

unissem e formassem corporações internacionais, o que significa um aumento ainda 

maior do seu poder econômico. 

Paralelamente a isso, a complexidade dos produtos e serviços colocados no 

mercado também aumentou e continua aumentando, com as modernas tecnologias, 

o que implica em uma vulnerabilidade técnica, em uma falta de informações 

suficientes acerca daquilo que se consome.  

O desenvolvimento tecnológico e científico não somente diminui as 

informações do consumidor, aumentando a possibilidade de este fazer escolhas 

pouco conscientes sobre os produtos e serviços que irá adquirir, como também 

representa, ele mesmo, um risco de danos de proporções cada vez maiores. 

 

(O) desenvolvimento tecnológico e científico, a par dos incontáveis 
benefícios que trouxe a todos nós e à sociedade em geral, aumentou ao 
infinito os riscos do consumidor, por mais paradoxal que isso possa 
parecer. E assim é porque, na produção em série, um único defeito de 
concepção ou se fabricação pode gerar riscos e danos efetivos para um 
número indeterminado de consumidores. São os riscos do consumo, riscos 
em série, riscos coletivos. 
Lembramos, a título de exemplo, o caso da Talidomida contergam, um 
sedativo grandemente utilizado entre 1958 e 1962, principalmente por 
gestantes. Esse medicamento foi retirado do mercado porque provocou 
deformidade em milhares de nascituros (...)3 

 

Entre os fornecedores e os consumidores, em sua maioria indivíduos (ainda 

que hoje possa ser tratada como consumidora a pessoa jurídica), não há, portanto, 

isonomia e, como esta falta de isonomia na formação dos contratos é considerada 

um risco maior do que o tido como tolerável aos direitos de uma das partes,   

 

(...) a sistematização do Direito do Consumidor surgiu como resposta da 
ciência jurídica ao abismo entre as poderosas redes de fornecedores e os 
milhões de consumidores, que se viam afastados da efetiva proteção de 
seus direitos. Percebeu-se, enfim, a insuficiência da concepção liberal 
individualista para satisfazer essa nova realidade da sociedade de 
consumo.4 

 

 

                                                 
3 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Atlas, 2008, pág. 3. 
4 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Proteção ao Consumidor no Sistema Jurídico Brasileiro. In: LIMA 
MARQUES, Cláudia; MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do Consumidor: Fundamentos do Direito do 
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas Essenciais; vol. 1), pág. 390. 
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1.2 – O Direito do Consumidor no âmbito internacion al 
  

Algo que pode ser visto como um marco inicial para o reconhecimento de 

direitos dos indivíduos, quando na posição de consumidores, é o discurso do 

presidente norte-americano, John F. Kennedy, dirigido ao Congresso Nacional de 

seu país, no dia 15 de março de 1962, dia este que, em razão de tal 

pronunciamento, viria a se tornar o dia mundial do consumidor. 

 

(...) John Kennedy assumiu a bandeira da defesa do consumidor em plena 
campanha eleitoral para a Presidência da República, e, uma vez eleito, já 
em sua primeira mensagem ao Congresso cuidava do assunto, 
consagrando os direitos básicos do consumidor, que, mais tarde, viriam a 
ser encampados pelas Nações Unidas5. 
 

Em 1969, a ONU deu os primeiros passos nesse sentido, segundo João 

Batista de Almeida, com a Declaração das Nações Unidas sobre o progresso e 

desenvolvimento social, e deu novo passo significativo quando sua Comissão de 

Direitos Humanos reconheceu os direitos fundamentais e universais do consumidor. 

No entanto, foi em 1985, por meio da Resolução 39/248 de 16 de abril, que a 

ONU deu legitimidade internacional a esses direitos. 

 

(A) ONU baixou normas sobre a proteção do consumidor, tomando clara 
posição e cuidando detalhadamente do tema. Ao fazê-lo, reconheceu 
expressamente “que os consumidores se deparam com desequilíbrios em 
termos econômicos, níveis educacionais e poder aquisitivo”6.  
 

Entre os objetivos desta norma, podemos destacar os de “oferecer padrões 

de consumo e distribuição que preencham as necessidades e desejos dos 

consumidores”, “incentivar altos níveis de conduta ética, para aqueles envolvidos na 

produção e distribuição de bens e serviços”, e “incentivar o desenvolvimento das 

condições de mercado que ofereçam aos consumidores maior escolha, com preços 

mais baixos”.  

Já dentre as necessidades do consumidor, cujo atendimento a norma 

reconheceu ser fundamental, podemos citar as de “educar o consumidor”, “criar 

possibilidades de real ressarcimento do consumidor”, “garantir a liberdade para 

formar grupos de consumidores”, entre outras.   

                                                 
5 ALMEIDA, João Batista de. A Proteção Jurídica do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003. pág. 9. 
6 Ibidem. pág. 5. 
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Para a concretização dos objetivos e atendimento das necessidades, convoca 

os países a editarem normas sobre, por exemplo, “padrões para a segurança e 

qualidade dos serviços e bens”, “meios de distribuição de bens e serviços 

essenciais” e “medidas referentes a áreas específicas, como alimentos, água e 

medicamentos”.  

Como as demais normas internacionais, a Resolução não é norma imperativa, 

“sendo, portanto, prerrogativa de cada governo implementá-las como achar 

apropriado, de acordo com suas prioridades e necessidades”7, uma vez que 

prevalece o respeito à soberania das Nações. Contudo, certamente a Resolução 

representou uma forte pressão para que os países tomassem providências mais 

efetivas quanto à defesa do consumidor.  

No entanto, é preciso destacar que muitas nações, antes mesmo da 

Resolução, já haviam tomado iniciativas relacionadas a disciplinar as relações de 

consumo.   

As primeiras normas propriamente ditas, positivadas por Estados Nacionais, 

relacionadas à defesa do consumidor, surgiram nos Estados Unidos da América e 

na Europa Ocidental, segundo Carlos Alberto Bittar8. 

Em 1872, o legislador norte-americano já reconhecia a necessidade de 

reprimir atos fraudulentos de comércio. No ano de 1887, criou a Comissão do 

Comércio entre Estados, para regular e fiscalizar o comércio por estradas de ferro, e 

em 1914 a Federal Trade Comission, para aplicação da lei antitruste e proteção dos 

interesses dos consumidores. Mais tarde vieram legislações específicas como o 

Federal Trade Comission Act, o Uniform Consumer Practices Act e o Uniform 

Comercial Code.  

Na França, o legislador criou normas sobre fraudes e falsificações de 

mercadorias, principalmente no setor de alimentação (1905), vendas com prêmios 

(1951), repressão à publicidade enganosa (1963), crédito ao consumo e controle de 

cláusulas abusivas (1978). 

A Inglaterra possui a lei de reconhecimento das particularidades do contrato 

de compra e venda de bens corpóreos (Sale of Goods Act, de 1893), o Consumer 

                                                 
7 ALMEIDA, João Batista de. A Proteção Jurídica do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 2003, pág. 7. 
8 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Código Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2003, pág. 11-13. 
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Protection Act de 1987, além de leis posteriores de controle administrativo ou penal 

em setores específicos, como alimentação e medicamentos. 

Na Alemanha, além da repressão penal a práticas ilícitas no comércio de 

bens de consumo, existe legislação sobre concorrência desleal (1909, reformulada 

em 1973), sobre a atuação de associações de consumidores em juízo, contra 

comportamentos empresariais desleais ((1965), sobre cláusulas abusivas em 

contratos de adesão (1976), sobre as condições gerais de contratação, a fim de que 

os consumidores não fiquem a mercê do poder das grandes empresas (1977). 

Por fim, pode-se ainda mencionar países que adotaram textos gerais de 

proteção do consumidor, como Portugal (1981), Japão (1968), México (1976), 

Áustria (1979), Israel (1981), Espanha (1984) e Austrália (1986), conforme destaca 

Bittar. Entre estes países, se inclui o Brasil.  

 
 

1.3 – O Direito do Consumidor no Brasil 
 

Em nosso país, inaugura a legislação pertinente às relações internas ao 

mercado a Lei Delegada nº 4, de 1962, que “(d)ispõe sôbre a intervenção no 

domínio econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao 

consumo do povo”. 

No entanto, as discussões sobre a temática dos direitos dos consumidores, 

tanto no seio da sociedade como no governo, só começaram a surgir nos primeiros 

anos da década de 70, tendo sido criadas as primeiras associações civis e entidades 

governamentais com este fim, e somente ganharam vulto nos anos 80, após os 

problemas econômicos gerados pelo Plano Cruzado, conforme destaca Cavalieri 

Filho9. 

Inclusive pode-se dizer que  

 

(o) recrudescimento, àquelas épocas, do espírito associativo – que 
permitiu o nascimento e o desenvolvimentode associações específicas de 
consumidores – constitui-se em importante fator de pressão na posterior 
sagração constitucional (1988) dos direitos dos consumidores (art. 5º, inc. 
XXXII) e na expedição do comando ao Congresso Nacional para a 
edificação do Código respectivo (art.48 das Disposições Transitórias), 

                                                 
9 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Atlas, 2008, pág. 7. 
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assentado o princípio como uma das pilastras básicas da ordem 
econômica (art. 170, V).10 

 

O direito do consumidor, nos moldes atuais, nasceria, portanto, bem depois 

da Lei Delegada nº 4, com a Constituição de 1988, e se concretizaria com o advento 

do CDC, de 1990, que começara a ser elaborado antes mesmo da promulgação da 

CF. 

Isto porque, sabendo que havia sido prevista a elaboração do Código, durante 

os trabalhos da Assembléia Constituinte, o Conselho Nacional de Defesa do 

Consumidor, órgão criado por meio do Dec. 91.469/85, para assessorar o Presidente 

da República na formulação e condução da política nacional de defesa do 

consumidor, formou uma Comissão de Juristas, coordenada por Ada Pellegrini 

Grinover, que elaborou um primeiro Anteprojeto.  

Conforme testemunham a professora Ada e Antônio Herman Benjamin, que 

também colaborou em sua elaboração, apresentado ao ministro Paulo Brossard, 

este primeiro texto foi enviado a várias pessoas e entidades ligadas ao assunto, 

tendo sido objeto de um amplo debate e recebido muitas críticas e sugestões.  

 

Desse trabalho conjunto, longo e ponderado resultou a reformulação do 
anteprojeto, que veio a ser publicado no DO de 4 de janeiro de 1989, 
acompanhado do parecer da comissão, justificando o acolhimento ou a 
rejeição das propostas recebidas.11 
 

Este novo projeto ainda sofreu emendas, até que fosse aprovado pela própria 

Comissão e pelo Plenário do Congresso Nacional, e, então, enviado para sanção 

presidencial, sendo sancionado com vetos parciais, e finalmente publicado, em 12 

de setembro de 1990, como a Lei 8.078/90, que entrou em vigor em março de 1991.  

 
 
2 – A Contituição Federal de 1988 e os direitos do 
consumidor 
 
 
2.1 – O consumidor no art. 5º da CF 
 

                                                 
10 BITTAR, Carlos Alberto. Direitos do Consumidor: Código de Defesa do Consumidor. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2003, pág. 20. 
11 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 9ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, pág. 2.  
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Como dito, nosso atual sistema de defesa do consumidor se inaugura com a 

Contituição de 1988. 

No texto da Carta Magna, os direitos do consumidor aparecem, 

primeiramente, entre os direitos e garantias fundamentais, elencados no art. 5º da 

Lei Maior, em seu inciso XXXII. 

O dispositivo em comento assegura que “o Estado promoverá, na forma da 

lei, a defesa do consumidor”, ficando claro, portanto, que o legislador precisaria 

trabalhar no sentido de tornar efetiva a garantia constitucionalmente prevista. Não 

bastasse a previsão genérica de que deveria ser editada uma lei, o legislador ainda 

trouxe, nos ADCT, no art. 48, a previsão de que o Congresso Nacional deveria, 

dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborar um código de 

defesa do consumidor. 

Apesar da necessidade clara de uma regulamentação, a inclusão da defesa 

do consumidor no rol dos direitos e garantias, dispostos no art. 5º, já é um 

demonstrativo claro da magnitude alcançada pela proteção que se deseja dar aos 

sujeitos em razão das relações estabelecidas entre estes e o mercado.  

Em primeiro lugar porque não podemos nos esquecer que, de acordo com o 

parágrafo 1º do art. 5º, “(a)s normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”.  

Por mais que, na divisão doutrinária, a norma em questão seja classificada 

como norma de eficácia limitada12, em razão da referência expressa à lei, o fato é 

que se trata mais de uma divisão didática do que de uma classificação prática. 

Prova disso é que existe um remédio constitucional, o mandado de injunção, 

previsto no inciso LXXI do art. 5º, que pode ser utilizado “sempre que a falta de 

norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à 

cidadania”, tendo o STF modificado seu entendimento sobre a utilização do instituto 

justamente por reconhecer que os direitos e garantias são conferidos diretamente 

pela CF e apenas complementados pela lei, não podendo a falta de lei jamais ser 

obstáculo ao exercício do direito pelo cidadão13.  

