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RESUMO

LEITE, F. P. Desconstrução da natureza regulamentar dos termos de ajustamento de
conduta – Uma perspectiva empírica a partir de TACs celebrados entre o Ministério
Público e empresas privadas em matéria ambiental. 2020. 93 f. Dissertação (Mestrado) –
Escola de Direito de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020.

Esta dissertação tem por objetivo analisar a eficácia, para empresas privadas, de termos de
ajustamento de conduta (TACs) assinados com fundamento no artigo 5o, parágrafo 6o da Lei de
Ação Civil Pública (LACP). O propósito é o de determinar a aptidão jurídica destes
instrumentos de colocar fim à crise de direito instaurada que tenha levado empresas privadas a
anuírem com a assinatura do instrumento. Para revisão e catalogação dos TACs, a metodologia
escolhida resultou na seleção de 102 TACs assinados entre o Ministério Público e empresas
privadas em diversos estados do Brasil, em matéria ambiental. Como fundamento acadêmiconormativo da pesquisa empírica, revisita-se a redação do artigo 5o, parágrafo 6o da LACP para
definir a natureza jurídica do TAC, concluindo-se que se trata de título executivo e negócio
jurídico. Outras legislações e regulamentações aplicáveis também são analisadas, quais sejam:
a Resolução 179/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e o artigo 26 da
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Conclui-se ter havido uma
evolução no plano legislativo com a edição destas normas posteriormente à LACP. Tais
edições, sem alterar o regime jurídico estabelecido, trouxeram para o plano normativo do
instrumento, a premente preocupação com a eficácia e a finalidade dos termos assinados.
Estabelecidas as premissas normativas aplicáveis, passou-se à exposição dos achados de
pesquisa empírica, sendo o principal deles o uso do TAC como instrumento regulamentar por
parte do Ministério Público. Observou-se que o Ministério Público se utiliza do TAC como
instrumento de substituição do poder de polícia fiscalizatório do órgão ambiental que assume
para si após sua assinatura. Observou-se, ainda, que o uso do TAC regulamentar decorre,
provavelmente, da necessidade de reforço dos mecanismos coercitivos em relação às empresas
privadas, para que cumpram as obrigações ambientais previstas na legislação vigente, com
vantagens em tal mecanismo (tal como o afastamento imediato do perigo de sofrer uma ação
judicial). Foram observados, no entanto, riscos no TAC regulamentar – notadamente a
usurpação ou indevida outorga de competência e o não preenchimento dos requisitos de
validade para a configuração do título executivo. Ao final, sugerem-se três medidas relativas à
redação dos TACs visando convergir para o objetivo institucional de coerção do cumprimento
da legislação, mitigando os riscos verificados.
Palavras-chave: Termo de Ajustamento de Conduta; Lei de Ação Civil Pública; Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro; eficácia; natureza regulamentar; Ministério
Público; direito ambiental.

ABSTRACT

LEITE, F. P. Reviewing the regulatory nature of consensual agreements – an empirical
perspective based on agreements executed between the Public Attorney’s Office and
private corporations on environmental law. 2020. 93 p. Thesis (Master’s Degree) – School
of Law, Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020.

This thesis aims to verify the efficacy to private corporations of consensual agreements based
on article 5, paragraph 6, of the Lei de Ação Civil Pública (class actions act), in order to
determine whether such agreements are able to bring the crisis situation to an end. The chosen
methodology used to review and catalogue the agreements led to the selection of 102 of such
instruments as executed between the Public Attorney’s Office and private corporations, in
several States of Brazil, on environmental law. To establish the academic and normative bases
of the empiric research, article 5, paragraph 6 of the Lei de Ação Civil Pública was reviewed,
having been concluded that it is an execution instrument and a transaction. Other legislations
and regulations are also reviewed, that is, Resolution 179/2017 of the National Board of the
Public Attorney’s Office and article 26 of the Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (interpretation act for all Brazilian legislation). This thesis comes the conclusion that
there has been an evolution in the normative spectrum which, though without modifying the
legal regime of the agreements, demonstrates increasing concerns towards efficiency. Having
established the legal premises applicable, the thesis addresses the findings of the empirical
research, being the most relevant the use of the agreement as a regulatory instrument by which
the Public Attorney’s Office substitutes the competent organs in its administrative powers. It
has also been observed that such regulatory use of the agreements most likely arises from the
need of reinforcing coercion mechanisms against private corporations to compel them to
comply with environmental law, being the immediate benefit of it the prevention of the class
action. Such use of the agreements, however, imply certain legal risks, mainly the nonobservation of legal requirements for the execution instrument. Eventually, three measures are
recommended to change the writing of the agreements in order to converge the institutional
goal of providing an additional coercion mechanism and, at the same time, avoiding the verified
risks.
Keywords: consensual agreements; class action; efficacy; regulatory nature; Public Attorney’s
Office; environmental law.
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CAPÍTULO I
COLOCAÇÃO DO PROBLEMA E METODOLOGIA

1. INTRODUÇÃO
Um dos Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) mais conhecidos entre advogados
e estudiosos de Direito Ambiental no estado de São Paulo é o TAC do caso “Aterro
Mantovani”.1 Trata-se de um caso paradigmático de contaminação de água e solo no município
de Santo Antônio da Posse, no interior do estado, próximo à região de Campinas, e no qual tive
a possibilidade de trabalhar pessoalmente, durante aproximadamente seis anos. O TAC reuniu,
além da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), do Ministério Público Federal
(MPF) e do Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP), dezenas de empresas privadas
na busca por uma solução para uma área contaminada que havia sido utilizada como aterro
sanitário até o início da década de 1970.
O TAC, assinado em 11 de setembro de 2001, foi precedido de uma ação civil pública
(Processo 480/1988), ajuizada logo após a promulgação da Lei da Ação Civil Pública (LACP)
– Lei 7.347/1985. A ação procurava uma solução consensual para o local dado que, a este
tempo, ela tramitava já havia treze anos. 2 O objeto do TAC foi definido, em sua Cláusula
Primeira, como sendo a
implementação da “Primeira Etapa” da Primeira Fase, a qual inclui medidas
emergenciais ou de curto prazo (“Medidas de Curto Prazo” e a realização de
diagnóstico ambiental (“Diagnóstico Ambiental”) nos Aterros Cetrin e Mantovani,
visando identificar a efetiva dimensão qualitativa e quantitativa do Dano Ambiental,
todas as suas causas, e adotar medidas para evitar o risco de alastramento do mesmo
às áreas vizinhas (Ação Civil Pública – Processo 480/1988).

Da assinatura do TAC já se contam dezenove anos, mas o Aterro Mantovani permanece
listado como área contaminada da Cetesb3 – inclusive, segue sendo classificado como área
contaminada crítica, categoria em que se encontram apenas outras nove áreas em todo o estado

1

Listado no Item 99 do ANEXO I.
Um histórico do caso “Aterro Mantovani” pode ser conferido no seguinte endereço: https://cetesb.sp.gov.br/areascontaminadas/2013/11/22/aterros-industriais-mantovani-e-cetrin/. Acesso em: 21 mar. 2020.
3
Com informações extraídas de: https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/wp-content/uploads/sites/17/2020/02/%
C3%81reas-em-processo-de-remedia%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 21 mar. 2020.
2
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de São Paulo.4 A par de questionar se as medidas técnicas ambientais foram ou não adequadas
– debate eminentemente não jurídico – há que se perguntar: Um TAC que dura vinte anos se
mostrou, de fato, um instrumento jurídico eficaz para a resolução da crise e conflito de
interesses que o ensejou? E mais: se as tais “Medidas de Curto Prazo” continuam em vigor após
duas décadas, dado que a área continua contaminada, como seus signatários e, em especial,
como as empresas privadas devem lidar com um TAC que passou a fazer parte contínua de seus
negócios? Em um plano estritamente jurídico, teria sido mais seguro que, ao invés de não
assinarem o TAC, as empresas privadas aguardassem, do Poder Judiciário, a chegada de uma
sentença em ação civil pública com o comando de pagar quantia certa? Por fim, houve, de fato,
um acertamento da conduta das empresas à legalidade, ou o TAC se tornou uma norma
constante a ser seguida por décadas?
O TAC é um instrumento celebrado pelo meio jurídico. É frequentemente referido como
um dos mais importantes mecanismos de solução alternativa de controvérsias, prevenindo a
judicialização e auxiliando na concretização de direitos coletivos de alto relevo social.
Mas, do lado das empresas privadas, o TAC sempre foi visto e sentido, por vezes, como
um problema. Ouvi frequentemente de colegas a orientação de “Não assinar TAC, exceto se
não houvesse qualquer outra alternativa”. Entre advogados privados, há um sentimento latente
de que o Ministério Público, notoriamente o maior usuário do instrumento, atribui pouca ou
nenhuma atenção às determinações técnicas de outros órgãos, pressionando empresas privadas
ao cumprimento de regras não necessariamente vinculadas à regulação a que elas já estariam
submetidas em razão de suas atividades. De fato, cheguei a ouvir, certa vez, a seguinte máxima:
a de que “O TAC é um casamento sem possibilidade de divórcio”, referindo-se à noção de que,
depois da assinatura, poucas eram as chances de a empresa conseguir um reconhecimento
jurídico pelo seu cumprimento.
Evidentemente, esta perspectiva representa mais um sentimento do que uma constatação
empírica, mas ela me pôs a dúvida sobre quais seriam as razões para um antagonismo tão
premente. Daí emergiram as questões iniciais deste trabalho:


4

Será que haveria, de fato, algo do mundo jurídico que explicasse essa diferença?

Com informações da Cetesb, disponíveis em: https://cetesb.sp.gov.br/areas-contaminadas/category/areascontaminadas-criticas/. Acesso em: 21 mar. 2020.
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Os TACs são instrumentos jurídicos eficazes a ponto de colocar fim à crise de direito
instaurada?



De que forma jurídica, afinal, a eficácia ou ineficácia destes instrumentos poderia se
demonstrar?
Foi assim, então, que me propus a investigar o tema. Para realizar esta pesquisa e

dissolver estes questionamentos, entendi que o único caminho possível era realizar um
levantamento empírico de TACs já assinados na tentativa de catalogá-los a partir de um dado
recorte metodológico. Sem análise empírica não seria possível constatar a realidade destes
instrumentos tais como assinados e contrapô-la, então, de alguma forma, à sua percepção
normativa-acadêmica.
2. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DE PESQUISA: TACS ASSINADOS POR
EMPRESAS PRIVADAS COM O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ÂMBITO DA LACP
O principal objetivo da pesquisa foi pesquisar TACs em que empresas privadas fossem
partes interessadas. Meu intuito claro foi o de investigar se o TAC realmente se configura como
um instrumento jurídico eficiente para as empresas privadas na resolução de seus conflitos de
interesse.
Assim, limitei o objeto do trabalho à análise empírica de TACs assinados pelo
Ministério Público com empresas privadas no âmbito de suas atividades produtivas, com
fundamento no artigo 5o, parágrafo 6o da Lei de Ação Civil Pública (LACP) – Lei 7.347/1985,5
assim redigido: “§ 6o Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados
compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante comunicações, que
terá eficácia de título executivo extrajudicial” (BRASIL, 1985).

5

Esta previsão normativa específica foi introduzida na LACP posteriormente à sua edição, precisamente em 1990, por
ocasião da promulgação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Ambas as leis se conectam pela tutela
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, formando um microssistema processual e de resolução de
conflitos nesta seara. Como explica Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 32), a LACP é o primeiro diploma legal
preocupado com a processualidade judicial e a resolução de conflitos judiciais e extrajudiciais específicos do direito
público, o que veio a ser novamente reforçado, atualmente, com as modificações introduzidas na LINDB pela Lei
13.655/2018. Os autores explicam, ainda, que outros diplomas anteriores, como o da Ação Popular, não tiveram a mesma
significância e relevância, e o advento do Código de Defesa do Consumidor reforça estes mecanismos processuais e
extraprocessuais.
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A restrição ao TAC previsto na LACP decorre de sua qualidade de permissivo genérico
à possibilidade de negociação por parte de toda Administração Pública.6 Trata-se de normativo
que informa os demais ramos da Administração Pública e permite que, a partir dele, se
estabeleçam regramentos próprios e específicos a cada órgão público em suas áreas de atuação. 7
Indiscutível, portanto, sua relevância para a tutela de interesses públicos e, também, para a
forma negociada de endereçamento das soluções de direito público.
Não se pode deixar de anotar, desde já, a superveniência do compromisso previsto no
artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) – Decreto-Lei
4.657/1942 –, 8 que entrou em vigor em 2018 a partir da Lei 13.655/2018. Referido artigo
também possui conteúdo normativo que expressa, igualmente, a autorização genérica para

6

Mariana Almeida Kato (2018, p. 8) define permissivo genérico como aquele dispositivo normativo que autoriza, a um
só tempo, uma gama indefinida de órgãos da Administração Pública a transacionar, protegendo uma igualmente ampla
gama de direitos. No caso do TAC previsto na LACP, estão autorizados a assinar o TAC todos os órgãos públicos
legitimados a propor ação civil pública, listados nos incisos de I a IV do artigo 5o, sendo protegidos quaisquer interesses
difuso ou coletivo – com exceção de certos temas tributários e previdenciários, conforme prevê o artigo 1o da LACP.
Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas (2018) corroboram o entendimento de que o TAC da
LACP é um permissivo genérico para a celebração de acordos pela Administração Pública.
7
O artigo 5o, parágrafo 6o da LACP não foi diretamente regulamentado por meio de decreto próprio que estabelecesse
a forma e o procedimento para celebração dos TACs, gerando uma lacuna normativa. O fenômeno que se verificou na
prática – certamente em razão desta não regulamentação – é que órgãos públicos lançaram mão de atos normativos
próprios e normatizaram o procedimento para aplicabilidade do TAC em seus respectivos âmbitos de atuação valendose, justamente, do permissivo genérico em que se constitui o artigo 5o, parágrafo 6o. São exemplos disso: a Resolução
629/2013 da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que aprova o regulamento para celebração e
acompanhamento de TAC em seu âmbito de atuação; a Resolução 199/2011 da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), que estabelece os procedimentos para a celebração de TAC no âmbito deste órgão; e a Resolução 179/2017
do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), à qual retornarei adiante.
8
“Art. 26. Para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no
caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização
de consulta pública e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a
legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação oficial” (BRASIL, 1942).
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negociação de acordos consensuais aos órgãos da Administração Pública, 9 abrangendo
situações e órgãos públicos para além daqueles elencados pelo artigo 1o10 e pelo artigo 5o,
incisos de I a IV11 da LACP.12
Ocorre que a experiência prática da LINDB é pouca, se não inexistente. A experiência
empírica ainda repousa toda sobre a LACP, independentemente de qualquer dificuldade jurídica
que daí decorra. Neste cenário, não entendo que a superveniência da LINDB tenha obscurecido
ou diminuído a importância da LACP, mas, do contrário, penso que observar e refletir sobre os
TACs assinados sob sua égide permite que, no futuro, também os termos de compromisso que
venham a ser assinados se mostrem mais efetivos e juridicamente seguros.
O último passo para delimitação da pesquisa foi considerar apenas os TACs assinados
exclusivamente pelo Ministério Público. Neste particular, a premissa se consolidou em razão de não
haver bancos de dados públicos, disponíveis para consulta pela internet, dos demais órgãos
legitimados – o que explico mais detalhadamente na seção a seguir, dedicada à discussão
metodológica. Adianto que a análise empírica realizada revelou particularidades na assinatura do
TAC relacionáveis à condição de ser signatário um órgão de controle externo, mas a ausência de
bancos de dados de outros legitimados impossibilitou eventual comparação com TACs assinados por
órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

9

Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018) entendem que tanto o TAC previsto na LACP quanto o termo de
compromisso previsto no artigo 26 da LINDB se tratam de permissivos genéricos para a celebração de acordos pela
Administração Pública, outorgando tal faculdade a qualquer órgão público para a proteção de qualquer espécie de
matéria de direito público. Ressaltam, no entanto, que a falta de um regime jurídico claramente definido pela LACP
imprimia certa fragilidade jurídica ao TAC e concluem que a superveniência do artigo 26 da LINDB eliminou quaisquer
dúvidas porventura ainda existentes sobre a possibilidade de a Administração Pública transacionar. Floriano de Azevedo
Marques Neto e Rafael Véras de Freitas (2018) ressaltam, ainda, a importância da inclusão normativa dos acordos
substitutivos em uma lei de cunho interpretativo como a LINDB, o que igualmente levaria a superar dificuldades
hermenêuticas da LACP, ainda que seja juridicamente desnecessária a previsão de mais um permissivo genérico no
ordenamento do direito brasileiro.
10
“Art. 1o. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais
e patrimoniais causados: I – ao meio ambiente; II – ao consumidor; III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico; IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; V – por infração da ordem econômica; VI – à ordem
urbanística; VII – à honra e à dignidade dos grupos raciais, étnicos ou religiosos; VIII – ao patrimônio público e social.
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições
previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos
beneficiários podem ser individualmente determinados” (BRASIL, 1985).
11
“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: I – o Ministério Público; II – a Defensoria
Pública; III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou
sociedade de economia mista; [...]” (BRASIL, 1985).
12
A LACP (BRASIL, 1985) trata, fundamentalmente, da tutela de interesses difusos e coletivos, conforme delimitação
expressa pelo seu artigo 5o. A LINDB (BRASIL, 1942), por sua vez, não expressa essa limitação, abrangendo, portanto,
qualquer direito tutelado pelo direito público, seja ele de natureza coletiva ou não. Além disso, a LINDB não delimita
rol de legitimados, como faz a LACP.
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3. OS CAMINHOS DA PESQUISA – RESTRIÇÕES METODOLÓGICAS
A pesquisa se inicia com meu próprio banco de dados pessoal de TACs aos quais tive acesso
ao longo da minha vida profissional. São 24 TACs cuja signatária interessada do compromisso é
uma empresa privada; os TACs são oriundos de inquéritos civis públicos ou de ações civis públicas,
e não estão sujeitos a nenhum tipo de sigilo legal. Foram assinados na seara ambiental junto ao
Ministério Público nos seguintes estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina, Bahia, Goiânia, Pará e Rondônia – dois foram assinados com o MPF, um
deles em conjunto com o Ministério Público Estadual, e os outros 22 junto dos ministérios públicos
dos estados. Somando estes 24 instrumentos com outros 78 TACs levantados, analisei um total de
102 TACs.
Considerando que, evidentemente, minha biblioteca pessoal não é amostragem
suficiente para uma pesquisa empírica, e que correria o risco de padecer de qualquer viés, 13
busquei por um banco de dados que permitisse o acesso a TACs publicamente disponíveis para
consulta, ou seja: bancos de dados disponíveis na internet, nos sites dos respectivos órgãos e
que dispusessem de um catálogo de cópias de TACs assinados.
De início – e ainda que estivesse sujeitando o levantamento empírico a algum recorte
metodológico –, meu objetivo era investigar instrumentos assinados por diferentes órgãos da
Administração Pública que porventura não tivessem expedido nenhuma regulamentação
infralegal própria sobre o texto normativo da LACP. Assim, pretendia ampliar o leque de
análise de TACs em relação à amostragem que eu possuía – exclusivamente relacionada ao
Ministério Público e ao tema ambiental.
Para tanto, iniciei a pesquisa restringindo as buscas àqueles legitimados indicados nos
incisos de I a III do artigo 5o da LACP, quais sejam: a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios, o Ministério Público e a Defensoria Pública (BRASIL, 1985). Isso porque há forte
divergência doutrinária sobre o alcance da expressão “órgãos públicos” (utilizada pelo artigo
5o, parágrafo 6o da LACP) naquilo que toca aos órgãos indicados no inciso IV, quais sejam: a
autarquia, a empresa pública, a fundação e a sociedade de economia mista, integrantes da
Administração Pública indireta.14
13

Para evitar qualquer parcialidade na análise – e muito embora parte dos TACs tenha sido assinada por empresas para
as quais advoguei privadamente –, nenhum dos TACs de minha base de dados pessoal teve minha participação para
negociação, redação ou assinatura.
14
Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 147) define como órgãos legitimados a assinar o TAC a União, os Estados, os
Municípios, o Distrito Federal, o Ministério Público, a Defensoria Pública e órgãos públicos sem personalidade jurídica
(tais como os órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCONs e os órgãos de meio ambiente integrantes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama). Note-se, no entanto, que em algumas localidades os PROCONs têm
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Em relação às pessoas políticas da União, Estados e Municípios, não localizei bancos
de dados públicos unificados que contivessem cópias de TACs efetivamente assinados. 15
Ressalvo, no entanto, que para fins metodológicos restringi a pesquisa aos cinco maiores
estados do país em termos de população de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e suas respectivas capitais. Em ordem, são eles: São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul.16 A representação dos estados por secretarias não
favorece a existência de uma base de dados única (por município, estado ou pela União Federal)
que pudesse suprir a necessidade da pesquisa.
A Defensoria Pública da União revelou a mesma deficiência, pois não disponibiliza de
forma pública e organizada cópias dos TACs e nem mesmo uma relação dos TACs assinados.
Nos cinco maiores estados do país, a mesma verificação foi feita e, igualmente, não foram
localizados bancos de dados públicos organizados. Desta forma, não foi possível utilizar TACs
assinados pela Defensoria Pública nesta pesquisa.
Por fim, acabei por encontrar bancos de dados públicos de TACs assinados apenas
perante o Ministério Público, fazendo retornar o alcance da pesquisa a este órgão – contudo,
ainda assim, com restrições e dificuldades. Procurei, inicialmente, bancos de dados que
tivessem abrangência nacional. Consultei o Portal de Direitos Coletivos, disponível no seguinte
endereço: http://www.cnmp.mp.br/direitoscoletivos/. Este Portal reúne o cadastro nacional de
informações de ações coletivas, inquéritos e TACs a que se refere a Resolução Conjunta 2/2011
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP),
mas o Portal não abriga um banco de dados com informações organizadas especificamente para
TACs. Realizei, nele, duas tentativas de busca: a primeira, em 20/12/2018, e a segunda em

natureza jurídica de fundação, como ocorre no estado de São Paulo, ou de autarquia, como no estado do Rio de Janeiro.
Da mesma forma, alguns órgãos integrantes do Sisnama têm natureza jurídica de sociedade de economia mista, como a
Cetesb em São Paulo, ou de autarquia, como é ocaso do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul),
no Mato Grosso do Sul. A autora expõe, no entanto, dois entendimentos doutrinários divergentes: aqueles que, por um
lado, aceitam que todas estas pessoas assinem o TAC sem restrição alguma (como o posicionamento de Fernando Grella
Vieira, por exemplo), e aqueles que admitem que tais pessoas assinem o TAC apenas quando atuarem na qualidade de
entes estatais, sem concorrer para atividades econômicas em condições empresariais (como é a posição, segundo a
autora, de Edis Milaré, Hugo Nigro Mazzilli e Geisa de Assis Rodrigues) (NERY, 2017, p. 152-153). Nada obstante, a
definição do que sejam pessoas jurídicas da Administração Pública indireta que não estejam na situação jurídica de
exercer atividades econômicas é distinção que requer a verificação de leis e atos societários constitutivos, de forma
individualizada, observando-se cada uma delas – o que não é o foco desta pesquisa empírica. Por isso, estes órgãos foram
excluídos da metodologia da pesquisa empírica.
15
A afirmação não significa que não seja possível obter cópias de TACs assinados dos órgãos públicos, mas que os
TACs assinados não estão, em regra, organizados em um cadastro prévio, disponível para consulta pública. Excluiu-se,
propositadamente, a possibilidade de ligar ou solicitar por e-mail, formulário ou requerimento padrão cópias de TACs,
dado que esta tarefa implicaria, necessariamente, em não haver, naquele órgão, um banco de dados que fosse acessível
para a consulta do público em geral.
16
Com dados do último Censo do IBGE, disponíveis na guia “Panorama” do sistema agregador de informações
Cidades@. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/panorama. Acesso em: 12 fev. 2019.
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08/02/2019. Em ambas as buscas utilizei a expressão “meio ambiente” ticando o item “Termo
de Ajustamento de Conduta”. Na primeira tentativa, o site informou caminhos de busca diversos
de procedimentos arquivados ou em andamento em ministérios públicos estaduais, sem
aparente sistematização de data ou de órgão. Os caminhos de busca, no entanto, não proviam
cópias dos TACs, nem confirmações de assinatura e, quando acessados, muitos já não remetiam
mais aos endereços eletrônicos de origem. Na segunda tentativa, repeti a busca a partir da
expressão “meio ambiente” e ticando o item “Termo de Ajustamento de Conduta”, ao que
retornou a seguinte mensagem: “Nenhum resultado encontrado para os critérios de filtragem
encontrados”. Para evitar um erro de seleção tentei nova busca, com outras expressões como
“consumidor” e “trabalhista”, ao que retornou a mesma mensagem. Assim, sem ter sido possível
localizar um banco de dados de TACs no Portal, sua utilização para esta finalidade tornou-se
inviável.
Ainda com o intuito de manter uma base de dados nacional, busquei pelo AptusMPF,
um sistema de pesquisa processual e de documentos existentes no MPF, por meio do seguinte
endereço: http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/portal. Em 31/01/2019 realizei uma pesquisa pelo
marcador “Pesquisa processual e de documentos”, selecionando, em seguida, no menu “Mais”,
a opção “Termo de ajustamento de conduta”. Na ocasião, o MPF informava a existência de
5.144 termos disponíveis em sua base de dados. Para restringir a pesquisa aos TACs de interesse
deste trabalho, adicionei o filtro “Área de Atuação” adicionando a opção “Cível – tutela
coletiva”; a pesquisa resultou 4.003 TACs catalogados na data. O sistema de busca, no entanto,
não contém outro filtro adicional, impedindo a seleção de uma amostragem específica.17
Por fim, em 31/01/2019, realizei uma busca no site do Ministério Público do Trabalho
(MPT), que poderia complementar a base de dados pessoal que eu já possuía. Contudo, o MPT
tampouco possui um banco de dados organizado para consulta.
Eliminadas as possibilidades de uso de uma base de dados de alcance nacional,
selecionei a base de dados do Ministério Público relativa aos cinco maiores estados do país em
termos de população (pontuados anteriormente), mantendo-se a restrição metodológica já