                                                 
12 Considerou-se, aqui, a clássica classificação das normas constitucionais apresentada pelo Professor José 
Afonso da Silva.  
13 Por muito tempo, o STF adotou posição segundo a qual a decisão judicial apenas decretava a mora do poder 
omisso em legislar. Mais tarde, passou a fixar prazo para o legislativo elaborar a norma, estabelecendo que, 
terminado o prazo, o autor passaria a ter assegurado o seu direito, independentemente de lei. Recentemente, 
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Em segundo lugar, porque os direitos e garantias fundamentais são 

considerados “cláusulas pétreas”, ou seja, de acordo com o art. 60, §4º, não será 

sequer “objeto de deliberação emenda tendente a abolir: (...) IV- os direitos e 

garantias individuais”, dentre os quais se encontram, de acordo com a doutrina 

majoritária, todos os direitos e garantias presentes no art. 5º.  

Desse modo, não somente os direitos do consumidor tem status 

constitucional, como estão completamente a salvo das chamadas “maiorias 

eventuais”.  

 
 

2.2 – Defesa do consumidor e Ordem Econômica 
 

Além de fazer referência ao direito do consumidor no art. 5º, o constituinte 

estabeleceu ser a defesa do consumidor um dos princípios da Ordem Econômica, ao 

lado da livre concorrência (art. 170, IV e V, da CF). Em um Estado que tem como um 

de seus fundamentos a livre iniciativa (art. 1º, IV, da CF), reconheceu-se, desde 

logo, que tal liberdade não deveria ser absoluta, mas limitada, em razão das outras 

bases sobre as quais se sustenta a República Federativa do Brasil, mormente a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). 

Apesar de continuarmos vivendo dentro da lógica de mercado, a fim de 

assegurar que não haverá abuso de poder dentro deste, foi criado não somente o 

Código de Defesa do Consumidor, como também todo um sistema de controle – a 

chamada regulação do mercado, exercida por meio de órgãos estatais como o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além das agências 

reguladoras, que fiscalizam setores específicos da economia, principalmente 

aqueles relacionados a serviços públicos prestados por particulares.  

Além disso, o texto da Lei Maior evidencia que o constituinte originário 

preocupou-se em assegurar também que o próprio Estado não agisse com excesso 

de poder, quando a este coubesse a prestação do serviço ou quando, em razão da 

relação de consumo, o Estado tivesse algum aproveitamento econômico. Para tanto, 

o art. 175, parágrafo único, II, da CF, determina que a lei disporá sobre os direitos 

dos usuários dos serviços públicos, e o art. 150, §5º, que “(a) lei determinará 

                                                                                                                                                         
consagrou o entendimento de que o próprio Judiciário pode (e deve) garantir ao impetrante o exercício do 
direito, determinando, por exemplo, aplicação analógica de lei.  
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medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que 

incidam sobre mercadorias e serviços”.  

 
 

2.3 – A questão do acesso à Justiça 
 

É preciso ter em mente que o Código de Defesa do Consumidor previsto na 

Constituição Federal, bem como todo o ordenamento jurídico nascido sob sua égide, 

deverá observar princípios e os demais direitos e garantias, conferidos aos cidadãos 

por esta CF. 

Algo que merece destaque em nosso trabalho, por ter claros reflexos na 

efetividade da defesa do consumidor, é a questão do acesso à justiça.  

Tal questão começa pelo pressuposto mais básico, sendo conferida aos 

indivíduos plena liberdade de acesso ao Judiciário, como órgão de solução de 

conflitos juridicamente relevantes, positivado no inciso XXXV do art. 5º da CF, que 

determina que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”, e vai muito além. 

No entanto, não bastava que o indivíduo estivesse livre para recorrer ao 

Judiciário quando tivesse direito seu violado ou ameaçado se, na prática, barreiras 

financeiras, técnicas, ou de qualquer outra natureza, o afastassem da Justiça, e o 

Constituinte, reconhecendo isso, foi além. 

Conforme destacam Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em seu livro Acesso à 

Justica, o conceito de acesso à justiça se modificou ao longo do tempo. As 

transformações que estes autores, um italiano e outro americano, identificaram 

como três “ondas” de acesso, tiveram impacto no direito brasileiro, o que pode ser 

observado na atual Constituição.  

A primeira onda, segundo os autores, seria a do reconhecimento da 

necessidade de assistência judiciária para os pobres. 

 

Na maior parte das modernas sociedades, o auxílio de um advogado é 
essencial, senão indispensável para decifrar leis cada vez mais complexas 
e procedimentos misteriosos, necessários para ajuizar uma causa. Os 
métodos para propiciar a assistência judiciária àqueles que não podem 
custear são, por isso mesmo, vitais.14 

 

                                                 
14 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1998. Reimpresso 2002, pág. 31. 
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Em nossa constituição, tal assistência aparece como direito fundamental, no 

art. 5º, inciso LXXIV, que determina que “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O Constituinte 

estabeleceu, ainda, que “art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em 

todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV)”. 

Além disso, há dispositivos, como os incisos LXXIII do art. 5º, que isenta de 

custas judiciais e de ônus de sucumbência o cidadão que ajuizar Ação Popular, e o 

inciso LXXVII do mesmo artigo, que determina serem gratuitas as ações de habeas-

corpus e habeas-data, que demonstram também a preocupação em assegurar que a 

falta de recursos financeiros não configurasse obstáculo à utilização do Judiciário.  

A segunda “onda” está relacionada à representação dos interesses difusos, 

assim chamados os interesses da coletividade, interesses cujos titulares não podem 

ser precisamente identificados, mas que, nem por isso, deixam de gozar de proteção 

jurídica, como o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à 

segurança pública, o direito à proteção contra propaganda enganosa, etc. 

Em nossa Constituição, estão previstas ações específicas para que possam 

ser defendidos interesses como estes: a Ação Popular (art. 5º, LXXIII) e a Ação Civil 

Pública (art. 129, III). Além disso, estabeleceu-se que o Ministério Público tem como 

uma de suas funções institucionais “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” (art. 129, III).  

Esta atribuição se coaduna com a teoria de Cappelletti e Garth, que 

afirmaram: 

 

Uma vez que nem todos os titulares de um direito difuso podem 
comparecer a juízo – por exemplo, todos os interessados na manutenção 
da qualidade do ar, numa determinada região – é preciso que haja um 
“representante adequado” para agir em benefício da coletividade, mesmo 
que os membros dela não sejam “citados” individualmente15. 

 

A terceira, e última, “onda” surgiu pela constatação de que os avanços 

provenientes das “ondas” anteriores, que são avanços relacionados à representação 

                                                 
15 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1998. Reimpresso 2002, pág. 50.  
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em juízo, não foram suficientes para que os indivíduos alcançassem de fato os seus 

direitos, porque somente ir à juízo não é, necessariamente, obter uma solução justa.  

Observou-se, por exemplo, que justiça tardia pode não ser justiça: “algumas 

causas, por sua natureza, exigem solução rápida, enquanto outras podem admitir 

longas deliberações”16. Por essa razão, nossa CF determinou que “a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 

os meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (art. 5º, LXXVIII). 

Tal disposição pode ser vista como um primeiro passo, uma demonstração de 

boas intenções, mas ainda trata-se de uma previsão muito abstrata e genérica. Isto 

porque os dados fáticos indicam, como teremos oportunidade de observar, não ser 

razoável a duração de grande parte dos processos que tramitam em nossa Justiça.  

Em busca da solução mais adequada para a questão do acesso à justiça, os 

autores chegaram, neste terceiro “momento”, aos meios alternativos de solução de 

conflitos, que levam em conta, por exemplo, as características das partes, que 

podem “ter um relacionamento prolongado e complexo, ou apenas contatos 

eventuais”, sendo que “a mediação ou outros mecanismos de interferência 

apaziguadora são os métodos mais apropriados para preservar os relacionamentos”, 

bem como levam em conta a repercussão da disputa, uma vez que, algumas vezes, 

“as dimensões coletiva e individual podem ser atingidas por medidas diferentes”. 

A CF não ficou completamente imune aos meios alternativos de solução de 

conflitos: previu a possibilidade de conciliação no âmbito dos Juizados Especiais. 

Além disso, se não previu outro meios, como a mediação e a arbitragem, por 

exemplo, também não os vedou, sendo certo que muitos dispositivos da Legislação 

Infraconstitucional atualmente já prevêem a utilização desses instrumentos, o que 

pode representar um avanço significativo na busca pela efetividade dos direitos das 

pessoas, entre eles aqueles realcionados às relações de consumo.  

 
 

3 – O Código de Defesa do Consumidor 
 
 

3.1 – Considerações iniciais sobre o CDC 
 

                                                 
16 CAPPELLETTI, Mauro & GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1998. Reimpresso 2002, pág. 72. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, a Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990 é 

a principal entre aquelas que dispõem sobre a proteção ao consumidor, sendo, 

inclusive, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Dois anos após a 

promulgação da Constituição de 1988, o legislador deu concretude à determinação 

do constituinte originário, presente no art. 5º, inciso XXXII da Carta Magna, de que “o 

Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.  

A observação de que há disposições constitucionais carentes de 

regulamentação até hoje, mais de trinta anos após a promulgação da CF, faz como 

que pareça ter sido bastante rápida a inserção do CDC em nosso ordenamento. 

Contudo, não se pode deixar de observar que o art. 48 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias determinara que o Congresso Nacional deveria elaborar 

tal Código dentro de cento e vinte dias da promulgação da CF, o que torna a rapidez 

questionável.  

O fato é que a referida lei é tida, ao lado, por exemplo, da legislação 

trabalhista, como norma de ordem pública (art. 1º do CDC) em nosso ordenamento, 

o que significa que suas determinações não podem ser afastadas, devem ser 

necessariamente obedecidas pelos contratantes, quando entre eles for configurado 

um tipo de relação jurídica denominada relação de consumo.  

Para se ter idéia da importância atribuída aos dispositivos desta lei, ao 

considerá-los imperativos ou de ordem pública, nosso Código Civil de 2002 

estabelece, em seu art. 166, VI, que é nulo o negócio jurídico que “tiver por objetivo 

fraudar lei imperativa”. Além disso, decisões estrangeiras somente podem ser 

homologadas no Brasil e, então, produzir efeitos em seu território, se não 

contrariarem nenhuma norma deste tipo, uma vez que, conforme o art. 17 da Lei de 

Introdução ao Código Civil, “(a)s leis, atos e sentenças de outro país, bem como 

quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a 

soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes”. 

A importância conferida à lei é mais uma prova do reconhecimento da 

situação de vulnerabilidade a que os consumidores estão expostos, como já tivemos 

oportunidade de tratar, anteriormente.  

Talvez tenha sido justamente a relevância do CDC o que justificou uma 

demora maior do que a prevista pelo constituinte quando elaborou as regras de 

transição entre o regime anterior e aquele que se inaugurava com a CF. Em 

realidade, enquanto muitos dispositivos permanecem sem regulamentação por mora 
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do legislador, talvez o CDC tenha demorado dois anos para integrar nossa 

legislação porque sua elaboração foi extremamente cuidadosa e complexa, e não 

por falta de interesse dos congressistas. 

 
A Lei 8.078, publicada em 12.09.1990, resultou de quase dois anos de 
elaboração legislativa, em cujo período o anteprojeto inicial, depois de 
intensos debates nas duas Casas do Congresso e audiências públicas, 
sofreu modificações e aperfeiçoamentos proporcionados pela participação 
de importantes segmentos da sociedade, como indústria, comércio, 
serviços, governo, consumidores, cidadãos, além da contribuição de 
juristas e especialistas de reconhecida postura cultural.17 

 

Observam Ada Pellegrini Grinover e Herman Benjamin que, apesar de ter sido 

aprovado como lei, para superar a tentativa de empresários de impedir sua votação 

na legislatura em que foi aprovado, sob o argumento de que, para ser um Código, 

seria necessário um iter legislativo mais formal, trata-se efetivamente de Código e é 

desta forma que deve ser interpretado e aplicado.  

A codificação confere “coerência e homogeneidade a um determinado ramo 

do Direito, possibilitando sua autonomia. (...) simplifica e clarifica o regramento legal 

da matéria, favorecendo, de uma maneira geral, os destinatáriose os aplicadores da 

norma.”18 

Assim, aqueles que se dedicaram a estudar o CDC, como Luiz Antônio 

Rizzatto Nunes, o vêem como “um sistema próprio inserido no sistema constitucional 

brasileiro”, extraindo-se daí que se “de um lado as regras do CDC estão logicamente 

submetidas aos parâmetros normativos da Carta Magna (...), de outro, todas as 

demais normas do sistema somente terão incidência nas relações de consumo se e 

quando houver lacuna no sistema consumerista” e também que comporta “que o 

intérprete lance mão de seus instrumentos de trabalho a partir e tendo em vista os 

princípios e regras que estão nele estabelecidos e que interagem entre si.”19   

Por esta razão, todas as relações de consumo passam a ser vistas à luz de 

princípios como o da vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, o da 

transparência, o da solidariedade, o do equilíbrio contratual, o da boa-fé objetiva, 

entre outros.  