17

Após o fechamento da coleta de dados para fins desta pesquisa, o MPF tornou públicos os TACs por ele assinados
através de um endereço eletrônico hospedado pelo portal do sistema AptusMPF, disponível no seguinte endereço:
http://apps.mpf.mp.br/aptusmpf/portal?servidor=portal-tac. Acesso em: 14 dez. 2019. Ao tempo desta consulta, o
sistema indicava 5.630 TACs disponíveis. Se, por um lado, o sistema não permite a aplicação de filtros mais específicos
do que a pesquisa pelo item “Tutela Coletiva”, por outro lado ele permite a busca pelas delimitações “S.A.” ou “Ltda.”
para restringir TACs assinados com empresas privadas. Dado o recorte metodológico temporal da pesquisa, este banco
de dados acabou não sendo considerado. Porém, TACs constantes desta gama de resultados foram mencionados de
forma meramente ilustrativa nos capítulos da pesquisa. Ressalvo, ainda, que na mesma data de 14/12/2019 realizei novas
buscas nos sites dos demais órgãos das pessoas políticas e da Defensorias Públicas, não tendo havido nenhuma alteração
em relação aos achados de 31/01/2019.
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estabelecida. Apesar de todos os ministérios destes estados disponibilizarem consulta de
procedimentos em trâmite, apenas o MPSP possui uma base de dados específica contendo
TACs,18 o que acabou, enfim, por restringir a pesquisa de TACs adicionais ao meu próprio
acervo de TACS a este único órgão.
Assim, estabeleceu-se mais uma restrição metodológica para a pesquisa – algo que
certamente já constitui um achado da própria investigação: a busca só é possível em relação a
um órgão de controle externo da Administração Pública, no caso, o MPSP. 19 Lembro, no
entanto, que esta pesquisa complementa o meu banco de dados pessoal. Ameniza tal restrição
o fato deste órgão possuir um banco de dados em número absolutamente superior, – superior,
inclusive, ao próprio MPF, revelando a significativa representatividade de sua experiência ante
o plano nacional. Desta forma, em 31/01/2019, a busa no portal do MPSP informava a
existência de uma totalidade de 6.331 TACs catalogados em sua base, ante os poucos mais de
cinco mil termos disponíveis, na mesma data, no site do MPF.
Restrito o acesso a este banco de dados (além do meu acervo pessoal) e delimitada a pesquisa
aos TACs assinados pelo MPSP, seguiu-se a dificuldade de estabelecer a forma de selecionar uma
amostragem de pesquisa dentre os milhares de documentos disponíveis para consulta.
A resposta por TACs assinados na área ambiental veio naturalmente. A uma, porque a
pesquisa permitiria a convergência em razão da matéria com os TACs catalogados no meu
banco de dados pessoal. A duas, porque, dado que o MPSP é um órgão de jurisdição estadual,
a pesquisa por temas das justiças especializadas não seria possível. A três, porque a área
ambiental é pioneira no uso do instrumento20 e a doutrina especializada na matéria tem dado
ênfase ao estudo do seu regime jurídico a partir do texto da LACP. 21 E, por fim, porque se trata
da matéria com o maior número absoluto de TACs assinados no banco de dados: na data-base
de 31/01/2019, a inserção do termo “meio ambiente” no campo de busca “Assunto” acusava

18

A base para consulta de procedimentos intitula-se SisMP Integrado e está disponível no seguinte endereço:
https://sismpconsultapublica.mpsp.mp.br/ConsultarProcedimentos/ObterProcedimentosTac. Acesso em: 03 jun. 2020.
19
Ressalve-se, novamente, que em 14/12/2019 já era possível consultar uma base de dados organizada, também, no site
do MPF. De toda forma, a pesquisa permaneceu possível, nesta data, somente em relação a estes dois órgãos de controle
externo.
20
Juliana Bonacorsi de Palma (2010, p. 190-191) aponta o pioneirismo de instrumentos negociais na área ambiental
desde antes da edição da LACP.
21
A título de referência, vale mencionar as contribuições de Paulo Affonso Leme Machado em sua obra Direito
Ambiental Brasileiro (São Paulo: Malheiros Editores, 2018). Para o autor, TAC é, simplesmente, acordo, refletindo a
ideia de celebração daquilo que pode ser ajustado sem comprometer o “despojamento de direitos indisponíveis”
(MACHADO, 2018, p. 439). Edis Milaré, em seu livro intitulado Direito do Ambiente (São Paulo: Revista dos Tribunais,
2010), também se filia à corrente de entendimento do TAC como transação (MILARÉ, 2010, p. 1469). Por fim, Marcelo
Abelha Rodrigues, em sua obra intitulada Processo Civil Ambiental (São Paulo: Juspodvim, 2016), une as visões
processualista e ambientalista admitindo o TAC como título executivo extrajudicial e, se homologado pelo Poder
Judiciário, como título executivo judicial (RODRIGUES, 2016, p. 238).
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4.152 registros – revelando, com segurança metodológica, sua representatividade adequada
para fins de pesquisa. Assim, estabeleceu-se a nova restrição metodológica da pesquisa,
limitando-a à área ambiental.
Ante o escopo de pesquisar TACs na atividade empresarial, a busca se restringiu a TACs
catalogados com as expressões “S/A” ou “Ltda.”. No período entre 19/02/2019 e 25/02/2019,
a busca retornou um total de 150 TACs com esta restrição. Prosseguiu-se, então,
especificamente, ao seguinte: o site do MPSP informa que todos os TACs ali inseridos estão
disponibilizados tal como homologados pelo Conselho Superior.
Foram excluídos da análise TACs em que:
i)

a parte signatária não era uma empresa (por exemplo, que fosse pessoa física ou da

Administração Pública, direta ou indireta) e que eventualmente constasse dos resultados
mesmo após a delimitação do campo de busca;
ii) havia repetição da empresa signatária chamada a assinar o mesmo TAC em
oportunidades distintas;
iii) o nome da empresa no TAC não correspondia ao nome da empresa no catálogo do site; e
iv) estava disponibilizado apenas o aditamento de um TAC original.

No total, feitas estas verificações, dos 150 TACs localizados pelos filtros de pesquisa
do site do MPSP, 72 foram desconsiderados. Deste modo, os TACs levantados a partir do site
do MPSP adicionados ao TACs já catalogados a partir de meu acervo pessoal somaram um total
de 102 documentos.22
Diante dos percalços que se revelaram ao longo do caminho, a pesquisa empírica ficou
finalmente restrita a TACs assinados pelo Ministério Público Estadual, na seara ambiental e
nos quais os interessados eram, necessariamente, empresas privadas.
Ao final, para que fossem analisados, os 102 instrumentos foram agrupados por estados
da federação, resultando a listagem a seguir.
Tabela 1 Distribuição dos TACs analisados (por estado da federação)

Estado

Quantidade de TACs

São Paulo (SP)

83

Mato Grosso do Sul (MS)

3

Mato Grosso (MT)

3

Rio Grande do Sul (RS)

3

22

O ANEXO I do presente trabalho lista todos os 102 TACs catalogados para a base da pesquisa.
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Santa Catarina (SC)

3

Minas Gerais (MG)

3

Bahia (BA)

1

Goiás (GO)

1

Pará (PA)

1

Rondônia (RO)

1

Fonte: elaboração própria.
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CAPÍTULO II
POSICIONANDO AS PREMISSAS DA PESQUISA EMPÍRICA

Antes de entrar na pesquisa empírica propriamente dita, é imprescindível expor, ainda
que brevemente, o plano normativo a que os TACs se subsomem, com o objetivo de determinar
quais premissas teóricas este plano normativo é capaz de mobilizar para a investigação da
eficácia jurídica destes instrumentos.
1. O TAC COMO TÍTULO EXECUTIVO E COMO NEGÓCIO JURÍDICO
Muitos são os debates sobre a natureza e o regime jurídico do TAC da LACP,23 mas da
redação do artigo 5o, parágrafo 6o da Lei emerge, como certeza, apenas sua natureza de título
executivo extrajudicial. Além da referência expressa nesta norma há, ainda, no mesmo sentido,

23

Os debates doutrinários sobre a natureza jurídica do TAC repousam em torno da possibilidade jurídica e dos limites
negociais que os órgãos públicos legitimados possuem para transacionar os direitos coletivos, objeto de proteção pela
LACP. A depender do entendimento do autor sobre a extensão e o alcance desta negociação, muda-se o entendimento
da natureza jurídica atribuída ao TAC. Assim, é possível apontar os posicionamentos de Ana Luiza de Andrade Nery
(2017, p. 133): para a autora, TAC é negócio jurídico transacional híbrido, dada a imprescindibilidade da manifestação
de vontade do interessado e do órgão público para a celebração do ajuste, desde que observados os requisitos de agente
capaz, objeto lícito e forma não defesa em lei. No sentido de admitir o TAC como transação estão os posicionamentos
de Rodolfo de Camargo Mancuso em sua obra intitulada Ação Civil Pública – em defesa do meio ambiente, do
patrimônio cultural e dos consumidores (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019), Edis Milaré (2015, p. 1469), Paulo
Affonso de Leme Machado (2016, p. 439) e Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 131) em seu livro intitulado Ação Civil
Pública e Termo de Ajustamento de Conduta (Rio de Janeiro: Forense). Em outro sentido, no entanto, estão as posições
que definem o TAC como ato administrativo negocial, como é o caso de Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 12) em seu
livro intitulado Compromisso de Ajustamento de Conduta: evolução e fragilidades e atuação do Ministério Público e
de Egon Bockman Moreira (2017, p. 363) no artigo intitulado Atos Administrativos Negociais, uma vez que estes autores
visualizam a limitação na manifestação da vontade do interessado, já que a natureza dos direitos negociados não permite
uma ampla e irrestrita negociação sobre eles tanto do lado do interessado quanto do lado do órgão público, limitando o
acertamento a definições sobre como ajustar a conduta faltosa. Marçal Justen Filho (2018, p. 303-305; p. 309-317), em
seu Curso de Direito Administrativo, inclui o TAC em uma definição ampla de contrato administrativo, mas avalia que
existem diversas denominações para categorizar instrumentos consensuais à disposição de órgãos públicos, sendo mais
relevante observar suas características comuns (de não se destinarem à satisfação imediata do aparato administrativo; de
não terem finalidade lucrativa; de não haver necessária comutatividade das obrigações entabuladas; de haver
possibilidade do uso para fins de fomento de atividades específicas; e, por fim, de ter por finalidade a regularização de
práticas ilícitas, caso próprio do TAC da LACP). Enfim, Juliana Bonacorsi de Palma (2015, p. 114), em Sanção e Acordo
na Administração Pública, entende tais categorizações como de pouca relevância prática, já que a definição da natureza
jurídica do instrumento pouco auxilia na verificação de seu regime jurídico, sendo melhor tratar pela atipicidade dos
vários acordos administrativos e observar o regime estabelecido em cada legislação de regência.
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a disposição do artigo 784, inciso IV do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). 24
Como título executivo, um TAC deve atender, obrigatoriamente, aos requisitos de
certeza, liquidez e exigibilidade referidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil.25 26
Estes três requisitos definem, portanto, o ponto de partida para a verificação das obrigações
assumidas no bojo dos TACs e ajudam a delimitar o que se espera por eficácia do instrumento.
Obrigação certa, líquida e exigível é aquela determinada em relação à existência da própria
obrigação e do título que a consubstancia (an debeatur), determinada em relação à importância
da prestação (quantum debeatur) e determinada quanto ao tempo em que a obrigação é
exigível.27
Deste comando simples já se pode extrair a intenção normativa de que o TAC tenha
obrigações precisas. O modo como a conduta será ajustada deve estar claro (para que o
instrumento possa ser considerado líquido) e bem-delimitado no tempo (para que ele possa ser
exigível). Ao atribuir ao TAC a natureza de título executivo, a norma o pretendeu enquanto um
documento suficiente em si mesmo, para que se conhecesse a integralidade do tempo, do modo
e do lugar da obrigação entabulada. Como define Humberto Theodoro Júnior (2019, p. 250), “o
importante é que estes requisitos emanem de prova documental inequívoca e não estejam ainda
a reclamar apuração e acertamento em juízo por diligências complexas e de resultado incerto”.
A contrario sensu, as obrigações estabelecidas no TAC precisam ser claras em si mesmas, de
modo que de sua leitura se possa extrair, desde logo, o que deve ser feito, como e quando.
A importância das obrigações claras e precisas (certas, líquidas e exigíveis) não
corresponde apenas ao atendimento de um requisito formal de validade do título executivo,
mas, entendo, a dar concretude e efetividade à solução alcançada pelas partes. Entendo que a
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“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] IV – o instrumento de transação referendado pelo Ministério
Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou
mediador credenciado pelo tribunal” (BRASIL, 2015).
25
“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”
(BRASIL, 2015).
26
A LACP não impede que o TAC se forme, também, como título executivo judicial se vier a ser firmado no curso de
ação civil pública já instaurada e se for homologado judicialmente, em atenção ao que dispõe o artigo 515, incisos II e
III do Código de Processo Civil: “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com
os artigos previstos neste Título: [...] II – a decisão homologatória de autocomposição judicial; III – a decisão
homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza” (BRASIL, 2015). Corroboram este entendimento
Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 236) e Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 412) em seus Comentários à Lei
de Ação Civil Pública (São Paulo: Revista dos Tribunais). Sendo o TAC resultado de sentença judicial, nada muda
quanto ao aqui colocado quanto à natureza das obrigações entabuladas, dada a redação do artigo 513 do Código de
Processo Civil, que dispõe o seguinte: “o cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste Título, observandose, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código” (BRASIL,
2015). O Livro II da Parte Especial trata “Do Processo de Execução” estabelecendo, no art. 783, justamente os
“requisitos necessários para realizar qualquer execução”.
27
Com base em Humberto Theodoro Júnior (2019, p. 250), em seu livro intitulado Curso de Direito Processual Civil
(Rio de Janeiro: Forense, vol. III).
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norma pretende que o TAC seja um documento que possa alcançar resultados práticos e,
inclusive, no caso de inadimplemento, ser passível de execução forçada sem maiores
dificuldades. Neste mesmo sentido, Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 191), ao analisar a
eficácia do TAC como título executivo, chega a pontuar a necessidade de que o instrumento
determine “que resultado prático se visa obter”.
O tipo de obrigação que o TAC pode prever não sofre limitações decorrentes de lei, o
que leva a reconhecer que possam ser todas as modalidades de obrigação admitidas, quais
sejam, fazer, não fazer, dar coisa certa ou pagar quantia certa, na forma dos artigos 806 e
seguintes do Código de Processo Civil (BRASIL, 2015) e também dos artigos 3 o e 11 da
LACP.28 29
Além de atender às disposições de título executivo, o TAC deve atender também aos
requisitos conformadores do negócio jurídico. Todo título oriundo de negociação é negócio
jurídico, não sendo mero ato ou fato jurídico, 30