                                                 
17 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. A Proteção ao Consumidor no Sistema Jurídico Brasileiro. In: LIMA 
MARQUES, Cláudia, MIRAGEM, Bruno (org.). Direito do Consumidor: Fundamentos do Direito do 
Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. (Coleção Doutrinas Essenciais; vol. 1), pág. 395. 
18 Ibidem, pág. 9.  
19 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 
2007, pág. 90. 
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3.2 – Relações Jurídicas de Consumo 

 
Logo de início, o Código de Defesa do Consumidor, traz os artigos que 

conceituam o consumidor (art. 2º) e o fornecedor (art. 3º), que são justamente as 

partes envolvidas nas chamadas relações de consumo, às quais serão aplicadas as 

determinações nele contidas.  

Dispõe o CDC que “(c)onsumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 

ou utiliza produto ou serviço como destinatário final” e que  

 
(f)ornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 
ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 
importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
 

 A fim de complementar o conceito, deixando-o ainda mais claro, define 

produto e serviço, nos parágrafos 1º e 2º, respectivamente, do art. 3º, sendo produto 

“qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial” e serviço “qualquer atividade 

fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”. 

O conceito trazido pelo CDC demonstra que se pretendeu criar um âmbito de 

proteção bastante amplo. 

Primeiramente, porque foram incluídas expressamente no conceito as 

pessoas jurídicas, acabando com qualquer dúvida que pudesse existir neste sentido, 

mesmo que esta opção seja ainda criticada por alguns estudiosos do tema, porque 

consideram que a pessoa jurídica não está na posição de vulnerabilidade que se 

desejaria evitar. 

 
Ao cuidar da questão, José Reinaldo de Lima Lopes pondera que, tendo o 
art. 2º do Código definido como consumidor toda pessoa física ou jurídica 
que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tal 
enfoque pode perder, a seu ver, “um elemento essencial, que no fundo é o 
que justifica a existência da própria disciplina da relação de consumo: a 
subordinação econômica do consumidor”.20 

 

                                                 
20 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 7ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pág. 29. 
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De fato, quando dois contratantes estão em igualdade de condições não é 

preciso que o Estado intervenha em defesa de nenhum deles: o que vale é a 

autonomia da vontade e a relação jurídica deve ter como base o diploma legal 

próprio das relações entre particulares, que é o Código Civil.  

A crítica, no entanto, não nos parece pertinente, em primeiro lugar, porque há 

muitas pessoas jurídicas que não têm um poderio econômico sequer próximo ao de 

outras e, em segundo lugar, porque a vulnerabilidade a que está sujeito o 

consumidor não é somente econômica. 

A vulnerabilidade a que se refere o inciso I do art. 4º do CDC pode ser 

também, de acordo com a doutrina, técnica, jurídica, política (ou legislativa), e, 

ainda, psíquica (ou biológica). Resumidamente, haveria vulnerabilidade técnica 

porque não possui conhecimentos específicos sobre as características dos produtos 

e serviços que adquire ou utiliza; jurídica porque tem menor conhecimento sobre os 

seus direitos e o modo de garantir que não sejam violados; política porque não teria 

o mesmo poder de influência nas tomadas de decisão; psíquica porque é submetido 

a uma série de estímulos, visuais, auditivos, olfativos, etc., que influenciam na 

decisão de consumir. 

Desse modo, ainda que a pessoa jurídica tenha poder econômico e possa, 

por isso, barganhar, adquirir uma maior influência no cenário político, e ser bem 

representada em juízo, por poder pagar ótimos advogados, a pessoa física que a 

representa, no momento de contratar com o fornecedor, continua sujeita ao seu 

desconhecimento sobre características específicas daquilo que será consumido e 

sujeita à sua exposição a estímulos de várias naturezas.   

Parece-nos ter acertado o legislador, ao optar por incluir a pessoa jurídica, 

tendo o cuidado de limitar, no entanto, o conceito de consumidor àquele que adquire 

o serviço ou produto como destinatário final, ou seja, aquele que não utiliza o 

produto ou serviço como bem de capital, como um elemento de atividade por este 

desenvolvida no mercado.  

No entanto, não podemos deixar de observar que, então, a controvérsia 

passou a girar em torno da interpretação dada ao termo destinatário final, havendo 

quem defenda uma interpretação mais restritiva (os chamados finalistas) e quem 

defenda uma leitura a mais extensiva possível os (maximalistas).  
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Para os finalistas, “(c)onsumidor seria apenas aquele que adquire o bem para 

utilizá-lo em proveito próprio, satisfazendo uma necessidade pessoal e não para 

revenda ou então para acrescentá-lo à cadeia produtiva”21. 

Ainda que o Código tenha incluído expressamente a pessoa jurídica, para 

esta corrente não é consumidor quem se utiliza do produto ou serviço em meio à 

atividade profissional, obtendo ganhos financeiros. Por isso, na prática, somente 

pessoas jurídicas que realizam atividade sem fins lucrativos podem ser 

consumidoras. 

Os maximalistas, por seu turno, afirmam que pouco importa 

 
se a pessoa física ou jurídica tem ou não fim de lucro quando adquire um 
produto ou utiliza um serviço. Destinatário final seria o destinatário fático 
do produto, aquele que o retira do mercado e o utiliza, o consome; por 
exemplo, a fábrica de celulose que compra carros para o transporte dos 
visitantes (...)22  

 

Parece-nos que assiste razão aos maximalistas, uma vez que pouco pode 

saber o representante de uma fábrica de celulose sobre as especificidades técnicas 

de um automóvel, ficando sujeito às informações que lhe presta o fornecedor e a 

possíveis estímulos, como o design do veículo, que não atestam a qualidade do 

mesmo, nem comprovam que este servirá bem às finalidades esperadas.  

Outro dispositivo do CDC que demonstra a amplitude de aplicação do Código 

é o art. 17, que equipara aos consumidores todas as vítimas do “evento” a que se 

refere a Seção II (Da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço), ou seja, 

todos aqueles que sofrerem dano em razão de defeitos decorrentes de projeto, 

fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 

acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua utilização e riscos” (art. 12) e “defeitos relativos à prestação 

dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

fruição e riscos” (art. 14), ainda que não tenham sido estes que adquiriram o produto 

ou contrataram o serviço.  

 

Trata-se de impor, de alguma forma, ao fornecedor a obrigação de fabricar 
produtos seguros, que satisfaçam os requisitos de segurança a que tem 

                                                 
21 GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores 
do anteprojeto. 7ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pág. 30. 
22 Ibidem. pág. 31.  
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direito o grande público. Toda a regulamentação da responsabilidade pelo 
fato do produto, no âmbito da CEE, passa pelo conceito de segurança a 
que todos têm direito.23 
 

Por fim, merece destaque o parágrafo único do art. 2º, que equipara a 

consumidor “a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja 

intervindo nas relações de consumo”. 

Deste dispositivo pode-se tirar dois ensinamentos de suma importância: o 

primeiro é o de que os interesses dos consumidores podem ser tutelados 

coletivamente (por exemplo, danos sofridos por consumidores que tiverem adquirido 

produtos ou consumido serviços poderão ser ter sua reparação demandada em 

conjunto) e o segundo é o de que o consumidor em potencial também está tutelado, 

ou seja, não precisa haver uma relação de consumo prévia e um dano já 

configurado: a “simples” prevenção contra possíveis danos a todos aqueles que 

possam vir a contratar importa. 

 
O que se tem em mira (...) é a universalidade, conjunto de consumidores 
de produtos e serviços, ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, e 
desde que relacionados a um determinado produto ou serviço, perspectiva 
essa extremamente relevante e realista, porquanto é natural que se 
previna, por exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou 
então nocivos, beneficiando-se, assim, abstratamente as referidas 
universalidades e categorias de potenciais consumidores. Ou, então, se já 
provocado o dano efetivo pelo consumo (...) o que se pretende é conferir 
(...) os devidos instrumentos jurídico-processuais para que possam obter a 
justa e mais completa possível reparação dos responsáveis (...)24 
 

Um dos principais instrumentos dessa tutela coletiva de direitos é a Ação Civil 

Pública, sobre a qual falaremos mais detidamente, especialmente sobre sua 

utilização para garantir direitos do consumidor. 

 
 

3.3 – Princípios e regras: alguns direitos elencado s no CDC 
 

                                                 
23 Parra Lucan. Daños por produtos y proteción del consumidor. Barcelona: Bosch Editor, 1990, pág. 568, 
apud GRINOVER, Ada Pellegrini et alii. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos 
autores do anteprojeto. 7ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pág. 179 (grifo nosso) 
24 Ada Pellegrini et alii. Código brasileiro de defesa do consumidor: comentado pelos autores do 
anteprojeto. 7ª ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, pág. 34-35. 
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Como já dissemos, a todos os casos em que se vislumbrem relações jurídicas 

de consumo, de acordo com o estabelecido no CDC, serão aplicados certos 

princípios, como o do equilíbrio contratual, o da boa-fé objetiva e o da transparência. 

Ocorre que não somente estes princípios devem ser balizadores da 

interpretação das regras, como é possível observar que as próprias regras do 

Código, ou seja, os próprios direitos, nasceram baseados nesses princípios.  

Desse modo, o princípio da transparência, expresso no art. 4º, caput, dá 

origem, por exemplo, à obrigação de apresentar previamente o conteúdo do 

contrato, positivada no art. 46, bem como à determinação de que qualquer 

“publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor (...) a identifique 

como tal” (art. 36); o princípio da solidariedade, positivado no art. 7º, parágrafo 

único, fez com que fosse atribuída responsabilidade pelos produtos ao fabricante, ao 

produtor, ao construtor, ao importador (art. 12), não excluindo outros envolvidos na 

produção e circulação da mercadoria (o art. 13 trata dos casos em que é 

responsável o comerciante), que são “responsáveis solidários na medida de suas 

participações”25; a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos 

do art. 6º, VIII, relaciona-se à sua hipossuficiência; o princípio do equilíbrio entre as 

partes contratantes (art. 4º, III) se concretiza principalmente por meio do direito do 

consumidor à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas (art. 6º, V), isso para dar apenas alguns exemplos.  

O CDC é interessante também por trazer dispositivos legais que buscam 

estabelecer qual deve ser a conduta do fornecedor no mercado de consumo, 

juntamente com outros que estabelecem quais as consequências em caso de não 

observada esta conduta, além de instrumentos para que o consumidor possa exigir 

tal comportamento do fornecedor ou a reparação de danos que venha a sofrer 

quando esta não for observada. 

Quando, por exemplo, o CDC estabelece, em seu art. 39, que certas práticas 

do fornecedor são abusivas e, por isso, vedadas, trata-se de uma tentativa de 

estabelecer parâmetros para sua conduta, de influenciar no “desenho” do mercado 

de consumo. 

                                                 
25 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: Saraiva, 
2007, pág. 188.  
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No entanto, para influenciar de fato, tais parâmetros não podem ser 

sugestões a quem atua no mercado, devem ser obrigações. Portanto também é 

necessário estabelecer consequências para o caso de não serem obedecidos. 

Desse modo, o próprio art. 39, parágrafo único, estabelece que, se o fornecedor 

entregar produto não solicitado (hipótese do inciso III), este será equiparado à 

amostra grátis, impingindo-se, assim, um prejuízo ao fornecedor como consequência 

de sua prática abusiva. 

Do mesmo modo, como não é apenas desejável, mas imperativo, que 

circulem no mercado produtos seguros e sejam oferecidos serviços seguros, o CDC 

estabelece que danos causados ao consumidor por defeitos de produtos (art. 12) e 

serviços (art. 14) devem ser reparados pelo fornecedor, podendo ter tal previsão um 

duplo efeito, garantindo a reparação em si e representando uma tentativa de fazer 

os fornecedores agirem de forma mais cautelosa.  

Devemos ainda observar que, quando tais dispositivos se referem à 

reparação de danos, devem ser aplicados juntamente com o art. 6º, VI, que 

assegura a “efetiva reparação de danos, patrimoniais e morais, individuais, coletivos 

e difusos”. Isto significa que a reparação deve ser integral, na exata extensão do 

dano sofrido26, podendo ser cumuladas indenizações por prejuízos de caráter 

material e moral, e podendo, ainda, tais indenizações ser pleiteadas em juízo 

individualmente ou coletivamente. 

Os exemplos que poderíamos dar são inúmeros, havendo inclusive a previsão 

no CDC da responsabilização penal do fornecedor por certas condutas, como “omitir 

dizeres ou sinais ostensivos sobre a nocividade ou periculosidade de produtos, nas 

embalagens, nos invólucros, recipientes ou publicidade” (art. 63) e “fazer ou 

promover publicidade que sabe ou deveria saber ser capaz de induzir o consumidor 

a se comportar de forma prejudicial ou perigosa a sua saúde ous egurança” (art. 68), 

entre outras, que talvez seja a consequência mais drástica que sobre estes pode 

pesar. 

                                                 
26 O Código Civil determina, em seu art. 944, que a indenização se mede pela extensão do dano. Consideramos, 
aqui, que o CC deva ser aplicado às relações de consumo naquilo em que com elas for compatível, e se não 
houver previsão específica para o caso no CDC, configurando aquilo que Cláudia Lima Marques destaca como 
um “diálogo sistemático de complementaridade e subsidiariedade”. (BENJAMIN, Antônio Herman V., 
MARQUES, Claudia Lima, BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, pág. 91) 
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No entanto, o que nos interessa particularmente é a concretização dos 

direitos do consumidor (não tanto a punição do fornecedor27), o que, por sua vez, 

tem uma relação “umbilical” com o acesso à justiça, uma vez que nenhuma previsão, 

quanto a parâmetros de conduta e consequências para o não atendimento a esses 

parâmetros, ganha concretude, se o sujeito de direitos não puder exigi-los, 

utilizando-se para isso do Poder Judiciário. 

 

 
3.4 – Efetividade: mecanismos de acesso à Justiça 
 

Conforme assevera Norberto Bobbio, em sua famosa obra A Era dos Direitos, 

passamos de um período em que era crucial reconhecer direitos, para um período 

no qual os direitos já se encontram reconhecidos, sendo mister pensar em formas de 

assegurar o seu cumprimento, a sua efetividade.  

Segundo o grande filósofo e historiador italiano,  

 
(...) o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico e, 
num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos 
são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos 
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro de garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, 
eles sejam continuamente violados28. 
 

O legislador parece não ter deixado espacar, ao menos na teoria, a 

necessidade de garantir aos indivíduos instrumentos de acesso a seus direitos, o 

que, na prática, significa, em uma primeira análise, o acesso facilitado ao órgão que 

dá a última palavra sobre o Direito, que é o Judiciário.  

O CDC, em seu artigo 6º, apresenta como sendo direito básico do consumidor 

“o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou 

reparação de danos” (inciso VII) e também “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente” (inciso 

VIII).  

                                                 
27 O que queremos dizer é que, apesar de acreditarmos que qualquer tipo de consequência que deva ser suportada 
pelo fornecedor (inclusive punição no âmbito penal) deve afetar na concretização dos direitos do consumidor, o 
foco de nosso trabalho não é a punição, razão pela qual não nos debruçaremos sobre as infrações penais previstas 
no CDC. 
28 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, pág 45. 
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Além disso, no art. 5º elenca alguns instrumentos para a efetiva execução de 

uma Política Nacional das Relações de Consumo pelo poder público, a maioria 

relacionada também ao acesso ao Judiciário, tais como a manutenção de 

assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor carente (inciso I), a criação 

de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de 

infrações penais de consumo (inciso III), a criação de Juizados Especiais de 

Pequenas Causas e Varas Especializadas para a solução de litígios de consumo 

(inciso IV).  

Também no art. 5º, prevê o CDC a instituição de Promotorias de Justiça de 

Defesa do Consumidor no âmbito do Ministério Público (inciso II), órgão que é um 

dos legitimados para a propositura da Ação Civil Pública, bem como a concessão de 

estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de Defesa do Consumidor 

(inciso V), as quais também podem ter legitimidade para figurar no polo ativo da 

ACP, instrumento que, a nosso sentir, surgiu como possibilidade de dar uma maior 

efetividade à defesa dos direitos do consumidor, por meio de sua faceta coletiva. 

Nas disposições finais do Código, existem, inclusive, dispostitivos que 

modificaram a Lei da Ação Civil Pública, cujo texto original data de 1985, dentre os 

quais podemos citar o art. 110, que acrescentou o inciso IV ao art. 1º da Lei da ACP, 

determinando que “Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 

ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 

causados: (...) IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”, bem como o art. 

112, por meio do qual o § 3° do art. 5° da lei pass a a prever que "em caso de 

desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério 

Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa". 

 
 
4 – A Ação Civil Pública 
 
 
4.1 – Observações Gerais 
 

A Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985, 

nasceu em razão de uma mudança de paradigma, da qual já tivemos oportunidade 

de tratar, quando falamos da segunda entre as três “ondas” de acesso à justiça, 

identificadas por Cappelletti e Garth.  
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Em meio às transformações sociais de grande impacto que o mundo viveu e 

continua vivendo, com o megalo-urbanismo, produções de produtos e 

comercialização dos mesmos, em escala mundial, degradação, cada vez maior, do 

meio ambiente, etc., foi possível observar que direitos vinham sendo reiteradamente 

violados, em uma escala tal que “a Justiça já não poderia mais ser invocada apenas 

contra violações de caráter individual, devendo, ao contrário, de forma cada vez 

mais frequente sê-lo contra violações de caráter essencialmente coletivo”.29 

A ACP surgiu, então, como o instrumento adequado para evitar e/ou reparar 

danos à coletividade, relacionados, conforme art. 1º da lei, ao meio ambiente (inciso 

I), ao consumidor (inciso II), a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 

turístico e paisagístico (inciso III), a qualquer outro interesse difuso ou coletivo 

(inciso IV) e a ordem urbanística (inciso VI) ou, ainda, danos causados por infração 

da ordem econômica e da economia popular (inciso V). 

Contudo, Hely Lopes Meirelles observa que, quando a lei entrou em vigor, em 

1985, seu escopo era mais restrito do que é hoje, tanto no que diz respeito aos 

“setores” de incidência (por exemplo, não se aplicava à questões relacionadas à 

ordem urbanística, o que somente passou a ocorrer com a inclusão do inciso VI no 

art. 1º, por determinação da Medida Provisória 2.180-35 de 2001), quanto em 

relação os tipos de interesse que podiam ser defendidos por meio da ACP. 

A legislação posterior – especialmente o Código de Defesa do Consumidor 
– ampliou ambas as áreas, permitindo que a ação civil pública viesse a 
abranger os iteresses coletivos, difusos e individuais homogêneos, nos 
casos dos três primeiros incisos do art. 1º (proteção ao meio ambiente, ao 
consumidor e ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico), e tão-somente os interesses difusos ou coletivos, nos demais 
casos.30 
 

O CDC não somente ampliou a aplicação da lei a certas espécies de 

interesse, como é o texto legislativo que traz as definições destes interesses 

juridicamente tutelados.  

De acordo com o parágrafo único do art. 81 do Código,  

 

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

                                                 
29 MILARÉ, Édis (coord.). A Ação Civil Pública após 20 Anos: Efetividade e Desafios. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, pág. 18.  
30 MEIRELLES, Hely Lopes et ali. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. atualizada de 
acordo com a Lei 12.016/2009. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pág. 184-185. 
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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. 

 

Apesar da amplitude, o professor Hely observa que ela não deve ser 

encarada como “remédio para todos e quaisquer problemas da sociedade 

contemporânea”, e que se trata de lei “de caráter processual, pelo que a ação e a 

condenação devem basear-se em disposição de alguma norma substantiva, de 

direito material, da União, do Estado e do Município, que tipifique a infração a ser 

reconhecida e punida pelo Judiciário”31. 

Portanto, no caso do direito do consumidor, uma ACP, cujo rito observará as 

determinações da Lei 7.347, poderá ser proposta quando houver violação às regras 

e aos princípios dispostos no CDC, que é a lei federal que traz regras gerais de 

direito do consumidor, e também a normas eventualmente “adicionadas” pela 

legislação estadual, uma vez que a Constituição de 1988 estabelece que cabe à 

União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 

responsabilidade por dano ao consumidor (art. 24, inciso VIII), sendo que a União 

limitar-se-á às normas gerais (§1º do art. 24) e os Estados tem competência 

suplementar (§2º do art. 24).  

Com relação ao que pode ser pleiteado em juízo na Ação Civil Pública, o art. 

3º dispõe que “a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o 

cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. 

O art. 11 da lei dispõe que “(n)a ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da 

atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução 

específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, 

independentemente de requerimento do autor”. 

Rodolfo de Camargo Mancuso bem observa que 

 

                                                 
31 MEIRELLES, Hely Lopes et ali. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. atualizada de 
acordo com a Lei 12.016/2009. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pág. 189.  
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(c)onsiderando-se o desiderato perseguido na ação civil pública, a partir de 
seu preâmbulo – responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, 
aos consumidores e ao patrimônio cultural e natural do País, assim como a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo –, constata-se que o 
cumpirmento do julgado, para ser efeicaz, só pode realizar-se através da 
execução específica, de maneira a que se consiga repor o bem ou 
interesse lesado no seu status quo ante.32   

 

Desse modo, a condenação em dinheiro deveria ser a exceção, não a regra. 

Deveria ocorrer apenas quando já não seja possível reparar o dano por meio de uma 

determinada conduta.  

A preferência pela execução específica parece fazer ainda mais sentido 

quando pensamos que certos interesses, por serem difusos, “não permitem que o 

produto da condenação seja afetado a um certo prejudicado, como se dá nas lides 

intersubjetivas”33, sendo o fruto da condenação em dinheiro enviado para um 

“fundo”, conforme prevê o art. 13 da Lei 7.347.  

Nesse caso, a condenação atinge a esfera de interesses do Réu, sendo como 

uma punição em razão de seu comportamento. No entanto, não há, de fato, 

reparação: a situação daqueles que foram prejudicados não se altera. Não nos 

parece haver, então, efetividade na proteção do direito.  

Importante destacar que não somente a Lei da ACP trata da prevalência da 

execução específica e do ressarcimento em dinheiro como exceção. O CDC também 

faz referência expressa ao tema:  

 

Art. 84. 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 equivalente 
ao do adimplemento. 
§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos som ente será 
admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou 
a obtenção do resultado prático correspondente. 
(...) 
§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sente nça, impor multa diária 
ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 
compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento 
do preceito. 
§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do  resultado prático 
equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como 

                                                 
32 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação Civil Pública em Defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio 
Cultural e dos Consumidores – Lei 7.347/1985 e Legislação Complementar. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009, pág. 33.  
33 Ibidem, pág. 33.  
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busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, 
impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. 

 

A polêmica maior fica a cargo do uso do “ou” no art. 3º da Lei da ACP: este 

“ou” deve sempre ser entendido como excludente, ou seja, quando em uma ação 

houver um pedido de condenação em dinheiro não poderá haver pedido de 

condenação em obrigação de fazer ou não fazer, e vice-versa? 

Parece-nos bastante óbvio que a condenação em uma obrigação de ação ou 

de omissão não pode conviver com a condenação ao pagamento de certa quantia, 

se ambos tiverem por objetivo reparar um mesmo dano. Por exemplo, se é possível 

condenar o Réu a replantar as árvores que ele derrubou em determinada região, 

sendo este ato suficiente para reparar o dano, condená-lo também ao pagamento de 

uma indenização seria responsabilizá-lo duas vezes por uma mesma violação a 

direito alheio.  

No entanto, não nos parece que haja nenhum óbice à formulação de pedidos 

dos dois tipos em uma mesma ACP, se eles tiverem como objetivo tutelar diferentes 

situações juridicamente relevantes. Tendo sido constatada a venda de combustível 

adulterado por um determinado posto, durante certo período, por exemplo, há 

claramente um dano aos consumidores, que não poderá ser resolvido por meio de 

uma obrigação de fazer e, nesse caso, o pedido de condenação em dinheiro é o 

único que pode ser formulado para responsabilização do fornecedor. No entanto, 

também é necessário que se peça a condenação na obrigação de substituir o 

combustível por outro, a fim de que a venda não continue a partir da condenação. 

Se assim não for, não estarão protegidos, com efetividade, os interesses, mas 

apenas parte deles.  

Esse também é o entendimento de Hugo Nigro Mazzilli, que considera que 

 

(o) que a lei quer dizer é que, pelo mesmo dano, não se há de condenar o 
réu à sua integral reparação e também à sua indenização pecuniária; nada 
impede, entretanto, que se condene o réu a pagar a indenização pelos 
danos já causados, e, ao mesmo tempo, a cumprir uma obrigação de 
fazer, como pôr um filtro numa chaminé de fábrica, para prevenir danos 
futuros; ou ainda, nada impede que se condene o réu a cumprir uma 
obrigação de fazer e a pagar a multa fixada na forma do art. 11 da LACP.34 

 

                                                 
34 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 129. 
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O STJ, por sua vez, segundo observa Hely Lopes Meirelles35, há alguns anos, 

entendia que 

A ação civil pública não pode ter por objeto a condenação cumulativa em 
dinheiro e em cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Se o 
legislador ordinário disse “ou”, estabeleceu ele a alternativa. (Resp n. 
94.298- RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJU 21.6.99, p.76). 