31

o que é endereçado pelo próprio texto

normativo do parágrafo 6o do artigo 5o da LACP ao consignar que tomador e interessado
celebram o compromisso. Por isso, além de atender aos requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade referidos pelo artigo 783 do Código de Processo Civil, o TAC também deverá
atender aos requisitos de: agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
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“Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não
fazer” (BRASIL, 1985) e “Art. 11. Na 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 do
requerimento do autor” (BRASIL, 1985).
29
De fato, não existe restrição normativa a nenhum tipo de obrigação. Nada obstante, existem referências doutrinárias
que admitem apenas obrigações de fazer, não fazer e pagar indenização, esta última na impossibilidade das duas
primeiras, conforme aponta Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 4). Letícia Rodrigues Vicente (2017, p. 43-44) informa,
ademais, que a jurisprudência vai no mesmo sentido desta restrição, não admitindo obrigações de dar. Na exposição da
parte empírica da presente pesquisa se observará que, nada obstante não haver restrição normativa, as obrigações de dar
se mostraram problemáticas no contexto do TAC.
30
Como define Maria Amália F. P. Alvarenga (2020), negócio jurídico é figura jurídica a se contrapor aos meros atos e
fatos jurídicos, os quais não exigem manifestação de vontade para produzirem efeitos. Assim, a autora define negócio
jurídico como a “[...] manifestação de vontade qualificada, que expressa intuito e finalidade negocial entre as partes. Ou
seja, precisa haver entre as partes a pretensão de adquirir, conservar, modificar ou extinguir direitos com a realização do
negócio. No negócio jurídico há uma composição de interesses, um regramento bilateral de condutas, como ocorre na
celebração de contratos”. A autora define, ainda, o ato-fato jurídico como “[...] fato resultante de um ato, sem levar em
consideração a vontade de praticá-lo” (op. cit., p. 223).
31
Não se confunde a questão com eventual categoria do ato administrativo, cuja natureza não é atribuída ao TAC por
nenhum autor (como visto anteriormente) e tampouco pela jurisprudência (como se verá a seguir) dada a unilateralidade
que marca seu regime jurídico. A categorização do TAC como negócio jurídico não retira a incidência dos princípios do
direito administrativo, já que se trata de entender o negócio jurídico como categoria geral do direito, e não apenas do
direito privado, apontando em direção à imprescindível manifestação de vontade das partes para que o título exista
juridicamente. Neste sentido, cf. Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 70; p. 135-136).
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e forma prescrita e não defesa em lei – todos requisitos referidos pelo artigo 104 do Código
Civil.32
Assim, sobre agente capaz a LACP faz referência a duas figuras: de um lado, a dos
órgãos públicos tomadores do compromisso, que são aqueles listados no rol do artigo 5o, incisos
I a IV da LACP33 e que estão na posição de exigir da outra parte o ajuste de uma conduta. De
outro lado, estão os interessados no compromisso, que são aqueles que irão, propriamente,
realizar as obrigações para ajustar a conduta e a quem a LACP não atribui nenhuma
característica especial, podendo ser, portanto, qualquer pessoa física ou jurídica, de direito
público ou de direito privado.
Sobre objeto lícito, este deve estar limitado ao rol de direitos objeto de tutela pela LACP
listados no rol do artigo 1o, incisos de I a VIII (BRASIL, 1985). O parágrafo único do mesmo
artigo exclui da tutela da LACP certos direitos e, portanto, estes constituem objeto ilícito,
também para fins de negociação via TAC. Por fim, sobre forma prescrita ou não defesa em lei,
o TAC deve ser firmado por escrito, não admitida a forma verbal.34
Assim, ao largo de todo o debate em torno da figura jurídica do TAC, são apenas
estas duas categorias jurídicas – de título executivo e de negócio jurídico – que
inquestionavelmente se aplicam a ela e, portanto, é a partir delas que a análise empírica deverá
ser feita.35

32

Egon Bockamn Moreira et al. (2019, p. 411) igualmente atribuem ao TAC a necessidade de atendimento aos requisitos
da categoria do negócio jurídico, ainda que lhe concedam a definição específica de ato administrativo negocial e lhe
insiram na categoria de título executivo, na mesma linha aqui defendida. No mesmo sentido, há o entendimento
jurisprudencial, conforme aponta Letícia Vicente Rodrigues (2017, p. 40).
33
Referencio, aqui, a nota de rodapé 14, quanto à restrição de certos órgãos legitimados incluídos no rol da LACP, aos
quais não se atribui legitimidade para propositura da ação civil pública e, consequentemente, para a assinatura do TAC
na condição de órgão público tomador do compromisso, admitindo-se, ao reverso, a legitimidade destas figuras como
possíveis interessados.
34
De acordo com o artigo 3o da Resolução 179/2017 do CNMP. Entendo que a exigência escrita também deriva
diretamente da norma do artigo 5o, parágrafo 6o da LACP, já que o TAC é tomado nos autos de inquérito civil ou ação
civil pública, ambos instrumentos que exigem que seus atos procedimentais sejam reduzidos a termo. Por fim, há
indicação jurisprudencial neste mesmo sentido conforme revela a pesquisa de Letícia Vicente Rodrigues (2017, p. 35);
a autora demonstra que os tribunais pátrios exigem a forma escrita como um dos requisitos de validade do TAC.
35
Por última conclusão, importante notar que a adoção dos requisitos do artigo 104 do Código Civil para verificação da
conformação legal dos TACs em nada modifica as conclusões a serem adotadas nesta pesquisa, ainda para aqueles que
entendem o TAC como tendo natureza jurídica de ato administrativo negocial, tal como fora antes apontado. O agente
capaz é a autoridade competente e os demais requisitos (objeto lícito e forma prescrita em lei) são idênticos entre si na
definição das duas categorias.
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2. A REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE O
ARTIGO 5O, PARÁGRAFO 6O DA LACP
Dado que a pesquisa empírica revelou uma limitação aos TACs assinados pelo
Ministério Público, foi preciso verificar se este órgão estabeleceu alguma regulamentação
infralegal a respeito do tema. E a resposta foi positiva. O TAC é disciplinado pela Resolução
179/2017 do CNMP.36 A Resolução não contraria as conclusões havidas até o momento, pelo
contrário, as reforça. Assim, também se atribui ao TAC a natureza de negócio jurídico com
eficácia de título executivo extrajudicial.37
A Resolução inova, no entanto, ao se preocupar com o conteúdo das cláusulas
estabelecidas no TAC. Este é o cerne do seu regulamento sobre o artigo 5o, parágrafo 6o da
LACP. Desta forma, a Resolução veda que o Ministério Público faça concessões que impliquem
na renúncia aos direitos tutelados, de modo que as obrigações assumidas no TAC devem se
limitar a estabelecer tempo, modo e lugar de cumprimento da forma de ajustamento da conduta
do interessado, conforme dispõe o artigo 1o, parágrafo 1o da Resolução.38
Esta limitação sobre o conteúdo das obrigações do TAC revela uma preocupação
eminente com a forma de redação das suas cláusulas e pretende orientar o operador do direito
sobre quais os elementos necessários para se estabelecer a liquidez das obrigações de fazer e
não fazer que devem conter no TAC. 39 Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 191) aponta a
necessidade jurídica desta delimitação ao explicar que os requisitos de certeza e liquidez das
obrigações de fazer e não fazer, por vezes, não se aperfeiçoam de modo óbvio, como a obrigação
de pagar quantia certa, o que requer um esforço redacional adicional.

36

O objeto específico da Resolução 179/2017, tal como nela própria se define, é a regulamentação do parágrafo 6o do
artigo 5o da Lei 7.347/1985, disciplinando, no âmbito do Ministério Público, a tomada do compromisso de ajustamento
de conduta.
37
“Art. 1o O compromisso de ajustamento de conduta é instrumento de garantia dos direitos e interesses difusos e coletivo,
individuais homogêneos e outros direitos de cuja defesa está incumbido o Ministério Público, com natureza de negócio
jurídico que tem por finalidade a adequação da conduta às exigências legais e constitucionais, com eficácia de título
executivo extrajudicial a partir da celebração” (CNMP, 2017b, p. 2). O artigo 3o da Resolução referencia, ainda, a exigência
de obrigações líquidas, certas e exigíveis, “salvo peculiaridades do caso concreto” (op. cit., p. 2), o que deve ser lido
restritivamente para não impedir a eficácia do título. Esta questão será retomada mais adiante. Por fim, o mesmo artigo 3o,
a teor do quanto já dito anteriormente, admite que o TAC seja firmado no curso de ação civil pública.
38
“Art. 1o [...] § 1o Não sendo o titular dos direitos concretizados no compromisso de ajustamento, não pode o órgão do
Ministério Público fazer concessões que impliquem renúncia aos direitos ou interesses difusos, coletivos e individuais
homogêneos, cingindo-se a negociação à interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações
adequadas e necessárias, em especial o modo, tempo e lugar de cumprimento, bem como à mitigação, à compensação e
à indenização dos danos que não possam ser recuperados” (CNMP, 2017b, p. 2).
39
Rodolfo de Camargo Mancuso (2019, p. 345-346), referindo-se aos acordos firmados com fundamento na LACP,
explica que o “[...] espaço transacional não inclui a parte substantiva da obrigação”, e sim somente os aspectos formais
de tempo e modo de cumprir a conduta a ser ajustada.
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Na sequência, o mesmo dispositivo estabelece que a negociação deve cingir-se “[...] à
interpretação do direito para o caso concreto, à especificação das obrigações adequadas e
necessárias” (CNMP, 2017b, p. 2). A redação do parágrafo mencionado revela premente
preocupação com a efetividade da solução entabulada no TAC, que deve endereçar a questão
controversa que lhe deu ensejo. Trata-se, aí, de mais um requisito normativo dos TACs,
preocupado não somente com seus requisitos de validade formal, mas com a forma de redação
das cláusulas e com a finalidade do instrumento em si. Trata-se de dispositivo que, tal como o
anterior, visa estabelecer o que são obrigações certas, líquidas e exigíveis, e como estas
obrigações devem estar redigidas, tornando o título realmente eficaz.
Entendo que este requisito de adequação à resolução do problema concreto não deixa
de ser uma referência direta às mesmas exigências de conformação do título executivo, dandolhe a substância jurídica que o TAC requer. A preocupação da Resolução é que os TACs sejam
efetivos, que as obrigações entabuladas se voltem à efetiva resolução da controvérsia e, para
isso, precisam estar bem ajustadas. Obrigações vagas ou imprecisas – isto é, ilíquidas e incertas
– não auxiliam na resolução do conflito de interesses.
Vê-se que a Resolução 179/2017 buscou regulamentar a LACP no sentido de orientar o
operador do direito sobre como estabelecer as obrigações do TAC. Apesar de a conformação
do TAC como título executivo ser teoricamente suficiente para tanto, a previsão normativa de
que a solução do caso concreto esteja em evidência revela algo como a função social do TAC
(se é que assim se pode dizer), analogamente à conhecida função social do contrato.40 O que
pretendo afirmar, aqui, é que a Resolução deu um passo adiante, não para acrescer requisitos
formais de validade do TAC, mas para explicar o que se espera do instrumento no plano da sua
eficácia jurídica, nos seus efeitos externos. O TAC precisa endereçar o caso concreto e ser
efetivo para resolver o problema de origem, sendo esta a sua finalidade, a sua função legal.
Do ponto de vista normativo, portanto, a Resolução 179/2017 do CNMP apresenta uma
importante complementação sobre o artigo 5o, parágrafo 6o, da LACP, incorporando
preocupações redacionais orientativas para os operadores do direito com vistas a garantir a
eficácia plena na resolução dos conflitos adicionalmente à validade jurídica formal dos TACs.
Aliás, este também é o entendimento jurisprudencial. A pesquisa de Letícia Rodrigues
Vicente (2017, p. 45) aponta que os tribunais pátrios exigem do TAC um requisito de
“adequação”. Adequação é a expressão jurídica da finalidade do TAC, determinando que suas

40

A função social do contrato está ligada ao seu fim, ao seu objetivo e aos seus efeitos perante a sociedade, além dos
efeitos intrapartes, conforme ensinam Humberto Theodoro Júnior (2014, p. 37) e Mário de Camargo Sobrinho (2020,
p. 425).
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obrigações sejam, necessariamente, aptas à reparação e à prevenção do dano ambiental. Na
mesma linha das disposições normativas da Resolução 179/2017, a autora interpreta tal
requisito jurisprudencial não como um critério ade forma, mas como o objetivo-fim a que o
TAC visa (VICENTE, 2017, p. 44).
A Resolução prossegue para exigir a previsão de multa diária ou de outras formas de
comunicação e sanção em caso de descumprimento, conforme prevê o artigo 4o.41 No artigo
5o, 42 se estabelece a preferência de que as obrigações sejam voltadas à reparação do dano
ambiental in natura, preferindo tal modalidade ao pagamento de indenização – o que, de todos
os modos, se ocorrer, deverá ser feito em benefício dos fundos previstos no artigo 13 da LACP
ou de projetos de prevenção ou reparação de bens jurídicos de mesma natureza ambiental. Tais
exigências igualmente não dizem respeito à validade formal do TAC, mas sim reforçam a
necessidade de prever obrigações que sejam adequadas à resolução do conflito, cuja natureza
ambiental clama por uma solução direta do dano, na linha do que acabamos de expor,
anteriormente, sobre sua finalidade.43
Por fim, a Resolução 179/2017 contém uma previsão, de caráter procedimental, segundo
a qual o membro do Parquet pode realizar reuniões e audiências públicas previamente à
assinatura do TAC, chamando pessoas e entidades que possam ser atingidas por suas
disposições, conforme redação do artigo 1o, parágrafo 4o.44
É preciso registrar que esta regulamentação, de 2017, é bastante posterior à edição da
LACP (promulgada em 1985). Vale mencionar, ainda, que 88 dos TACs analisados são
anteriores a 2016. Não me parece, no entanto, que seja incorreto analisá-los também de acordo
com a Resolução 179 porque não houve inovação na disciplina – apenas foram detalhados itens
que já seriam de se esperar daquilo que decorre da própria LACP como definidora do TAC
como título executivo extrajudicial e negócio jurídico. A Resolução esmiúça, mais