 

No entanto, a jurisprudência atual é no sentido da possibilidade de 

cumulação, o que aponta para uma maior preocupação dos magistrados com a 

efetividade da proteção do direito. Nesse sentido, podemos citar os seguintes casos: 

 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
CONDENAÇÃO A REFLORESTAMENTO. RESSARCIMENTO DE DANO 
MATERIAL. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
(REsp 1181820 / MG - RECURSO ESPECIAL - 2010/0029751-7 - 
Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador TERCEIRA 
TURMA - Data do Julgamento 07/10/2010 - Data da Publicação/Fonte DJe 
20/10/2010 - REVPRO vol. 191 p. 454) 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMULAÇÃO DE DEMANDAS. 
NULIDADE DE CLÁUSULA DE INSTRUMENTO DE COMPRA-E-VENDA 
DE IMÓVEIS. JUROS. INDENIZAÇÃO DOS CONSUMIDORES QUE JÁ 
ADERIRAM AOS REFERIDOS CONTRATOS. OBRIGAÇÃO DE NÃO-
FAZER DA CONSTRUTORA. PROIBIÇÃO DE FAZER CONSTAR NOS 
CONTRATOS FUTUROS. DIREITOS COLETIVOS, INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA.  RECURSO PROVIDO. 
(EREsp 141491 / SC EMBARGOS DE DIVERGENCIA NO RECURSO 
ESPECIAL 1998/0029869-0 Relator(a) Ministro WALDEMAR ZVEITER 
Órgão Julgador CE - CORTE ESPECIAL Data do Julgamento 17/11/1999 
Data da Publicação/Fonte DJ 01/08/2000 p. 182 RDR vol. 18 p. 174 RSTJ 
vol. 135 p. 22) 

 

Ainda acerca do objeto da Ação Civil Pública, existe a discussão sobre a 

caracterização de danos morais, em sede de tutela coletiva de direitos.  

Com relação ao cabimento ou não de indenização, podemos nos reportar ao 

ensinamento de Josè dos Santos Carvalho Filho, que observa que 

 

O dano moral se caracteriza pela ofensa a padrões éticos dos indivíduos, 
no caso em foco dos indivíduos componentes dos grupos sociais 
protegidos. Sendo assim, pode-se afirmar que não apenas o indivíduo, 

                                                 
35 MEIRELLES, Hely Lopes et ali. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 32ª ed. atualizada de 
acordo com a Lei 12.016/2009. São Paulo: Malheiros Editores, 2009, pág. 190. 
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isoladamente, é dotado de determinado padrão ético. Os grupos sociais, 
titulares de direitos transindividuais também o são.36  

 

Portanto, é possível que se configure dano moral à coletividade, ainda que 

tradicionalmente o dano moral apareça mais comumente relacionado à esfera íntima 

dos indivíduos (sofrimento, abalo psíquico), por existir um aspecto menos subjetivo 

desse dano, uma série de situações em que o dano pode ser, inclusive, pressumido, 

em razão do que o autor denomina “padrão ético”37.  

No que se refere ao valor da indenização, no Brasil, pela literalidade da 

legislação pertinente, a indenização mede-se pela extensão do dano (art. 944 do 

CC/2002). Mesmo sendo bem mais difícil apurar a extensão de um dano moral do 

que a de um dano material, o fato é que a leitura do artigo leva a crer que, em nosso 

país, não se adotam os chamados punitive damages (danos punitivos). 

Na prática, tadavia, alguns magistrados, no momento de fixar o valor da 

condenação, já se referem à necessidade de que o quantum indenizatório sirva não 

somente para levar a “vítima” da lesão ao status quo ante, como também para 

desestimular aquele que causou o dano.  

De fato, parece inegável que, quanto mais o prejuízo que uma ação poderá 

representar para o fornecedor, mais cuidadoso ele deverá ser com sua conduta, por 

isso nos filiamos aos defensores da inclusão dos danos punitivos nas indenizações. 

Entretanto, acreditamos que estes deveriam ser incluídos pelo legislador e não 

aplicados, como vem ocorrendo, sem qualquer previsão legal. 

Devemos destacar que, atualmente, existe projeto de lei nesse sentido, qual 

seja o PL 6.960/2002, por meio do qual se pretende incluir um segundo parágrafo no 

art. 944 do CC, com a seguinte redação: “a reparação do dano moral deve constituir-

se em compensação ao lesado e adequado desestímulo ao lesante.” 

Observamos, ainda, que, no caso das ações coletivas em que não seja 

possível sequer identificar os lesados (envolvendo interesses difusos), talvez seja 

mais correto falar na criação de uma “multa civil” do que propriamente em danos 

punitivos, uma vez que o valor pago não representa, de fato, uma indenização, 

sendo sempre revertido para um “fundo” especial.  

                                                 
36 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública – Comentários por Artigo (Lei nº 7.347, de 
14.07.85). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pág. 14.  
37 Por exemplo, o Autor de uma ação, cujo nome tenha sido indevidamente incluído em cadastro de 
inadimplentes, como o SPC e o SERASA, não precisa demonstrar o seu sofrimento: pressume-se que ele teve a 
sua honra atingida e que, por isso, sofreu dano moral.  
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Quanto àqueles que podem ajuizar a ação, são legitimados os entes 

elencados no art. 5º da Lei, cujo texto foi modificado pela Lei 11.448 de 2007, tendo 

sido mantida a legitimidade do Ministério Público (inciso I), da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (inciso III), da autarquia, da empresa pública, da 

fundação ou sociedade de economia mista (inciso IV) e das associações (inciso V), 

que já a possuiam desde a promulgação da lei, em 1985, e conferiu legitimidade 

também à Defensoria Pública (inciso II). 

Observe-se que os pressupostos para o reconhecimento da legitimidade de 

uma associação na propositura de uma ACP foram modificados mais de uma vez, 

pelas leis 8.078/90 (CDC) e 8.884/94 (Lei que transformou o CADE em autarquia), 

devendo, atualmente, ser observados dois requisitos, concomitantemente: que a 

associação (i) esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil e (ii) 

inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao 

consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico (alíneas a e b do inciso V do art. 5º da lei).  

Esses requisitos não são excessivos, porque é necessário buscar o que se 

chama de uma “representatividade adequada”, ou seja, que a associação tenha 

reais condições de defender o interesse contraposto em juízo.  

Além disso, o próprio legislador determinou que um deles (o da pré-

constituição) poderá ser dispensado pelo magistrado, caso este entenda que há 

“manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano, ou 

pela relevância do bem jurídico a ser protegido” (§4º do art. 5º da LACP).  

A inclusão da Defensoria Pública, por sua vez, merece algumas 

considerações.  

Em nosso julgamento, a inclusão foi positiva, uma vez que os consumidores 

passaram a contar com mais uma instituição atuando na esfera coletiva e, em 

termos de efetividade, isso pode fazer significativa diferença, principalmente porque 

parece tratar-se de uma instituição mais acessível ao consumidor do que o 

Ministério Público, uma vez que é a instituição criada para garantir o acesso dos 

hipossuficientes à Justiça. Talvez a Defensoria, diante de um número expressivo de 

demandas individuais repetitivas que lhe são solicitadas no cotidiano, tenha mais 

condições de identificar a violação reiterada a um determinado direito.  

No entanto, a constitucionalidade desta inovação, conforme destaca José dos 

Santos Carvalho Filho, foi questionada, em Ação Direita de Inconstitucionalidade, 
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proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (ADI 

3.943)38, que ainda está em trâmite, sob o argumento de que a ACP estaria 

totalmente fora do escopo de atuação do órgão, que é o de representar em juízo os 

“necessitados”.  

Para o autor, no entanto, o art. 5º da Lei 7.347 

 

deve ser objeto de interpretação conforme a Constituição. Daí emana que 
a legitimidade da instituição não pode alcançar a tutela de interesses 
difusos, visto que é impossível caracterizar como necessitado o 
grupamento de pessoas que titularizam tais interesses (...) a legitimidade 
deverá observar dois pressupostos cumulativos (...) 1º) a tutela limitar-se-á 
aos interesses coletivos e individuais homogêneos, tendo em vista a 
possibilidade de identificação dos integrantes do grupo; 2º) os grupos 
deverão ser classificados como necessitados (...)39 

 

A nosso ver, contudo, este não é o melhor entendimento a respeito da 

legitimidade conferida à Defensoria Pública, uma vez que entendemos que o órgão 

dever ser autorizado a atuar sempre que puderem ser identificados interesses de 

pessoas hipossuficientes e, mesmo em um grupo de pessoas não identificado com 

precisão, pode haver condições de se identificar a presença dos chamados 

“necessitados”. O fato de, dentro do grupo, também haver não necessitados não 

deve inviabilizar seja dada a melhor tutela possível aos direitos daqueles que 

precisam da instituição.  

Pensemos, por exemplo, em uma publicidade, veículada por meio de canais 

da TV aberta, aos quais toda a população tenha acesso. Caso a publicidade seja 

abusiva ou enaganosa, por exemplo, atingirá os interesses de um grupo de 

consumidores que não pode ser precisamente identificado (interesse difuso), sendo, 

no entanto, bastante razoável concluir que, entre essas pessoas, haverá 

hipossuficientes, o que justifica que a Defensoria possa defender os interesses 

dessa coletividade.  

Ainda em relação aos entes legitimados, um último destaque positivo deve ser 

feito, também por representar contribuição significativa à efetividade do direito 

tutelado: a garantia de continuidade da ação, uma vez que o Ministério Público ou 

                                                 
38 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública – Comentários por Artigo (Lei nº 7.347, de 
14.07.85). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pág.157 
39 Ibidem, ibidem.  
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outro legitimado assumirá a titularidade ativa, em caso de desistência infundada ou 

abandono da ação por associação legitimada (§3º do art. 5º).  

A opção pela expressão “assumirá” e não por “poderá assumir” pode levar-

nos a entender que assumir a ação, quando seu autor original abandoná-la, é uma 

obrigação e não uma faculdade, que recairá, não se manifestando nessa outra 

entidade, sobre o Ministério Público.  

No entanto, não parece ser este o melhor entendimento: até mesmo por uma 

questão de representatividade adequada, o ente que passar a figurar no polo 

passivo da demanda somente poderá fazê-lo se acreditar naquilo que irá pleitear em 

juízo, se estiver convencido de que há um dano que deve ser reparado e/ou evitado. 

Caso contrário, ele deve estar livre para não assumir o processo.  

 

Aliás, não se precisa ir muito longe para entender o absurdo que seria a 
substituição obrigatória. Basta supor a hipótese em que ação 
pessimamente proposta, ou deliberada e ostensivamente descabida, fosse 
movida por associação, e esta viesse a desistir infundadamente da ação 
ou a abandonasse em seu curso. Não teria cabimento que, mesmo diante 
de taos fatos, fosse o representante do MP obrigado a substituir a 
associação autora em ação tão temerária (...)40 
 

Observe-se, todavia, que a facultatividade de atuação do parquet se 

concentra, como bem observado por José dos Santos Carvalho Filho41, na 

verificação da existência de elementos constantes do processo, que indiquem se 

este tem ou não fundamentos suficientes para prosseguir. Uma vez feita esta 

verificação, se ficar constatado que há razão para a continuidade, deixa de haver 

uma faculdade e passa a haver uma obrigatoriedade de atuação, visto que ele tem 

como dever tutelar os interesses jurídicos “em jogo”.  

Ainda muitas observações sobre a Ação Civil Pública, contudo as 

características gerais apresentadas e as observações feitas sobre elas parecem ser 

as mais relavantes, no que diz respeito a como este instrumento pode auxiliar na 

efetivação dos direitos do consumidor.  

 
 
4.2 – Os desafios da ACP  
 

                                                 
40 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação Civil Pública – Comentários por Artigo (Lei nº 7.347, de 
14.07.85). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, pág. 197.  
41 Ibidem, pág. 198. 
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Por todo o exposto até aqui, a ACP nos parece, em uma primeira análise, um 

instrumento que poderia dar maior etividade ao direito do consumidor. Isto porque, 

se o desrespeito às determinações legais é frequente, continuo, e suas 

consequências atingem uma quantidade alarmante de indivíduos, parece-nos mais 

efetiva a tutela quando a contrapartida (seja a reparação de um dano ou prevenção 

contra uma conduta) também é capaz de atingir um grande número de indivíduos. 

Obviamente, o indivíduo que sofreu dano e que queira pleitear 

individualmente a reparação na justiça jamais poderá ser impedido de fazê-lo, por 

força da já tratada “inafastabilidade do Poder Judiciário”.  

Inclusive, não existe litispendência entre ação coletiva e ações individuais 

com mesmo fundamento, “ainda que a imutabilidade da coisa julgada, obtida na 

ação coletiva, possa ultrapassar as partes formais do processo”. Apenas ocorre que, 

“para que os indivíduos possam beneficiar-se da coisa julgada formada no processo 

coletivo, é indispensável que, caso tenham ações individuais em andamento, 

requeiram previamente sua suspensão”42, sob pena de se tornar imutável (transitar 

em julgado) decisão da ação individual desfavorável ou menos favorável.   

Contudo, a ação de caráter coletivo poderia oferecer algumas vantagens 

processuais, por exemplo, na colheita de provas, e o fato de ter potencial para 

alcançar uma solução para muitos indivíduos, por meio de uma única ação, pode 

operar uma pressão muito maior sobre a conduta do fornecedor do que várias ações 

menores. 

Esta não chega a ser uma inverdade, mas esbarra em um problema: a própria 

Ação Civil Pública atualmente vive um desafio relacionado à sua eficácia.  

Uma das questões que enfrenta é o pouco investimento na Ação Civil Pública 

que fazem, na prática, os legitimados. Conforme observa Alexandre Amaral 

Gavronski, o Ministério Público é o autor da maior parte das ações desse tipo e as 

associações especialmente criadas para a defesa de direitos coletivos também é 

responsável por uma parte delas, e os demais legitimados tem uma atuação 

bastante inexpressiva. 

O autor destaca que os entes públicos preferem recorrer à via administrativa 

para a solução de seus problemas. Os sindicatos, por sua vez, mesmo sendo 

legitimados, por serem associações, não costumam utilizar a via da ACP e questões 

                                                 
42 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 225. 
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trabalhistas de caráter não patrimonial que poderiam ser melhor defendidas 

coletivamente continuam sendo tratadas em uma perspectiva tradicional, por meio 

de processos individuais. Conselhos profissionais, que tem natureza de autarquia e 

por isso também poderiam ajuizar ACP, apesar de terem grande especialização 

técnica na área do interesse a ser defendido, o que poderia contribuir muito para a 

solução mais justa da lide, preferem representar ao MP43. 

Quanto aos entes públicos, pode-se dizer que, mais do que não ter por hábito 

recorrer à via judicial, ajuizando ACP,  

 

a omissão, a falta de integração e/ou de participação efetiva das instâncias 
federativas, nos procedimentos de controle e fiscalização levam a 
Administração Pública a figurar, na quase totalidade dos casos, no polo 
passivo com os empreendedores e fornecedores, entre outros potenciais 
legitimados passivos.44  

 

Outra questão diz respeito ao fato de nosso Judiciário não estar ainda bem 

preparado para julgar demandas coletivas, uma vez que a atividade jurisdicional 

tradicional é a das demandas individuais.  

Uma lide coletiva “não raro, envolve áreas do conhecimento estranhas à 

ciência jurídica, visto que a transdiciplinaridade é uma das mais marcantes 

características da tutela jurisdicional coletiva”45. Além disso, os juízes, como 

quaisquer profissionais, querem ter seu trabalho bem analisado e “ainda é a regra 

que a análise do trabalho de um magistrado seja medida pelo número de processos 

julgados e não pela relevância social deles”46. 

Duas consequências disso podem ser vislumbradas: as Ações Civis Públicas 

poderão ser ainda mais morosas que as demais ações, as quais já sofrem deste 

problema tão conhecido por todos que lidam com a Justiça; as ACP poderão não 

alcançar o resultado que melhor se adequa ao caso concreto.  

Estes são os principais desafios que se impôe àqueles que estão, de alguma 

forma, envolvidos com a tutela coletiva de direitos, sendo importante frisar que, para 

vencê-los, um dos legitimados a propor Ação Civil Pública conta com uma 

                                                 
43 MILARÉ, Édis (coord.). A Ação Civil Pública após 20 Anos: Efetividade e Desafios. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, pág. 30-31.  
44 Ibidem, pág. 131.  
45 Ibidem, pág. 31. 
46 Ibidem, Ibidem.  
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ferramenta de que os demais não dispõe, e que jamais poderia ficar de fora deste 

estudo: o Inquérito Civil.  

 

4.2 – O inquérito civil 
 

A primeira referência na legislação brasileira ao inquérito civil foi feita na 

própria Lei da Ação Civil Pública, em seu art. 8º, §1º. Mais tarde, o constituinte 

também consagraria o instituto, por meio do art. 129, III, da Constituição de 1988.  

Apesar de criado junto à ACP, não faz parte da mesma, tratando-se de 

procedimento administrativo, anterior à ACP, que objetiva “propiciar a coleta de 

provas para que o Ministério Público possa obter elementos necessários à correta 

avaliação de um suposto dano a interesse difuso ou coletivo que esteja 

investigando”.47 

Dissemos que o procedimento é anterior ao ajuizamento da ação. No entanto, 

essa afirmação não é tecnicamente a mais correta: a ação pode, inclusive, nem 

chegar a ser ajuizada, dependendo dos resultados alcançados pelo procedimento. 

O inquérito é instaurado porque se vislumbra a existência de razões para o 

ajuizamento da ação, mas se, em meio a ele, fica evidente a inexistência de situação 

tal que dê ensejo à ACP, simplesmente o inquérito é arquivado. 

O arquivamento é determinado pelo órgão do Ministério Público que o vinha 

presidindo, em decisão fundamentada, nos moldes do art. 9º, caput, da LACP, sendo 

tal decisão submetida a reexame necessário, conforme disposição do §3º do mesmo 

artigo.  

O inquérito também não é obrigatório, “é dispensável porque nada impede 

que o Ministério Público tenha, desde logo, elementos suficientes para a propositura 

da ação (...) ou que busque tais subsídios por outros mecanismos investigatórios”48 

O procedimento tem como características a informalidade, a inquisitoriedade 

e a publicidade.  

Dizer que se pauta na informalidade significa afirmar que não há nenhum rigor 

quanto à forma, à sequência dos atos, ao momento de realização de cada etapa. 

São os agentes envolvidos no procedimento que avaliam qual a melhor estratégia, o 

                                                 
47 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ação Civil Pública e Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 113.  
48 Ibidem, pág. 114.  
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que consideramos bastante positivo, porque sabemos que o rigor formal muitas 

vezes pode impedir o alcance das finalidades de um procedimento.  

Afirmar que o procedimento é inquisitório é destacar que por sua 

 

natureza meramente investigatória, o inquérito não contém nenhuma 
acusação, não comporta em seu bojo uma acusação (...) Inexistindo 
acusação, por certo o investigatório também não comporta defesa: a regra, 
no inquérito, é a ausência do contraditório. 49 

 

A ausência do contraditório, por sua vez, favorece a informalidade, bem como 

o seguimento ágil e eficiente do procedimento, porque, se houvesse contraditório, 

todos os atos teriam que ser informados ao investigado e sempre haveria de ser 

aberto prazo para resposta, momentos estes em que o MP teria sua liberdade de 

atuação mitigada.  

Quanto a ser público o procedimento, significa que a regra é que as 

informações estejam disponíveis e possam ser consultadas por quaisquer 

interessados, não havendo sigilo, a não ser em casos excepcionais, em que o 

segredo se mostre imprescindível para o desenvolvimento das investigações, 

conforme determina o art. 20 do CPP, que trata do inquérito policial, aplicado por 

analogia ao inquérito civil.  

Entendemos que os inquéritos devem ter a publicidade mais ampla possível, 

uma vez que os interessados no ajuizamento da ACP (as pessoas lesadas), que não 

tem legitimidade para propor a ação, podem ter provas do dano, que poderão 

fornecer ao órgão, ao tomar conhecimento da investigação em curso.  

Destaca-se, por fim, tratar-se de instrumento privativo do MP, não podendo 

ser presidido por nenhuma outra entidade. Portanto, os demais legitimados à 

propositura de ACP somente poderão ajudar a impulsioná-lo ou provocar a sua 

instauração, “fornecendo subsídios ao Ministério Público, de ofício ou mediante 

provocação”50. 

Por essa razão, entendemos que o MP, na prática, acaba se destacando 

entre os legitimados para a propositura da ação. Mesmo em relação à defensoria 

que, em seu trabalho diário, tem chances grandes de vislumbrar o problema, por 

meio das muitas solicitações individuais que chegam a ela, porque ele, Ministério 

                                                 
49 SOUZA, Motauri Ciocchetti de. Ação Civil Pública e Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 115. 
50 Ibidem, pág. 113.  
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Público, dispõe dessa ferramenta poderosa para o recolhimento de indícios de que, 

de fato, a lesão é coletiva, e a conduta contrária à lei, por parte do fornecedor, não 

se deu em casos isolados.  

O inquérito civil é um instrumento que auxilia no alcance de uma maior 

eficácia dos direitos, em primeiro lugar porque ele aumenta as chances de êxito do 

MP na ACP, uma vez que pode aumentar a chance de se conseguir uma solução 

adequada, em que pese o pouco interesse e a falta de preparo dos magistrados, já 

mencionadas.  

Em segundo lugar, porque os elementos nele colhidos também servem para 

exercer uma “pressão” sobre o investigado, eventualmente, para que este concorde 

em realizar Termo de Ajustamento de Conduta, que consideramos o maior “trunfo” 

de que este dispõe no momento, por consideramos que os TAC de conteúdo 

coletivo são ainda mais efetivos que as próprias ACP. 

 
 

5 – O Termo de Ajustamento de Conduta 
 

5.1 – O Compromisso de ajustamento de conduta na le gislação 
 

O Compromisso de Ajustamento de Conduta, comumente mais referido como 

Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), apareceu na legislação pátria pela 

primeira vez no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 13 de julho de 1990. O art. 

211 da Lei 8.069 prevê que os órgãos públicos legitimados para ajuizar ações cíveis 

fundadas em interesses coletivos ou difusos (vide art. 210) poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o 

qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. 

Apenas alguns dias depois de sancionado o ECA, o Presidente da República 

vetou dispositivo que instituiria o mesmo compromisso em relação a interesses 

relacionados às relações de consumo: o parágrafo 3º do art. 82 do CDC. 

No entanto, o veto, na prática, não impediu que fosse adotado tal 

procedimento para solução de controvérsias nas relações de consumo, uma vez que 

outro dispositivo da mesma lei que não foi vetado (o art. 113) adicionou o §6º ao art. 

5º da LACP, que “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”, sendo a LACP uma 
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lei processual, como já vimos, que possibilita reparação de danos a direitos coletivos 

lato sensu, dentre os quais os direitos dos consumidores.  

As entidades autorizadas a celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta são 

os órgãos públicos legitimados à propositura de ação civil pública, o que significa 

que não podem, obviamente, tomar o compromisso as associações civis, os 

sindicatos e as fundações privadas, e que podem, incontroversamente, fazê-lo o 

Ministério Público, a Defensoria Pública, os entes federativos, e os órgãos públicos, 

mesmo estes não sendo dotados de personalidade jurídica, se especificamente 

constituídos para fim de defesa de interesses coletivos lato sensu51.  

A dúvida pairaria em torno das pessoas jurídicas integrantes da administração 

pública indireta, ou seja, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia 

mista e empresas públicas, uma vez que o artigo se refere a órgãos públicos.  

Acreditamos não ser interessante para a conquista de uma maior efetividade 

dos direitos da coletividade interpretar literalmente o dispositivo, além de não 

parecer compatível com a sistemática adotada pelo legislador, onde o que importa é 

a relação da entidade com o interesse a ser protegido.  

A melhor resposta a esta questão, a nosso entender, é aquela dada por Hugo 

Nigro Mazzilli: 

 

a) Quando se trate de órgãos pelos quais o Estado administra o interesse 
público, ainda que integrem a chamada administração indireta (...), nada 
obsta a que tomem compromissos de ajustamento quando ajam na 
qualidade de entes estatais (...) 
b) Contudo, quando os órgãos estatais ajam na qualidade de exploradores 
da atividade econômica, não se admite possam tomar compromisso de 
ajustamento (...) sob pena de estimular desigualdades afrontosas à ordem 
jurídica (...)52 
 

A natureza jurídica do Compromisso de Ajustamento de Conduta, como 

destaca Mazzilli, não é de transação, porque não é contratual, uma vez que o 

Estado não assume nenhuma obrigação como contrapartida à obrigação assumida 

pelo particular que celebra o termo. A obrigação do ente estatal seria apenas a de 

fiscalizar o cumprimento do compromisso firmado, mas esta obrigação não decorre 

do termo em si, e sim de seu poder de polícia. 

                                                 
51 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 382.  
52 Ibidem, pág. 384.  



47 
 

Por sua vez, o compromisso que o ente público assume de não ajuizar a 

ação, em razão de celebrado o acordo, também sequer é verdadeira concessão, 

porque, se a ação fosse ajuizada, careceria de uma de suas condições, que é o 

interesse de agir. 

Portanto, trata-se de ato administrativo negocial, em que somente o causador 

do dano se compromete a adequar sua conduta às normas (assume obrigação de 

fazer ou de não fazer), a fim de evitar ou reparar a lesão53, ato administrativo este 

que dá origem a um título executivo, como destaca o artigo supracitado.  