41

“Art. 4o O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para
o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente
fundamentados, a previsão que esta comunicação seja fixada judicialmente, se necessária à execução do compromisso”
(CNMP, 2017b, p. 3).
42
“Art. 5o As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses difusos e coletivos, quando não for
possível a reconstituição específica do bem lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais,
estaduais e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo do art. 13 da Lei no 7.347/1985” (CNMP, 2017b, p. 3).
43
Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 164) trata a questão da finalidade por meio do interesse dos órgãos públicos,
corroborando a noção de que a finalidade deve ser aquela de ressarcir o bem jurídico lesado preferencialmente ao
pagamento de indenização, o que deverá ocorrer somente na impossibilidade da recomposição do dano.
44
“§ 4o Caberá ao órgão do Ministério Público com atribuição para celebração do compromisso de ajustamento de
conduta decidir quanto à necessidade, conveniência e oportunidade de reuniões ou audiências públicas com a
participação dos titulares dos direitos, entidades que os representem ou demais interessados” (CNMP, 2017b, p. 2).
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precisamente, conteúdos de eficácia jurídica e a finalidade do TAC, evoluindo em relação aos
requisitos de validade já trazidos pela norma do artigo 5o, parágrafo 6o da LACP.
3. A SUPERVENIÊNCIA DO ARTIGO 26 DA LINDB
Como já mencionado anteriormente, o ordenamento jurídico brasileiro conta com dois
instrumentos previstos em lei, construídos sob um formato normativo de permissivo genérico
para a negociação de acordos pela Administração Pública. São eles: o termo de ajustamento de
conduta (TAC) do artigo 5o, parágrafo 6o da LACP e o termo de compromisso previsto no artigo
26 da LINDB. Questão central é compreender como os dois artigos se relacionam e,
consequentemente, se o regime de termo de compromisso trazido pelo novo artigo 26 da LINDB
altera, de alguma forma, o regime do termo de ajustamento de conduta da LACP. Entendo que
a resposta seja positiva.
A característica de permissivo genérico do TAC da LACP muito advinha de sua
abrangência voltada a “qualquer direito difuso ou coletivo” e, ainda, de seu endereçamento
simultâneo a todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, além do Ministério
Público e da Defensoria Pública. No entanto, a autorização excessivamente genérica de
proteção de direitos coletivos não ensejou, nos órgãos da Administração Pública, a imediata
compreensão de que poderiam, de fato, utilizar-se do TAC para tutelar questões setoriais que
são frequentemente endereçadas por regulação técnica específica, como é o caso de saneamento
básico, telefonia, energia elétrica, direito da concorrência etc. Não há dúvida de que estes
setores do direito possuem uma dimensão jurídica coletiva, mas também possuem muitos
regramentos de conduta individuais e delimitados a diferentes stakeholders. Muitos órgãos da
Administração Pública preferiram, de forma alternativa, prever instrumentos de solução
consensual em suas próprias leis e regulamentos de regência, forçando uma base normativa
mais direta e em observância ao princípio da estrita legalidade – fenômeno ao qual já me referi
anteriormente.
Formou-se um vasto espectro de sistemas normativos paralelos e simultâneos, com
referência a diversos instrumentos consensuais aptos a exigir das empresas privadas alguma
forma de ajuste de conduta, seja com base na LACP, seja com base em regulamentos de órgãos
da Administração Pública, seja, finalmente, com base em outras leis específicas.45

45

Trata-se, a título de exemplo: do compromisso de cessação previsto nos artigos 85 e seguintes da Lei 12.529/2011,
que dispõe sobre o sistema de defesa da concorrência; do termo de compromisso previsto no artigo 11, parágrafo 5o, da
Lei 6.385/1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários; e do termo de compromisso previsto nos artigos 11
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A LINDB endereça esta multiplicidade de sistemas normativos a um só tempo. Tal
mecanismo se dá menos pelo conteúdo do artigo 26 e mais por estar previsto em norma de
natureza supralegal, obrigando a todas as demais normas do ordenamento jurídico a observála. Contudo, não significa que a LINDB derrogue as previsões da LACP ou de demais
legislações. Como mencionam Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018, p. 147), o
compromisso da LINDB não implica em revogação dos regulamentos editados antes de sua
vigência já que o próprio artigo ressalva a observação da legislação aplicável, tratando-se, do
contrário, de um mínimo regulamentar a ser observado por qualquer órgão público.46 No ponto,
de fato, uma das principais inovações trazidas pela alteração da LINDB é a seguinte: para todas
as leis e outras disposições esparsas envolvendo acordos com órgãos públicos haverá de ser
observado este mínimo regulamentar.47
Uma análise comparativa entre o artigo 5o, parágrafo 6o da LACP e o artigo 26 da
LINDB evidencia que eles são absolutamente compatíveis entre si. De um lado, a LINDB traz
disposições quanto ao objeto, ao sujeito e ao procedimento para assinatura e, de outro,
determina conteúdos específicos das obrigações a serem assumidas.
Quanto ao objeto, o compromisso deve versar sobre “[...] eliminar irregularidade,
incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de
expedição de licença” (BRASIL, 1942). Bastante amplo, portanto, alcançando praticamente
qualquer tipo de controvérsia envolvendo direito público.
O TAC da LACP, ao firmar seu objeto e objetivo em ajustar a conduta do interessado,
está claramente inclinado a estas mesmas hipóteses, seja no plano do inquérito civil, seja no
plano de ação civil pública já iniciada. Ajustar remete diretamente à ideia de consertar uma
irregularidade, de tornar correta uma conduta ilícita e, portanto, dialoga diretamente com a

e seguintes da Lei 13.506/2017 (a lei de penalidades administrativas do sistema financeiro). Floriano de Azevedo
Marques Neto e Rafael Véras de Freitas (2020, p. 71) apontam a importância da LINDB por consagrar a consensualidade
no direito público, de forma definitiva, alçando este fenômeno que, por sua vez, vinha ocorrendo de forma segmentada.
46
Os autores estabelecem, ainda, que termo de compromisso previsto noartigo 26 da LINDB é autorizativo de acordos
consensuais pela Administração Pública (GUERRA; PALMA, 2018). Assim, entendo que a questão da LINDB se
coloca em dupla perspectiva: na primeira, caso o órgão não tenha nenhuma regulamentação própria que preveja
mecanismos consensuais para sua atenção, poderá, agora, fazê-lo diretamente com base no artigo 26 da LINDB. Esta é
a opinião de Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras (2020, p. 73). Na segunda, caso o órgão já possua
regulamentação ou legislação a respeito, como é o caso da LACP, também deverá observar a LINDB como critério
normativo mínimo.
47
Este é o entendimento de Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 404, grifos do original), numa conclusão textual
nesse sentido: “Veja-se bem a amplitude do dispositivo, que tem natureza de lei geral para todos os Termos de Ajuste
de Conduta e transações correlatas. Foi instituído o dever jurídico ativo, correlato à competência administrativa negocial,
de a Administração Pública buscar soluções consensuais”. Assim, para os autores, as disposições do artigo 26 da LINDB
alcançam não apenas o TAC da LACP, mas também as previsões de termos previstos na Lei de Defesa da Concorrência
(Lei 12.529/2011), na Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013), na Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) e no Código de
Processo Civil (op. cit., p. 404-405).
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previsão da LINDB de eliminar irregularidade ou situação contenciosa. A LINDB condiciona
a assinatura do acordo à presença de razões de “relevante interesse geral”, o que certamente
abrange todo o objeto da LACP, que versa exclusivamente sobre direitos difusos ou coletivos.
Quanto ao sujeito, a LINDB se refere somente à “autoridade administrativa”, sem
qualificá-la especialmente. Entende-se, portanto, que pode ser qualquer órgão público. A
dúvida, aqui, é se o Ministério Público está abrangido pela expressão autoridade
administrativa, e entendo que sim. O Ministério Público é órgão de controle externo da
Administração Pública, mas isso não significa que ele não seja, em si mesmo, uma autoridade
pública e, portanto, administrativa no sentido referido pela norma.48 O que a norma pretendeu
não foi excluir este ou aquele órgão de sua tutela, mas sim referenciar que devem assinar o
compromisso aqueles órgãos que sejam os competentes para tratar da matéria em discussão no
termo.49 Por outro lado – e tal como a LACP –, a LINDB não atribuiu qualidade específica ao
outro signatário do termo, admitindo-se que seja tanto outro órgão público quanto uma pessoa
física ou jurídica de direito privado.
Quanto ao procedimento, a LINDB facultou a realização de audiência pública “quando
for o caso”, o que é previsto na Resolução 179/2017 do CNMP, como já se discutiu
anteriormente. De mais a mais, a LACP não estabelece procedimento específico para a
assinatura do TAC e, portanto, não veda que tais audiências ocorram, não havendo, aqui,
qualquer incompatibilidade.
Uma vez apresentados os requisitos formais introduzidos pela LINDB e sua
compatibilidade com a LACP, importa agora falar dos requisitos para as cláusulas e obrigações
que deverão constar do bojo do termo de compromisso e do TAC. Nestes requisitos residem,
propriamente, as disposições mais relevantes sobre a eficácia esperada destes instrumentos.
48

É conhecida a discussão a respeito da natureza jurídica do Ministério Público (se integrante ou não do Poder
Executivo). José Afonso da Silva (2010, p. 607) e Hugo Nigro Mazzilli (2015, p. 104-105) entendem que o Ministério
Público é órgão integrante do Poder Executivo, mas que exerce as funções de fiscalizar e controlar as atividades
governamentais ao lado de outros órgãos, como o Tribunal de Contas da União, e não exercendo propriamente funções
e atividades administrativas atribuídas aos demais órgãos da Administração Pública. Atendo-se a esta distinção utilizo,
aqui, o termo “Administração Pública” para referenciar somente aqueles órgãos da Administração Pública direta e
indireta, seguindo a classificação de José dos Santos Carvalho Filho (2018, p. 44-45) e Maria Sylvia Zanella Di Pietro
(2019, p. 55), conforme o rol inserido no art. 4o do Decreto-Lei 200/1967 (Presidência e Chefia do Executivo,
Ministérios, Secretarias e órgãos da administração pública indireta), tratando o Ministério Público como órgão de
controle externo, ainda que sujeito aos princípios gerais inseridos no artigo 37 da Constituição Federal, conforme indica
Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 70). Nada obstante a discussão colocada, o artigo 37 da Constituição Federal, ao
estabelecer os princípios informativos da Administração Pública, delimita, claramente, seu alcance à Administração
Pública direta e indireta de “qualquer dos Poderes” (BRASIL, 1988), abrangendo qualquer órgão público, de modo que
a localização do Ministério Público – se no Executivo, no Judiciário ou como órgão autônomo – é irrelevante para
diminuir o alcance destes princípios também em relação a si mesmo.
49
Para Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018, p. 149, grifo do original), “a LINDB não qualifica quem é
essa autoridade administrativa. Aqui, o importante é verificar a alocação de competências conforme as normas que
informam o funcionamento do órgão ou ente em que o acordo seja celebrado”.
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O compromisso deve buscar solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e
compatível com os interesses gerais (inciso I). A disposição traz para o plano normativo aquilo
que já havia emergido das conclusões sobre o TAC ser um título executivo, mas certamente o
faz de modo muito mais direto. Neste inciso, a LINDB explicita o que chamei, anteriormente,
de função social dos termos e daquilo que devem almejar no plano da eficácia jurídica. Os
TACs – e agora, os termos de compromisso referidos pela LINDB – não são um fim em si
mesmos. Não servem à finalidade meramente processual de evitar a ação civil pública, mas
servem, antes, à solução da crise de direito, isto é, da situação contenciosa ou de irregularidade
que se encontra presente.
A solução eficiente exigida pela LINDB para o termo, me parece, deve ser lida como o
mesmo requisito de adequação exigido pela jurisprudência para o TAC da LACP. Se a
jurisprudência buscou limitar o TAC às disposições de prevenção e reparação do dano
ambiental, foi para torná-lo apto a alcançar o resultado que dele se espera. Em outras palavras,
torna-lo eficiente.
Prossegue a LINDB para vedar cláusulas cujas obrigações contenham desoneração
permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecido (inciso II), o que também vem
expresso na Resolução 179/2017 do CNMP quando se determina a impossibilidade de renúncia
ou mitigação do direito coletivo tutelado, obrigando as cláusulas do TAC a estabelecerem
tempo, modo e cumprimento do ajuste de conduta, nunca mais ou menos do que isso. 50 51
Por fim, a LINDB estabelece que as obrigações devem ser claras, prevendo prazo de
cumprimento e sanções em caso de descumprimento (inciso III), o que igualmente vai de
encontro com os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade relativos ao TAC. 52 Floriano de
Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas (2020, p. 79) destacam a relação do
dispositivo com a eficácia e a exequibilidade do termo de compromisso, afirmando que “[...]
sem o cuidado redacional com as obrigações que serão estipuladas para os compromitentes, o
pacto negocial poderá restar esvaziado”.
Diferentemente da LACP, a LINDB não atribuiu ao termo de compromisso a natureza
de título executivo, podendo ser que os termos firmados exclusivamente sob seu fundamento
tenham ou não esta natureza. No entanto, a exigência de obrigações claras e com prazo certo
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Esta também é a orientação doutrinária a respeito do TAC da LACP, conforme aponta Hugo Nigro Mazzilli (2015, p.
14).
51
Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas (2020, p. 78) destacam que o objetivo principal do artigo
26 da LINDB é evitar desvios de finalidade na celebração dos termos, preservando a segurança jurídica.
52
Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi de Palma (2018, p. 160) apontam, ainda, que o compromisso da LINDB deve
igualmente observar os requisitos do artigo 104 do Código Civil.