O TAC tem como características não ser colhido nem homologado em juízo, 

poder ter ser celebrado com quem quer que seja o causador do dano, ainda que 

este também seja ente público, não serem necessárias testemunhas, a necessidade 

de previsão no próprio título das cominações cabíveis, ainda que não seja 

necessária a imposição de multa, e dever a obrigação assumida ser certa quanto à 

existência, determinada quanto ao objeto, e exigível.  

Observe-se que  

 

(s)e o compromisso de ajustamento versar apenas a adequação da 
conduta do causador do dano às exigências legais, mas omitir multa 
cominatória, mesmo assim passa a ensejar execução por obrigação de 
fazer ou não fazer. Na parte em que comine eventual sanção pecuniária, 
permitirá a execução por quantia líquida em caso de descumprimento da 
obrigação de fazer. E (...) mesmo que verse apenas obrigação de fazer, 
pode ser executado independentemente de prévia ação de 
conhecimento.54 

 

Algo que é necessário, por fim, observar é que a assinatura do termo não 

significa confissão de culpa por parte do causador do dano, o que deve ser 

destacado como algo positivo, uma vez que a culpa poderia acarretar outras 

responsabilidades, de natureza administrativa ou mesmo penal, e ter de assumi-la 

para firmar o compromisso poderia implicar em um obstáculo bastante significativo à 

realização do mesmo. 

Entretanto, no caso concreto será necessário ter algum cuidado com relação 

a isto, uma vez que existem casos em que somente há responsabilidade se houver 

culpa e, na execução de títulos extrajudiciais, o executado pode alegar qualquer 

matéria que poderia utilizar em sua defesa em processo de conhecimento, então, 

                                                 
53 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 385.  
54 Ibidem, pág. 387.  
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não assumindo a culpa no termo, ele poderia alegar a ausência da mesma, nesses 

casos, para tentar impedir a execução do título55. 

Afirmamos, anteriormente, considerar os TAC um grande “trunfo”, no que 

consiste em dar concretude aos direitos do consumidor.  

Tal afirmação foi feita com base no fato de que tais acordos, por poderem ser 

firmados a qualquer tempo (após ajuizamento ou mesmo para evitar ajuizamento de 

ACP), agregariam a celeridade aos casos, que já tem como vantagem atingir muitos 

consumidores, mas que esbarram no obstáculo do tempo de tramitação dos 

processos. 

Para que esta hipótese pudesse ser mais bem elaborada, procuramos 

entender melhor como o instrumento vem sendo utilizado, e quais as vantagens que 

ele tem alcançado (ou não), na prática.  

Para isso, recolhemos algumas informações sobre os TAC e também sobre 

as próprias ACP, a respeito dos quais passaremos a traçar um breve panorama.  

Os dados foram solicitados ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, 

escolha que não foi aleatória, mas que tem relação direta com tudo que vem sendo 

dito nesse trabalho, sobre as vantagens do MP, em relação aos demais legitimados, 

em termos de condições de tornar efetiva a tutela dos direitos coletivos, mormente a 

tutela dos direitos dos consumidores.  

Conforme asseverou Paulo Cezar Pinheiro Carneiro,  

 

Apesar de a Lei nº 7.347/85 permitir que o compromisso de ajustamento de 
conduta seja celebrado por qualquer órgão público legitimado, na realidade 
é o Ministério Público quem realmente se utiliza desse instrumento, não só 
por ser o órgão público que mais lida com as ações civis públicas, mas 
também pela oportunidade para tanto que o inquérito oferece, além de ser 
obrigatória a sua intervenção, como fiscal da lei, nos que são celebrados 
por outros órgãos públicos.56   
 

5.2 – Breve estudo sobre ACP e TAC no âmbito do MPE RJ 
 

                                                 
55 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 388. 
56 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. Acesso à Justiça: Juizados Especiais Cíveis e Ação Civil Pública – 
Uma Nova Sistematização da Teoria Geral do Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, pág. 225. 
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Dados do controle interno do cartório que atende às quatro Promotorias de 

Direito do Consumidor do Ministério Público do Rio de Janeiro nos foram gentilmente 

cedidos por ocasião desta pesquisa57. 

Da planilha fornecida constam informações sobre 566 Ações Civis Públicas, 

tendo sido a mais antiga delas ajuizada no ano de 1991 e a mais recente em 27 de 

setembro de 201158.  

O primeiro elemento que nos chama atenção é que, até o momento em que 

nos foram fornecidos os dados, a ação mais antiga (proc.1991.010.9386-0)59, 

envolvendo atuação clandestina de consórcio no mercado, estava “conclusa para 

sentença”.  

Outros muitos exemplos do longo tempo que estas ações demoram para 

chegar a uma conclusão, e começar, enfim, a fazer algum efeito na realidade 

consumerista, podem ser dados: o proc. 1992.001.105913-6, sobre “oferta de 

automóveis inexistentes, divergência do preço anunciado e o efetivamente cobrado, 

carros com características diferentes do anunciado, propaganda enganosa”, foi 

julgado procedente apenas em 26 de semtembro de 2009, estando ainda em fase de 

liquidações individuais; o proc. 1999.001.159368-5, versando sobre “cláusulas que 

impõe renovação automática do contrato de conta corrente em desfavor do cliente; 

cobrança de juros e IOF para contas inativas (sem movimentação), foi julgado 

procedente apenas em 03 de dezembro de 2007.  

Processos como o 940029367-4, que apura irregularidades em contratos de 

seguro saúde, e o 99.001.017851-0, sobre “perdas causadas em virtude da 

desvalorização do dólar (desvalorização cambial); prejuízos causados nos contratos 

em leasing”, apesar de ajuizados há mais de dez anos, estão ainda “em 

andamento”.  

É verdade que há processos cujo julgamento demorou menos, como o proc. 

1996.001.044942-0, que foi ajuizado em 21 de abril de 1996 e julgado procedente 

menos de um ano depois (em 21 de janeiro de 1997).  

Entretanto, mesmo aqueles que duram um menor tempo, comparativamente, 

ainda demoram muito para que possamos falar em efetividade de concretização de 

direitos, se tivermos como parâmetro a terceira “onda” de acesso à Justiça, 

                                                 
57 Anexo A – Planilha de controle de Ações Civis Públicas do MPERJ – Promotorias de Direito do Consumidor 
58 A planilha nos foi enviada em 29 de setembro, portanto é possível que haja ações mais recentes que esta.  
59 Observe-se que o número do processo começa sempre pelo ano, algumas vezes completo (ex: 1992), outras 
vezes só a última dezena (ex: 99).  
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vislumbrada por Cappelletti e Garth, em que a celeridade aparece como elemento 

primordial da resolução de um conflito juridicamente relevante, sob pena de não 

haver realmente justiça.  

Em razão da falta de razoabilidade na duração dos processos e das 

características peculiares de cada litígio, os dois autores aventaram que deveriam 

ser mais utilizados meios alternativos de solução de conflito e, no caso de interesses 

coletivos, a medida alternativa apontada pela própria lei é o TAC.  

A tabela mostra alguns casos em que o TAC foi realizado, levando à extinção 

da ACP, como, por exemplo, dois Compromissos celebrados em 2007, que 

extinguiram as ACP nº 2006.001.026222-2 e nº 2006.001.146230-9.  

Aliás, é importante destacar que todos os 47 TACs aos quais tivemos acesso 

durante nossa pesquisa, e em relação aos quais faremos algumas observações, 

foram realizados em casos em que havia ACP tramitando sobre a matéria.   

No entanto, os TACs não existem somente pra diminuir o tempo de tramitação 

de uma ACP: por poderem ser assinados a qualquer tempo, bastando a anuência 

das partes envolvidas, sem necessidade de nenhum aval do Judiciário, podem ser 

celebrados (e o são), independentemente de ajuizamento de ACP. É justamente 

este o seu maior diferencial: formar um título executivo com celeridade praticamente 

impossível de ser alcançada pela Justiça.  

Os TACs que lemos foram aqueles que extinguiram ACPs apenas porque 

demos início ao nosso trabalho pelas ACP e foram elas que nos levaram a querer 

estudar os TAC, então este foi o material que acabamos solicitando ao MPERJ para 

análise. A escolha, portanto, não foi aleatória, mas também não tem nenhuma 

relação com possíveis diferenças entre TACs independentes e TACs incidentais às 

ACP.  

Uma vez reconhecido que a celeridade e a solução coletiva são 

características inegáveis do instituto, e que, por esta razão, é desejável que se 

busque a sua celebração, observaremos agora os conteúdos destes acordos, 

tentanto observar se e como, na prática, eles exercem influência positiva sobre o 

direito do consumidor, sua eficácia jurídica e sua efetividade social.  

Nossa primeira observação é acerca do fato de que muitos TACs tem como 

objeto a questão da informação.  

Vimos ao longo de nosso trabalho que o consumidor é considerado 

vulnerável, em outras razões, por não dispor de informações sobre os produtos e 
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serviços disponíveis no mercado, suficientes para que ele faça uma escolha 

consciente. Os TAC demonstram que o MP tenta garantir que os consumidores 

recebam informações verdadeiras, em maior número possível, e também se 

preocupa com as expectativas legítimas geradas por estas informações. 

Vários são os exemplos: o Banco Itaúcard60 se comprometeu a incluir, no 

material de oferta dos cartões Fininvest, “informação correta, clara, precisa, 

ostensiva e em língua portuguesa sobre a tarifa de uso do cartão”; o Itaú Unibanco61, 

a informar previamente sobre as taxas préfixadas e a soma total a pagar por 

operações bancárias; as Lojas Insinuante62, Ricardo Eletro63 e Ponto Frio64, após ter 

sido observado que estas realizavam publicidade de produtos sem especificar 

marca, modelo e outras características e até utilizavam fotografia ilustrativa que não 

era realmente do produto ofertado, assumiram compromisso de trazer todas as 

especificações do produtos nos catálogos, inserindo, inclusive, código utilizado pela 

loja para sua identificação; o Wal-Mart65 comprometeu-se a não utilizar o termo 

“qualquer” em sua publicidade (fazia uso da frase “cobrimos qualquer oferta na hora, 

no caixa, sem burocracia”), uma vez que tal prática, na verdade, estava sujeita a 

exceções e restrições; a Santa Casa de Misericórdia66 obrigou-se a fornecer 

orçamento de seus serviços por escrito.  

A segunda observação que deve ser feita é que, apesar de a doutrina afirmar 

que não é necessário o estabelecimento de multa, a maior parte dos TACs lidos tem 

a previsão de multa para caso de descumprimento.  

Chega a ser aplicada multa de R$20.000 mil reais por ocorrência, no caso em 

que a Royal Holiday Brasil Negócios Turísticos Ltda67. retiver percentuais abusivos 

de valores pagos pelos consumidores, se estes desistirem de negócios firmados, o 

que pode ser considerado uma multa de valor alto; de R$100.000,00 em caso de 

realização de clássico regional de grande apelo popular, pelo Vasco68, no estádio do 

time – São Januário; de R$50.000,00, para o caso de a Operadora Unieste Planos 

                                                 
60 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 8  
61 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 20 
62 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 13 
63 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 16 
64 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 23 
65 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 19 
66 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 3 
67 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 26 
68 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 39 
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de Saúde69 descumprir a cláusula que estabelece que ela deve enviar, em prazo de 

180 dias, correspondência a todos os contemplados com o compromisso de não 

reajuste dos “contratos dos beneficiários de seus planos de saúde, a partir de 60 

(sessenta) anos de idade”.  

Em alguns casos, porém, não parece ter sido levada em conta a capacidade 

financeira do devedor (fornecedor), com determinação de multas de valor 

insignificante para empresas de grande poder econômico (exemplos: multa de 

R$1.500 por dia para a empresa de ônibus Via Rio70, em caso de esta não cumprir o 

compromisso de manter em bom estado e com documentação regular os ônibus que 

estão em circulação; R1.000 por mês para o Cinemark71, se este deixar de fornecer 

meia entrada para estudantes), o que possivelmente não representará a “pressão” 

necessária ao cumprimento do acordo firmado. Isto merece um destaque negativo, 

uma vez que o papel da multa é o de persuassão e não de ressarcimento; 

R$1.000,00 por dia para o Banco Itaulessing72, enquanto mantivesse cobranças 

consideradas abusivas.  

No entanto, reconhecemos que, como o ente público precisa da concordância 

do causador do dano, e algumas vezes será impossível fazer com que este 

concorde com multas mais significativas, somente o próprio órgão poderá avaliar se, 

no caso concreto, é melhor um acordo com uma multa baixa ou não realizar acordo 

algum.  