34

são similares aos requisitos de liquidez e exigibilidade. Os requisitos também são os mesmos
exigidos pela Resolução 179/2017 do CNMP, apresentados anteriormente. Os termos de
compromisso e os TACs precisam ser resolutos e temporários: essa é a ideia da norma.
Percebe-se um caminho evolutivo no plano legislativo. A LACP nasce com os requisitos
formais de validade do TAC (a conformação como título executivo e negócio jurídico). A
Resolução 179/2017, ao menos no âmbito do Ministério Público, agrega ao plano da validade
elementos de eficácia, já com nítida preocupação sobre o conteúdo das cláusulas estabelecidas
no bojo dos instrumentos. A LINDB, por fim, coloca as questões de eficácia jurídica em
primeiro plano ao inserir na norma preocupações com a finalidade, a equidade e a justiça na
resolução dos conflitos, determinando que tais aspectos sejam eficientes na resolução dos
conflitos de interesse.
Os termos clareza, finalidade e redação das cláusulas são transportados para o plano
normativo, que passa a indicar a relevância destes elementos ao lado da mesma relevância que
possuem os requisitos formais de validade. A eficácia, portanto, recebe destaque normativo.
Neste caminho evolutivo não houve mudança no regime jurídico dos TACs. Mas houve
mudança de foco na intenção do legislador: os TACs, assim como quaisquer outros termos e
acordos consensuais dos órgãos públicos, não podem ser apenas formalmente válidos, devendo
ser também eficazes na solução jurídica que se propõem obter.
4. CONCLUSÕES PARCIAIS
A análise do plano normativo dos TACs leva à observação de uma evolução legislativa
crescentemente preocupada com a eficácia destes instrumentos. É possível concluir que as
normas versam sobre dois pontos distintos e fundamentais.
Primeiro, o plano de validade formal. Neste ponto estão os requisitos ligados à natureza
jurídica do TAC como título executivo e negócio jurídico, e cuja inobservância leva à nulidade
do instrumento. São os requisitos de obrigações certas, líquidas e exigíveis, consubstanciandose em: i) obrigações de fazer, não fazer, dar ou pagar indenização; ii) agente capaz (autoridade
administrativa legalmente competente, na parte que toca ao órgão público signatário); iii) objeto
lícito e tendente a eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou evitar situação contenciosa, não
podendo implicar em renúncia do direito tutelado, direito reconhecido ou dever de ofício; e iv)
forma prevista em lei, necessariamente, no caso, a forma escrita.
Segundo, o plano de eficácia, cujas disposições normativas voltam-se ao conteúdo
substantivo das cláusulas a serem entabuladas. Estão neste plano os mandamentos para que: i)
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as cláusulas se limitem a estabelecer tempo, modo e lugar de cumprimento das obrigações; ii)
sejam claras e tenham prazo certo; iii) apontem solução equânime e eficiente; e iv) que tenham
obrigações adequadas e necessárias. Tais disposições podem levar à nulidade do TAC se
também implicarem no reconhecimento de vício de forma, mas sua consequência jurídica mais
direta é levar o instrumento à ineficácia, impedindo que produzam os efeitos jurídicos
desejados.53 A contrario sensu, pode haver obrigações formalmente válidas, mas ineficazes.
Estes planos não são estanques em si mesmos e guardam íntima relação, sendo esta
divisão meramente didática em relação à finalidade da norma no seu plano evolutivo. O prazo
certo, por exemplo, indica tanto o atendimento ao requisito de exigibilidade do título executivo
quanto a preocupação de que TAC seja temporário para impedir que a situação de irregularidade
se prolongue no tempo. De outro lado, a clareza é a expressão da liquidez e assim por diante.

53

Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 234) informa que, ausentes os requisitos legais de validade do TAC, o
instrumento carecerá de eficácia executiva, não se admitindo, em princípio, a possibilidade de liquidação do TAC por
via judicial. A autora anota, no entanto, a existência de entendimentos contrários, sustentandos por Patrícia Pizzol e
Sérgio Shimura no sentido de que se deveria permitir a liquidação em caso de que não seja possível atribuir imediata
liquidez às obrigações entabuladas. Humberto Theodoro Júnior (2014, p. 373) informa, por outro lado, que a
consequência jurídica da imperfeição do título executivo é o indeferimento da petição inicial de execução por inépcia e,
no eventual prosseguimento do processo, sua completa nulidade.
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CAPÍTULO III
ACHADOS DA PESQUISA EMPÍRICA

Sedimentado o panorama normativo dos TACs e sua evolução, passamos à análise
empírica propriamente dita dos instrumentos em tela. Medir a eficácia dos TACs – objetivo
principal deste trabalho – é tarefa que perpassa a análise dos institutos normativos cujo caráter
é mais vago e impreciso, como é o caso da adequação, da eficiência e da clareza. Estes
elementos se mostram imprecisos porque só são adequados, eficientes e claros em relação ao
caso concreto, não apresentando uma finalidade e uma suficiência normativa per se. Daí,
justamente, os objetivos de eficácia tutelados pela norma. Mas, também por essa mesma razão,
não é possível catalogar objetivamente as cláusulas adequadas e as cláusulas inadequadas, ou
ainda aquelas eficientes e ineficientes porque as cláusulas não são adequadas ou eficientes em
si mesmas.
Por isso, optei por catalogar os requisitos formais de validade – estes sim passíveis de
catalogação objetiva – e, a partir destes, complementar e inserir as análises com os requisitos
substantivos a partir de exemplos práticos e transcritos das cláusulas encontradas nos TACs
analisados.
Os requisitos formais serviram de estrutura e os requisitos substantivos de complemento
substantivo da análise, perfazendo a mesma analogia legislativa entre validade formal e eficácia
dos instrumentos. Isso só foi possível porque, como já afirmado, os elementos formais e
substanciais não são estanques entre si e guardam íntima relação, estando intrinsecamente
ligados entre si.
1. FORMA PRESCRITA OU NÃO DEFESA EM LEI
Todos os TACs analisados estão na forma escrita e assinados. Embora o site do MPSP
disponibilize tanto cópias de TACs assinados quanto TACs em formato .doc (em Word), a
informação que consta do próprio portal do MPSP é a de que se tratam, todos, de TACs
homologados pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo
(CSMP/SP) e, portanto, assinados validamente.
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2. AGENTE CAPAZ
Tem-se por agente capaz, do lado do tomador do compromisso, o Ministério Público,
cujo fundamento de sua capacidade negocial reside na legitimação para a propositura da ação
civil pública, conforme redação do artigo 5o, parágrafo 6o, combinado com o artigo 5o, caput, e
inciso I da LACP. De outro lado, também como agente capaz, estão aqueles à que a LACP se
refere como interessados em tomar o compromisso os quais, no caso desta pesquisa, são as
empresas privadas. Para fins da delimitação da pesquisa, como já exposto anteriormente,
considerei apenas TACs em que fossem signatários na qualidade de interessados pessoas
jurídicas, excluindo-se pessoas físicas, nada obstante a lei não atribua qualquer característica
específica para que uma pessoa, natural ou jurídica, possa tomar o compromisso.
Neste quesito meramente formal, nenhuma novidade.
2.1 A PARTICIPAÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS COLEGITIMADOS
Observei, no entanto, que 12 dos 102 TACs analisados contavam com outras pessoas
jurídicas de direito público, participantes em diferentes qualidades de signatárias. Na totalidade,
trata-se dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama). Em
dois dos TACs, além do órgão integrante do Sisnama, também assina o documento o Município
da localidade em que o TAC foi assinado.
Em nenhum dos TACs os órgãos públicos assinam na qualidade de interessados. Em
quatro TACs o órgão público era colegitimado tomador do compromisso em conjunto com o
Ministério Público. Em cinco TACs, o órgão era interveniente-anuente (incluindo aqueles em
que foi signatário, também, o município). Em um, foi qualificado como “assistente técnico”.
Finalmente, em dois TACs o órgão não foi qualificado, apesar de ter assinado o termo; destes,
um não recebeu qualificação específica – assumiu a obrigação única de fiscalizar o
cumprimento das obrigações.
Dentre os TACs em que os órgãos estavam na qualidade de intervenientes-anuentes, em
dois havia participação de mais de um órgão integrante do Sisnama simultaneamente, em
diferentes esferas de atuação (municipal, estadual e federal).
Verifica-se que o Ministério Público busca o ressarcimento do dano ambiental
exclusivamente contra a empresa privada. Isso pode resultar das seguintes hipóteses: a) a de
que somente a empresa privada tenha, realmente, contribuído para o dano – no entanto, existem
outras possibilidades; b) a de que o Ministério Público pode não ter investigado eventual
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omissão por parte do órgão público, o qual também poderia ter contribuído, concorrentemente,
para o dano causado; c) a de que, apesar de ter havido ação do órgão ambiental contra a empresa
privada, tal ação se tenha mostrado ineficaz por qualquer razão, ensejando a atuação do
Ministério Público como uma forma de reforço complementar sobre a atuação do órgão
competente; e d) a de que o Ministério Público pode ter decidido agir de forma paralela e
independente à atuação do órgão ambiental competente.
Pelo baixo número de TACs em que os órgãos públicos são chamados a participar,
entendo que devemos estar diante das hipóteses (a), (b) ou (d), já que na hipótese (c) a
participação do órgão seria esperada, pois indicaria uma atuação coordenada entre Ministério
Público e órgão competente. Note-se o exemplo do Item 88 do ANEXO I, assinado entre MPSP
e Terrestre Ambiental Ltda., cujo TAC se origina de inquérito civil “instaurado com o objetivo
de acompanhar o licenciamento ambiental SMA 107/2012 junto ao DAIA/Cetesb para a
concessão de licencias ambientais para ampliação, pela COMPROMISSÁRIA, do Aterro
Sanitário [...]” (Inquérito 14.0703.0000063/2013-3). Nos considerandos do TAC consta que a
empresa privada foi fiscalizada pela Cetesb, além de ter recebido visitas do corpo técnico do
MPSP, e recebeu ao menos três autos de infração daquele órgão previamente à assinatura. O
objeto do TAC, ao final, é autorizar determinados estudos e ações técnicas pertinentes ao
processo de licenciamento de forma a viabilizar a continuidade do empreendimento, com a
seguinte justificativa:
Considerando o impasse entre a necessidade de observância da legislação ambiental
em vigor e a garantia de continuidade do empreendimento, que atende como solução
única para a disposição dos resíduos sólidos domiciliares, a sete Municípios da
Baixada Santista [...] (Inquérito 14.0703.0000063/2013-3).

A Cetesb, ao final, não foi signatária do instrumento.
No caso, não parece ter havido omissão do órgão ambiental na sua função, mas havia,
de fato, um conflito cujo processo de licenciamento se revelava inapto a suprir – conflito entre
o atendimento da legislação ambiental e a impossibilidade de paralisação do único aterro
sanitário local –, além da própria inação da empresa privada, mesmo diante de seguidas
autuações da Cetesb.
De outro lado, quando há a participação do órgão competente, há também significativa
variação na forma como esta participação ocorre, atuando tanto como parte tomadora do
compromisso como quando interveniente-anuente ou como assistente técnico. Viu-se,
inclusive, que em dois exemplos o órgão público não recebe nenhuma qualificação específica,
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e em outros dois exemplos mais de um órgão integrante do Sisnama é chamado a assinar o
termo ao mesmo tempo, o que pode indicar um possível conflito ou sobreposição de
competências administrativas na matéria ambiental.
No entanto, os órgãos públicos nunca são chamados a assumir compromisso de ajustar
a conduta ao lado das empresas privadas. Isso não foi verificado em nenhum dos TACs
analisados.
2.2 A QUESTÃO SURGIDA SOBRE A OUTORGA E A USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS FISCALIZATÓRIAS E ADMINISTRATIVAS
Em quatro dos TACs analisados o órgão ambiental foi qualificado como parte, estando
na posição de colegitimado pela própria LACP para a tomada do compromisso, na forma do
artigo 5o, incisos III ou IV da Lei, como visto anteriormente. É evidente que, nestes casos, os
órgãos podem tomar compromisso sobre matéria de responsabilidade administrativa dentro da
sua própria esfera de atuação. Mas essa afirmativa não pode ser verdadeira quando não
participam do instrumento.
Retomo o exemplo do Item 88 do ANEXO I. O objeto do inquérito civil e do TAC
subsequente era o processo de licenciamento, que é atribuição exclusiva do órgão ambiental.
Nota-se que o órgão foi consultado na fase de inquérito, mas não participou do instrumento
final, nada obstante sua competência para a condução do processo administrativo de
licenciamento ambiental – o que indica que o Ministério Público aderiu à hipótese (d), de que
tratei anteriormente.
Há outros exemplos em que o objeto do TAC se coloca sobre o procedimento
administrativo de responsabilidade do órgão ambiental. É o caso do Item 7 do ANEXO I,
assinado entre Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e JBS S.A., assim redigido:
Título III – OBJETO DO INQUÉRITO CIVIL. O Inquérito Civil no 052/2009 tem por
objetivo averiguar o respeito da unidade frigorífica da empresa JBS S/A instalada na
Avenida Duque de Caxias, no 7255, Vila Nova, Campo Grande – MS à legislação
ambiental e às condições estabelecidas nas licenças ambientais do
empreendimento. TÍTULO IV – OBJETO DO TAC. O objeto do presente Termo de
Ajustamento de Conduta consiste na obrigação de a COMPROMISSÁRIA executar
as medidas necessárias para adequar o Frigorífico Friboi (unidade Campo Grande),
situado na Avenida Duque de Caxias, no 7255, Vila Nova, nesta capital, às normas e
condições estipuladas na legislação ambiental e na licença de operação do
empreendimento, bem como implementar medidas compensatórias para indenizar os
danos causados ao meio ambiente (Inquérito 052/2009, grifos meus).
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Outro exemplo paradigmático é o Item 49 do ANEXO I, firmado entre MPSP e Cristo
Rei Empreendimentos e Participações S/C Ltda. Da cláusula 2 consta o seguinte:
Em razão de o empreendimento ter sido aprovado por todos os órgãos competentes,
sob o crivo de elementos técnicos devidamente sopesados por profissionais
habilitados, na esteira das asserções e documentos acostados a fls. 255/512 e 514/519,
a COPROMISSÁRIA não reconhece a existência de duas nascentes difusas na parte
baixa do terreno, conforme catalogados no Parecer Técnico elaborado pela Secretaria
do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, através do Instituto Geológico, datado de
13 de maio de 2011 (fls. 223/230); 3. Contudo, com a finalidade de se evitar possíveis
danos ambientais até questão [sic] seja definitivamente esclarecida, a
COMPROMISSÁRIA se compromete a paralisar parcialmente as obras, a partir
desta data, suspendendo a venda dos lotes afetados pela restrição, conforme
discriminado na cláusula seguinte (Inquérito 14.0199.0000102/2010-6, grifos do
original).