Quanto ao objeto, um primeiro caso que merece destaque é o do 

compromisso firmado pelo Metrô Rio73, porque ele mostra que o ajustamento de 

uma conduta que está em desacordo com os parâmetros legais pode representar a 

necessidade de assumir mais de uma obrigação de fazer e/ou não fazer. A empresa 

se comprometeu, ao assinar um único documento, a: “garantir a manutenção de sua 

frota de composições metroviárias, colocando-a sempre em bom estado de 

conservação”, “executar programa de revisão do sistema de ar condicionado de toda 

a frota metroviária”, adotar “medidas de segurança adequadas a evitar a 

superlotação de suas composições”, informar “quaisquer atrasos ocorridos, bem 

como seus motivos aos passageiros”, “finalizar a construção das estações Cidade 

                                                 
69 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 38 
70 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 9 
71 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 7 
72 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 12 
73 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 1 
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Nova em até 12 (doze) meses”, “cessar imediatamente qualquer propaganda do 

serviço metroviário utilizando a união entre a linha 01 e a linha 02”, dentre outras, 

sendo o total um número de quatorze obrigações assumidas. 

Se cada item tivesse que ser avaliado pelo juiz na ação civil pública, para que 

a empresa fosse condenada a cumprir cada uma dessas obrigações, seria um 

processo bastante complexo, demorado, além de talvez não ser alcançada uma 

solução tão ampla (a solução mais adequada) uma vez que o juíz de direito não 

possui certos conhecimentos técnicos.  

Outros que merecem destaque são sobre responsabilidade de condomínios 

por veículos, e objetos deixados no interior dos mesmos, em seus estacionamentos. 

Por meio de termos firmados nos Processos nº 0059986-28.2010.8.19,0001 e 

nº 2008.001.378175-8, os Condomínios Citta America74 e West Shopping Rio75, 

respectivamente, assumiram a obrigação de retirar de seus cartões de 

estacionamento a frase que dizia que estes se eximiam da responsabilidade por 

objetos deixados no interior dos veículos (havendo, ainda, outros casos 

semelhantes, como o do Shopping Center Iguatemi Rio76 e o do Downtown77).  

É interessante observar que a frase em si, a princípio, não teria o condão de 

causar prejuízos aos clientes, uma vez que a responsabilidade decorre da lei e não 

pode ser afastada. No entanto, o compromisso é fruto de um reconhecimento maior 

da vulnerabilidade técnica do consumidor: pessoas leigas não sabem que este tipo 

de responsabilidade não pode ser afastado e poderiam acabar não pleiteando seu 

direito à indenização na Justiça, em razão do que vinha escrito no cartão.  

Este termo indica uma postura pró-ativa do Ministério Público porque o que foi 

observado foi esta possibilidade, uma vez que, até o momento da celebração, as 

pessoas que, de fato, comprovaram ter tido pertences furtados de seus veículos 

nunca deixaram de ser indenizadas pelos Condomínios, ou seja, o compromisso é 

totalmente preventivo.  

No caso do Condomínio Citta América, também pode ser destacado o fato de 

que a multa prevista para o caso de descumprimento tem um fim social bem claro: 

fornecimento de cestas básicas a instituição de caridade.  

                                                 
74 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 2 
75 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 14 
76 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 17 
77 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 18 
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A reversão da multa em cestas básicas é algo louvável, do ponto de vista 

social, contudo criticável, do ponto de vista do próprio direito do consumidor. 

Isto porque talvez fosse mais interessante que a multa fosse revertida para o 

fundo previsto na LACP e que tal fundo fosse, de fato, utilizado em iniciativas 

relacionadas ao próprio interesse que está sendo protegido.  

Por mais que não se tenham identificado consumidores que sofreram danos 

diretos, o dano pode ter ocorrido (ou seja, há um interesse difuso que estava sendo 

lesado ou colocado em risco), então ele deveria ser “reparado”, ainda que 

indiretamente. Nesse caso, por exemplo, poderia a multa ser investida em 

propaganda, informando os consumidores a respeito da própria inafastabilidade da 

responsabilidade pelos bens deixados nos automóveis.  

Parece mais acertada a previsão expressa, no compromisso firmado entre o 

MPERJ e as imobiliárias Calçada Empreendimentos Imobiliários S/A e SPE Barra 

Bonita Empreendimento Imobiliário Ltda.78, de que a multa por descumprimento da 

obrigação assumida irá para o Fundo de que cuida o art. 13 da Lei 7.347/85. 

O desafio nesse caso é garantir que o Fundo, por sua vez, tenha os valores a 

ele enviados aplicados em melhorias relacionadas às relações de consumo, ou não 

fará sentido sua existência, sendo melhor a previsão do pagamento de cestas 

básicas ou qualquer outra destinação socialmente relevante.  

Outro desafio que deve ser enfrentado é a questão da fiscalização do 

cumprimento do TAC, sem a qual pode não ser dada eficácia alguma ao direito.  

Alguns deles, como o firmado com as imobiliárias (supracitado) e o realizado 

pela Santa Casa de Misericórdia (idem) trazem previsões sobre a fiscalização. Em 

ambos, está previsto que o MP poderá fiscalizar pessoalmente ou designar a 

fiscalização ao Procon ou a um outro órgão.  

Primeiramente, nos chama atenção o fato de que o MP não tem poder para 

determinar que qualquer outro órgão atue, pois não tem hierarquia sobre estes. 

Nesse caso, há que se concluir que o MP pode designar, contanto que haja 

interesse da parte da entidade em proceder à fiscalização.  

Além disso, observemos que o Procon já é um órgão especializado em direito 

do consumidor, por isso é bastante provável que esteja preparado para realizar a 

fiscalização em vários casos. A previsão genérica de poder designar outro órgão, 

                                                 
78 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 5 



55 
 

por sua vez, traz a vantagem de eventualmente poder ser escolhido um órgão ainda 

mais especializado (por exemplo, agência reguladora do setor de que faz parte o 

compromissário, mas representa também um risco porque, se o MP não estiver bem 

estruturado para fazer o controle, ele pode acabar transferindo esta 

responsabilidade a outro, sem que este de fato esteja mais bem preparado que ele. 

Muito cuidado precisa ser tomado quanto a isso.  

Além disso, em alguns dos casos lidos, não há sequer referência à 

fiscalização, o que pode representar ainda mais problemas no futuro. Em primeiro 

lugar, será preciso garantir que a interpretação desta ausência de previsão seja a de 

que a obrigação de fiscalizar é do ente público que realizou o acordo, uma vez que 

não se pode deixar o acordo totalmente livre de controle; em segundo lugar, existe 

um problema prático, que é a necessidade que o órgão terá de se organizar para 

realizar a fiscalização, uma vez que, como não está previsto expressamente que 

possa transferir a obrigação para outra entidade, o compromissário pode se negar a 

ser fiscalizado por outro ente.  

É merecedora de elogios a previsão, no TAC firmado pelo Cinemark (já 

mencionado), de que o MP poderá dar ciência à imprensa sobre o TAC firmado, uma 

vez que a divulgação faz com que os próprios consumidores possam funcionar como 

coadjuvantes na fiscalização do cumprimento de seus termos. No mesmo sentido, a 

previsão de que o Fluminense Football Club79 deve dar publicidade, em jornais de 

grande circulação, à realização do TAC, que estabeleceu as diretrizes de sua 

relação com os torcedores do time, visando cumprimento do Estatuto do Torcedor.  

Aliás, o TAC firmado com o Fluminense também revela a iniciativa do 

Ministério Público em tentar prevenir a sociedade contra condutas antijurídicas e 

danos provenientes destas, antes mesmo que possam ser observadas situações 

concretas.  

Observe-se, no entanto, que a cláusula que diz que o MP poderá dar ciência 

não é propriamente uma autorização ao órgão, porque o termo é um instrumento 

público e, em razão disso, não existe sigilo em relação à sua celebração. A cláusula 

funciona como mais um alerta para aquele que firma o termo, sobre as 

consequências do mesmo.  

                                                 
79 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 25 
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Outro destaque que pode ser feito é a inclusão de cláusula, no termo firmado 

com a empresa de ônibus Transportes Zona Oeste80, que prevê que a assinatura do 

termo pelo MP não importa em renúncia a direitos individuais homogêneos que 

tenham sido violados pelas práticas abusivas que o compromisso visa combater.  

Tal cláusula nos parece totalmente dispensável, porque não pode nem 

mesmo a lei afastar lesão a direito do crivo do Judiciário (pelo princípio 

constitucional da inafastabilidade), então um termo de compromisso também não 

poderia ser jamais investido deste poder. Somente o próprio titular do direito poderia 

transigir em relação a ele (se direito disponível) e o MP não é titular dos direitos, é 

um substituto processual, autorizado pela lei, justamente para perseguir direitos 

coletivos e/ou indisponíveis, nunca para abrir mão deles.  

Desse modo, tanto os indivíduos eventualmente lesados poderão ingressar 

com ações individuais no Judiciário, como o próprio Ministério Público poderá ajuizar 

Ação Civil Pública, pleiteando indenizações, as quais terão fase de liquidação 

individual. Não se trata de descumprimento do termo, por parte do órgão, porque o 

termo não abarca o ressarcimento por danos, somente estabelece obrigações de 

fazer ou não fazer. Talvez o representante do Ministério Público tenha desejado dar 

ênfase a esta faculdade da instituição, utilizando-se da cláusula.  

A última observação que faremos sobre os TAC é justamente em relação ao 

fato de eles se restringirem (de acordo com a legislação e, na prática, observa-se 

rigor quanto a esta previsão) a estabelecer obrigações de fazer ou não fazer, nunca 

obrigações de pagar indenizações (as obrigações de pagar são somente em caso de 

descumprimento, em que passa a ser devida a multa préestabelecida): 

consideramos ser isto o que mais “deixa a desejar” neste instrumento.  

A necessidade de fiscalização e qual a melhor destino a ser dado para a 

multa, bem como a destinação dos recursos do Fundo previsto no art. 13 da LACP, 

uma vez que há casos em que as multas são colocadas neste Fundo, representam 

desafios, mas estes não são desafios exclusivos do TAC.  

Quando uma decisão é proferida em uma ACP, forma-se o título executivo 

judicial e, se a condenação for em obrigação de fazer, será necessário um controle 

da execução específica da obrigação. Quando a decisão judicial estabelece uma 

                                                 
80 Anexo B – Compromissos de Ajustamento de Conduta – ver Termo 4 
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multa, seu destino também pode ser o Fundo ou pode ser dado um fim social ao 

valor pago.  

O problema especificamente relacionado ao TAC é que ele não tem caráter 

reparatório, sendo necessário, para reparar danos já ocorridos, o ajuizamento de 

uma ação (ou ações), então sua eficácia acaba sendo “parcial”.  

 
 
Conclusão  
 

O Ordenamento Jurídico brasileiro adotou uma série de normas de direito 

material que visam a proteção dos interesses dos consumidores, em razão do 

reconhecimento de que estes estão em uma posição muito vulnerável no mercado, 

se comparados aos fornecedores. Estas normas têm, inclusive, caráter imperativo, 

ou seja, não podem ser afastadas pelas partes contratantes, quando a relação entre 

elas configurar relação de consumo. 

Para que as normas de direito material pudessem adquirir eficácia jurídica, o 

legislador também previu a utilização de um instrumental jurídico interessante, que 

engloba normas processuais, como a possibilidade de inversão do ônus da prova, 

uma Política Nacional das Relações de Consumo, que deverá contar, por exemplo, 

com a manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor 

carente, com as Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito do 

Ministério Público, e com Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 

Especializadas para a solução de litígios de consumo, além da previsão de que a 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores poderá ser exercida em juízo 

individualmente ou a título coletivo. 

Em meio a este instrumental jurídico, a Ação Civil Pública se destaca, como 

um procedimento que pode trazer uma solução coletiva a um problema que é 

coletivo, em razão de grande parte das condutas anti-jurídicas adotadas por 

fornecedores terem aptidão para causar lesão ou colocar em risco os interesses de 

um grande número de consumidores. 

A possibilidade de ajuizar ação individual deve sempre estar à disposição dos 

interessados, mas é preciso reconhecer que as demandas individuais se tornaram 

insuficientes para a diminuição dos conflitos da sociedade atual, mantendo-os em 

um nível aceitável, a fim de alcançar a tão aclamada “paz social”.  
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No entanto, a Ação Civil Pública, em razão da realidade de nosso Judiciário, 

enfrenta alguns desafios, dentre os quais o da morosidade da Justiça brasileira.  

Diante disso, o uso de um método alternativo de solução de conflitos, que é o 

Compromisso de Ajustamento de Conduta, previsto na própria lei da Ação Civil 

Pública, pode ser um caminho mais eficaz para dar concretude aos direitos da 

coletividade, uma vez que pode ser realizado a qualquer tempo e depende 

exclusivamente da anuência das partes, não dependendo da aprovação do Poder 

Judiciário.  

Reconhecemos que o instrumento também tem seus desafios, uma vez que a 

assinatura de um termo não tem o condão de fazer com que ele se cumpra 

instantaneamente, sendo necessária fiscalização, por exemplo. No entanto, é 

inegável a vantagem de se poder constituir um título executivo, sem a necessidade 

de esperar uma decisão por parte de um juízo, o que, como vimos, pode demorar 

muito mais do que um tempo razoável.  
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