Verifica-se que o empreendimento sujeito ao ajustamento de conduta possuía todas as
licenças necessárias, o que leva a entender que a Secretaria referenciada na cláusula não seria
o órgão ambiental ao qual compete a avaliação sobre a localização das nascentes difusas
mencionadas na cláusula. Nada obstante a situação incontroversa de regularidade
administrativa, o empreendimento foi paralisado parcialmente. Neste TAC, nenhum órgão
ambiental foi signatário.
Parece emergir uma problemática de usurpação da competência administrativa pelo
Ministério Público, que passa a substituir o exercício do poder de polícia do órgão ambiental
competente. Os exemplos indicam uma inclinação do Ministério Público por atuar
paralelamente ao órgão competente já que o Ministério Público não se limitou a investigar dano
e reparação de dano, e sim também investigou indiretamente a atividade do órgão ambiental ao
fiscalizar o modo como a empresa privada estava cumprindo as licenças ambientais expedidas
dispondo, ao final, sobre o licenciamento ambiental como objeto do TAC.
Corrobora esta conclusão o achado da pesquisa de que, em regra, o Ministério Público
atua sem a participação do órgão ambiental no momento de assinatura e acertamento do TAC,
já que em 90 dos 102 TACs analisados o órgão ambiental não é signatário em nenhuma
qualidade. Isso não exclui a possibilidade de que tal órgão tenha sido consultado previamente
ou prestado informações ao longo da fase de inquérito ou no curso de ação judicial, subsidiando
a assinatura do instrumento de forma indireta.
Em uma outra esfera de análise, 47 TACs indicavam um órgão da Administração
Pública não signatário como responsável pela fiscalização do próprio TAC ou como destinatário
em relação a para quem o interessado deveria comprovar o cumprimento da obrigação
assumida.
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Neste particular, as disposições sobre competência emergiram em diferentes formatos.
Em um grupo de cláusulas, o cumprimento do TAC limitava-se, inteiramente, a obrigar o
interessado a procurar um determinado órgão da Administração Pública e cumprir o que esse
outro órgão lhe exigisse – podendo ser, inclusive, um segundo instrumento consensual.
• Item 46 do ANEXO I, assinado entre MPSP e ADI Indústria e Comércio de Produtos
Metalúrgicos Ltda. ME.:
I. A COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, elaborar e apresentar à CETESB o competente “Estudo de Contaminação do Solo
e das Águas Subterrâneas” e projeto de regularização ambiental da área, obtendo
autorizações e licenças ambientais cabíveis para a área e para o empreendimento que
deseja realizar, bem como firmar TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental) para a recuperação e prevenção de novos danos no local dos fatos; II.
Após a apresentação do referido projeto, caso haja alguma exigência de
complementação e/ou retificação por tal órgão público, a COMPROMISSÁRIA
assume a obrigação de complementar ou retificar o projeto inicial no prazo de 30
(trinta) dias; III. Após a aprovação do projeto apontado no item I, deverá a
COMPROMISSÁRIA cumprir todas as ações previstas no procedimento de
regularização nos prazos estipulados pela CETESB; IV. A COMPROMISSÁRIA
assume obrigação de, após firmar o TCRA (Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental) apontado no Item I, cumprir tal Termo nos prazos estipulados pela
CETESB; V. A COMPROMISSÁRIA assume a obrigação de, imediatamente, não
intervir na área de sua propriedade sem possuir as devidas licenças ambientais e nela
não realizar nenhum procedimento sem possuir todas as licenças cabíveis (Inquérito
14.0256.0000008/2011-7).

O objeto exclusivo deste TAC é obrigar o interessado a firmar outro instrumento
consensual com o órgão ambiental e dar-lhe o cumprimento conforme este outro órgão o exigir.
Note-se que as disposições são feitas independentemente de o órgão ambiental aceitar ou não a
assinatura do instrumento e não ser, ele mesmo, parte no TAC e, portanto, destinatário da
mesma obrigação.
Há uma confusão instaurada na sobreposição das obrigações entre o Ministério Público
e o órgão ambiental que não resolve a questão fática que deu ensejo ao TAC, já que nenhuma
das obrigações tem por objeto a determinação direta de ajustar uma conduta e,
consequentemente, não estabelece como fazê-lo, deixando isso a cargo de uma pessoa jurídica
que não é parte no instrumento.
Também neste exemplo há deficiência na liquidez, na certeza e na exigibilidade da
obrigação porque todo o TAC depende, integralmente, da ação de um terceiro não signatário, o
que é agravo pela hipótese deste terceiro entender descabida a assinatura do Termo de
Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA).
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• Item 25 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Silcon Ambiental Ltda.:
7. A fiscalização do cumprimento do compromisso ora firmado será feita pelos órgãos
com atribuição legal (primeiramente a CETESB) ou outro órgão público que vier a
ser indicado pelo Ministério Público, através da Promotoria de Justiça do Meio
Ambiente da Capital (na eventualidade de a primeira vistoria da CETESB der margem
a dúvidas acerca do cumprimento das presentes obrigações assumidas, também o
Centro de Vigilância Sanitária), sendo certo que a manifestação formal de qualquer
agente público de fiscalização valerá como prova do descumprimento do presente
TAC para fins de incidência da multa e eventual rescisão (Inquérito
14.0482.0000136/2015-4).

• Item 46 do ANEXO I, referido anteriormente:
5 – A fiscalização do presente acordo poderá ser efetuada pela Secretaria do Meio
Ambiente, Polícia Militar Ambiental ou por qualquer outro órgão ou perito indicado
pelo Ministério Público (Inquérito 14.0256.0000008/2011-7).

Estes exemplos de cláusulas ensejam questões sobre competência, não pela ótica da
usurpação por parte do Ministério Público, mas sim pela outorga de competência via
instrumento consensual. Assim, questiona-se se é possível que um órgão público possa exercer
uma atribuição que não lhe foi definida em lei, mas sim definida por instrumento consensual ao
qual a lei, em princípio, não lhe atribuiu uma participação ou, ainda que tenha atribuído, ele não
foi o signatário do instrumento.
Entendo que a resposta seja negativa porque, no que diz respeito à competência para
fiscalizar e para expedir atos administrativos, o entendimento é o de que isso somente pode
decorrer de lei.54
O artigo 8o, parágrafo 1o, da LACP permite ao Ministério Público requerer informações,
exames e perícias a qualquer órgão público, mas o faz exclusivamente para instruir a petição
inicial da ação civil pública ou inquérito civil.55 Entendo que se trata de circunstância diferente
daquela de solicitar ao órgão ambiental que realize a fiscalização permanente das obrigações
do TAC porque a norma objetiva permitir ao Ministério Público requerer estas informações e
diligências apenas para a formação de sua convicção acerca do cabimento da ação civil pública.
A norma é clara em permitir estas requisições “para instruir a inicial” (BRASIL, 1985).
Portanto, a LACP não ampara esta outorga de competência fiscalizatória via TAC. A LINDB,

54

Conforme ensina José dos Santos Carvalho Filho (2018, p. 84-85; p. 102).
”Art. 8o Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes, as certidões e informações
que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O Ministério Público poderá instaurar, sob
sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações,
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis” (BRASIL, 1985).
55
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em reverso – e conforme já tive a oportunidade de analisar –, obriga que participe do TAC o
órgão legalmente competente para exercer as disposições ali entabuladas, em acordo com
regramento legal pré-existente.
Entendo que a Resolução 179/2017, por meio de seu artigo 9o, proíbe o mecanismo
adotado porque informa ser permitido ao Ministério Público utilizar seu próprio corpo técnico
para a fiscalização das obrigações, e não outros órgãos públicos.56
Há uma contradição neste uso dos órgãos públicos para fins de fiscalização dos TACs
porque, como se viu anteriormente, os TACs são utilizados, também, para corrigir
procedimentos administrativos destes mesmos órgãos, não fazendo sentido outorgar-lhes a
fiscalização sobre uma competência que lhes foi, anteriormente, usurpada.
A questão se agrava porque, nos exemplos mencionados, o Ministério Público deixa a
seu exclusivo critério escolher qual órgão realizará a fiscalização, sem menção a eventuais
disposições legislativas definidoras de competência sobre a atividade ou empreendimento
objeto do TAC. Ou seja, a competência para fiscalização do TAC não observa a definição das
competências administrativas dos órgãos ambientais estabelecidas em lei.
O que parece ocorrer nos TACs é uma certa confusão entre a competência fiscalizatória
e a necessidade de o Ministério Público contar com o apoio de um assistente técnico qualificado
para observar o cumprimento das obrigações assumidas. Resvalando nesta questão da
competência é preciso registrar, ainda, que os TACs não impedem que estes mesmos órgãos
realizem a fiscalização dos fatos que deram ensejo ao TAC de modo independente do que foi
estabelecido no instrumento, exercendo sua atribuição originalmente prevista em lei. Vejam-se
os exemplos a seguir.

56

“Art. 9o. O órgão do Ministério Público que tomou o compromisso de ajustamento de conduta deverá diligenciar para
fiscalizar o seu efetivo cumprimento, valendo-se, sempre que necessário e possível, de técnicos especializados. Parágrafo
único. Poderão ser previstas no próprio compromisso de ajustamento de conduta obrigações consubstanciadas na
periódica prestação de informações sobre a execução do acordo pelo compromissário” (CNMP, 2017b, p. 5).
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• Item 76 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Ultrapan Indústria e Comércio Ltda.:
O presente acordo é feito sem prejuízo das exigências ambientais feitas pelo órgão
ambiental licenciador (CETESB), não isentando a interessada de responsabilidade por
fatos diversos, como por exemplo continuidade de lançamentos irregulares e não
adequação do seu sistema de tratamento e lançamento de efluentes, ficando, nessa
hipótese, sujeita à imediata interdição de suas atividades, bastando notificação da
CETESB, sem prejuízo da imposição de penalidades pecuniárias, bem como de outras
responsabilidades civis, administrativas e penais (Inquérito 14.0466.0000205/20147).

• Item 97 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Curtume Cubatão Ltda.:
Este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as ações de controle,
fiscalização e monitoramento de qualquer órgão, nem limita ou impede o exercício,
por ele, de suas atribuições e prerrogativas legais e regulamentares (Inquérito
14.0722.0006036/2017-9).

Assim, se por um lado o instrumento outorga competência, por outro lado põe a salvo
aquelas competências legalmente existentes e previamente incidentes sobre a questão. Talvez
não por outros motivos, em alguns dos TACs analisados o objeto do acordo era,
exclusivamente, ratificar um ato já praticado por um outro órgão da Administração Pública,
atribuindo-lhe uma sanção adicional por meio do TAC. É o que exemplificam as cláusulas 2 e
3 do Item 59, assinado entre MPSP e Coplasa Açúcar e Álcool Ltda.:
2. A COMPROMITENTE ratifica o Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental (TCRA) firmado perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente –
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, de fls. 149/150.
3. O não cumprimento das obrigações assumidas pela COMPROMITENTE até as
datas fixadas no TCRA, mencionado no item anterior, implicará no pagamento ao
Fundo Estadual para Recuperação dos Interesses Difusos Lesados [...] (Inquérito
14.0615.00000004/2010-3).

Todos estes exemplos demonstram certa confusão na participação dos órgãos
ambientais. Em regra, como visto, eles não participam da negociação e não assinam os TACs,
mas acabam recebendo a incumbência de fiscalizá-los podendo, ao mesmo tempo e
paralelamente, exercer sua própria competência fiscalizatória originária derivada de lei. A
incursão do Ministério Público sobre os procedimentos administrativos por meio dos TACs
reforça a desordem que se caracteriza, claramente, pela sobreposição nas atuações do órgão de
controle externo e do órgão competente. O Ministério Público opta por exercer o poder de
polícia fiscalizatória em substituição ao órgão originalmente competente. Do ponto de vista da

45

empresa privada, há multiplicidade de comandos emergindo de forma descoordenada e há,
também, a multiplicação das fontes de potencial sanção sobre fatos idênticos.
3. OBJETO LÍCITO, POSSÍVEL, DETERMINADO OU DETERMINÁVEL
Todos os TACs versam sobre matéria ambiental contendo, portanto, objeto lícito em
face do artigo 1o, incisos I, IV e VI da LACP.
Como objeto vedado ao TAC está a impossibilidade de renúncia, pelo órgão público
tomador do compromisso, do direito coletivo tutelado, ou desoneração permanente de dever ou,
ainda, condicionamento de direito reconhecido.
De fato, não se encontrou em nenhum TAC uma cláusula de renúncia à proteção do
meio ambiente por parte do Ministério Público ou desoneração de seu dever legal. A análise do
requisito de agente capaz revela sentido contrário: o de que o Ministério Público é tendente a
avançar e abarcar no TAC também os deveres de outros colegitimados, sejam eles signatários
ou não.
Os exemplos citados na análise do agente capaz demonstram que os TACs não se
limitam a estabelecer obrigações de reparação ou prevenção do dano ambiental. Eles caminham
no sentido de dispor sobre matéria própria dos órgãos ambientais – especificamente, sobre o
processo administrativo de licenciamento ambiental. Isso contraria o entendimento
jurisprudencial mostrado anteriormente no sentido de que, para ser adequado – ou seja, para
atender sua finalidade, isto é, função social –, o TAC deve versar sobre reparação ou prevenção
do dano ambiental.
A posição de Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 156) é taxativa no sentido de que os
TACs devem se limitar a temas de responsabilidade civil e não podem substituir o processo de
licenciamento ambiental, sendo impedidos de versar sobre matéria penal e de responsabilidade
administrativa. Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 164), por sua vez, estabelece como objeto
prioritário do TAC a recomposição do bem ambiental lesado ao status quo ante, longe, portanto,
da intervenção em processo administrativo.
Não localizei em nenhum dos TACs disposições que versassem sobre penalidades
impostas pelos órgãos ambientais, de modo que os instrumentos não tiveram por objeto redução
de valor de multa imposta ou afastamento de penalidade de advertência, por exemplo. Sobre as
sanções eventualmente impostas pelo órgão ambiental, não houve revisão ou negociação por
parte do Ministério Público, e o exercício do poder sancionador por parte destes órgãos
mostrou-se, portanto, preservado. Como visto, os TACs foram instrumentalizados no sentido
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de preservar a autonomia das atividades fiscalizatórias sancionatórias próprias destes entes, em
separado daquelas do Ministério Público.57
Assim, parece clara ao Ministério Público a impossibilidade jurídica de intervenção nos
atos de polícia repressiva dos órgãos ambientais – razão pela qual não verifico justificativa legal
para a intervenção, via TAC, nos atos de polícia relativos ao licenciamento ambiental quando
o órgão ambiental não for simultaneamente signatário do instrumento.58
3.1 OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL
3.1.2 TIPOS DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDAS NOS TACS
As obrigações do TAC compõem, ao fim e ao cabo, seu objeto. Verificar se as
obrigações atendem aos requisitos que compõem o título executivo e, simultaneamente,
garantem a clareza e o tempo certo do instrumento, atingindo a finalidade a que se propõe, não
deixa de ser uma continuidade da análise do objeto.
Hugo Nigro Mazzilli (2018) afirma que o objeto do TAC se define pelas espécies de
obrigação que lhes são possíveis. Como já discutido, este mesmo autor e a jurisprudência
limitam estas obrigações àquelas de fazer, não fazer ou pagar indenização, nada obstante
inexistir norma específica neste sentido.59 O único tipo de cláusula para a qual existe previsão
normativa expressa é aquela relativa à sanção por descumprimento, conforme mandamento do
artigo 4o da Resolução 179/2017 do CNMP, e do artigo 26, parágrafo 1o, inciso IV da LINDB,
a qual deverá constar obrigatoriamente de todos os TACs.60
Além das cláusulas mencionadas também encontrei, na revisão dos TACs, cláusulas na
modalidade de dar coisa certa, as quais consistiam na obrigação das empresas privadas de doar
coisas específicas. Isso possibilitou a seguinte verificação, sintetizada na Tabela a seguir.

57

Este é o mandamento do artigo 1o, parágrafo 3o da Resolução 179/2017 do CNMP, com a seguinte redação: “A
celebração do compromisso de ajustamento de conduta com o Ministério Público não afasta, necessariamente, a eventual
responsabilidade administrativa ou penal pelo mesmo fato, nem importa, automaticamente, no reconhecimento de
responsabilidade para outros fins que não os estabelecidos expressamente no compromisso” (CNMP, 2017b, p. 2).
58
Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 165) admite que o TAC possa versar sobre objetos diversos para além da
reparação do dano em si, mas observa a questão da competência dos signatários, aqui mencionada: “o que se observa,
entretanto, é que a matéria sobre a qual versar o ajustamento de conduta deve tratar, ainda que mediatamente, sobre
matéria atinente à competência institucional do órgão público que celebrará o ajuste”.
59
Em tempo: vide nota de rodapé 31.
60
“Art. 4o. O compromisso de ajustamento de conduta deverá prever multa diária ou outras espécies de cominação para
o caso de descumprimento das obrigações nos prazos assumidos, admitindo-se, em casos excepcionais e devidamente
fundamentados, a previsão de que esta cominação seja fixada judicialmente, se necessária á execução do compromisso”
(CNMP, 2017, p. 2).
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Tabela 2 Tipologias e quantidades das obrigações verificadas nos TACs

Tipologia

Quantidade

Multa prevista por descumprimento

99

Obrigações de fazer

94

Obrigações de não fazer

40

Obrigação de pagar indenização

28

Obrigação de dar coisa certa

12

Fonte: elaboração própria.

A prevalência das obrigações de fazer ou não fazer em contrapartida às obrigações de
pagar indenização ou dar coisa certa revelam o premente intuito dos signatários de realmente
ajustar a conduta do interessado para a concertação do dano ambiental. É possível concluir que
as obrigações de mera compensação pelo dano que não diretamente relacionadas à sua
recomposição – como a indenização e a dação – foram adotadas de forma secundária. 61 O quase
absoluto uso da medida coercitiva de multa por descumprimento reforça estas conclusões, com
a preocupação de coagir o signatário a cumprir a conduta ajustada e manter íntegra a efetividade
do TAC.
Exemplifico, a seguir, a forma com que estas cláusulas foram verificadas, com base na
categorização feita anteriormente.
Como exemplos da obrigação de fazer:
• o Item 32 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Agrogel Agropecuária General Ltda. e que
determina a obrigação de
Implantar no prazo de 12 meses o reflorestamento na área de preservação permanente
identificada no BO/PAmb no 111.571/2011 e AIA no 262684/2011; Zelar para que as
mudas atinjam a altura mínima de 1,5 metro no prazo de 36 meses admitido o
percentual de perda de até 5%; Apresentar em 60 dias projeto técnico do
reflorestamento (Inquérito 14.0350.0000037/2012-7)..

61

A revelação da pesquisa empírica segue na mesma linha da doutrina, que defende o uso das medidas de prevenção e
reparação, entabuladas por meio de obrigações de fazer ou não fazer, em preferência às medidas meramente
indenizatórias – posição de Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 167) e Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 18).
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• E o Item 5 do ANEXO I, assinado entre MPSP e JBS S.A.:
Cláusula Terceira: Como forma de compensação dos danos já causados, o
CURTUME se compromete a plantar, na divisa de toda a área industrial, árvores da
espécie Eucalipto, de modo a diminuir a propagação do odor resultante de suas
atividades, devendo iniciar o plantio no prazo máximo de 03 (três meses) e concluí-lo
em até 06 (seis) meses, acompanhando o crescimento das arbóreas e substituindo as
que eventualmente perecerem (Inquérito 05/2005 2005001060001056, grifo do
original).

Como exemplo das obrigações de não fazer tem-se:
• o Item 44 do ANEXO I, assinado entre MPSP e NLN Comércio Serviços e Eventos Ltda.:
Não é permitida a participação de animais com chifres pontiagudos durante o rodeio;
os animais não deverão ser mantidos em currais por tempo superior a 4 horas, entre
desembarque, rodeio e embarque, exceto caso fortuito ou força maior, devidamente
comprovados; estão proibidas: privação de alimentação; queima de fogos de artifício
que provoquem ruídos durante a feira; manutenção dos animais em local de espera
desprotegido do ruído dos equipamentos sonoros (Inquérito 14.0306.000303/2011-5).

• O Item 55 do ANEXO I, assinado entre MPSP e empresas: “não mais proceder ou permitir que
se proceda à exploração de recursos minerais sem as prévias autorizações das autoridades
competentes” (Inquérito 14.0705.0000033/2010-9).

• O Item 58 do ANEXO I, assinado entre MPSP e D7 Entretenimentos Ltda.:
Não realizar evento das 17 às 03h no imóvel situado à Rua Arnaldo Vitaliano 1020,
utilizando-se de sonorização ao vivo mantendo-se os níveis compatíveis com os
limites estabelecidos na NBR 10151, que disciplina os níveis máximos de ruído; Não
ultrapassar o horário final estabelecido de 03h (14.0156.0000089/2010-5).

Como exemplos da obrigação de pagar indenização figuram:
• o Item 38 do ANEXO I, assinado entre MPSP e I&M Papéis e Embalagens Ltda.: “[...] no prazo
de 180 dias pagar R$ 54.980,00, divididos em 6 parcelas, a título de indenização pelos danos
ambientais causados” (Inquérito 14.0702.0000216/2011-9).
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• O Item 74 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Agrícola Canale Ltda.:
A COMPROMISSÁRIA pagará, a título de indenização pelos danos ambientais
imensuráveis descritos nos AIA no 299453 e AIA no 299455, a importância de quatro
salários mínimos, em quatro parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a
primeira no prazo de 30 dias, contados da notificação da homologação da promoção
de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público, e
as demais no mesmo dia dos meses consecutivos, valores estes que deverão ser
recolhidos ao FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS,
mantido junto à Conta Corrente no 8.918-4, da Agência no 1897-X, do Banco do
Brasil, CNPJ 13848187/0001-20 (Inquérito 14.0208.0000796/2014-9).

Como exemplo das obrigações de dar:
• o Item 20 do ANEXO I, assinado entre MPSP, Cetesb e Copebrás Ltda.:
Doar a órgãos públicos de Cubatão os equipamentos e veículos descritos na TAC:
– 01 viatura de emergência S10 P-UP Colina, cabine dupla, 2.8 TDI [...]; – 01 conjunto
de sinalização acústico visual; – 04 cilindros reserva [...]; Doar à CETESB – Agência
Ambiental Unificada de Cubatão: – 20 computadores HP; – 20 no-break; – 01 monitor
portátil para detecção de gases inflamáveis e hidrocarbonetos – INOVA. [...] Doar à
1a Companhia do 3o Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Estado de SP no
Guarujá: – 02 camionetas 4x4; – 01 Palio Adventure; Doar à Coordenadoria Regional
de Defesa Civil : – veículo Palio; – 01 notebook; – 01 câmera digital (Inquérito não
identificado no TAC)..

• O Item 86 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Destilaria Córrego Azul Ltda.:
A título de compensação ambiental: Adquirir e doar à CETESB – Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo, no prazo de 06 meses: 01 Opacímetro de marcas
específicas com software de operação compatível do IBAMA e tudo deverá ser
aprovado pelo INMETRO (14.0400.0000210/2013-9).

• E o Item 89 do ANEXO I, assinado entre MPSP, Luar de Agosto Incorporadora e Construtora
Ltda. e RPS Engenharia: “[...] doar e entregar 5.000 mudas de essências florestais nativas para
o Horto Florestal Municipal local em 30 dias; Doar para a Polícia Militar Ambiental em 60 dias,
uma impressora” (Inquérito 14.0714.0003367/2012-5).
As obrigações de dar comportam alguma digressão adicional. Nada obstante não exista
vedação normativa ao estabelecimento da obrigação de dar coisa certa, o que se verifica nos
TACs analisados é que este tipo de obrigação, em todas as vezes em que existiu, destinou-se à
aquisição de equipamentos por parte do interessado e, ato contínuo, sua doação a órgãos da
Administração Pública.
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No entanto, este mecanismo das obrigações de dar coisa certa por meio dos TACs pode
ser considerado uma burla à sistemática da contratação dos donatários por meio de licitação.
Para além de uma questão meramente formal, no bojo dos TACs não se verificou constar a
justificativa quanto ao modo de seleção dos órgãos que receberam as doações, o que pode
levantar questões quanto à impessoalidade e a finalidade destas doações.
Os diplomas jurídicos que disciplinam a aquisição de bens e serviços por órgãos da
Administração Pública no Brasil são específicos nesta questão, regulando as modalidades de
aquisição, as hipóteses de dispensa e os instrumentos adequados – que são, obrigatoriamente,
os contratos administrativos. Não há hipótese legal no ordenamento jurídico brasileiro de
aquisição de bens por meio de acordos administrativos consensuais.
Portanto, neste particular, entendo que esta minoria de TACs que se vale deste
expediente das obrigações de dar pactua sobre objeto ilícito. Corrobora este entendimento a
pesquisa de Letícia Rodrigues Vicente (2017), cujo resultado demonstra que os tribunais pátrios
entendem ser um requisito de validade dos TACs a necessidade de que contenham obrigações
exclusivamente localizadas nas obrigações de fazer ou não fazer ou, alternativamente, na
obrigação de indenizar. A autora demonstra que a jurisprudência não admite como válidas as
obrigações de dar e, neste último quesito, cita exemplo de TAC invalidado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ) justamente na parte em que previa doação de bens (VICENTE, 2017,
p. 43).
Além disso, ainda que se perceba dos exemplos acima que a intenção é doar a órgãos
públicos – e cuja função seja, também, a tutela do meio ambiente –, em dois dos TACs revistos
tal correlação não aparece, levando-se a pensar se é possível entabular um TAC cuja obrigação
não se relacione em nada à controvérsia de interesses que lhe deu origem. Entendo pela
negativa, já que a obrigação não está ajustando a conduta da empresa privada interessada. Vejase, por exemplo, o Item 4 do ANEXO I, assinado entre Ministério Público do Estado do Mato
Grosso e JBS S.A.:
No prazo de 60 dias equipar o PSF do Bairro Rodeio, que atende a população do
Jardim Imperial, com os equipamentos: – Um aparelho de pressão de parede; – um
detector fetal; – um autoclave; – um aparelho de inalação aerosol profissional com 4
saídas; – uma balança pediátrica digital; - três ares condicionados 10.000 BTU;
– cinco conjuntos cadeiras longarinas de PVC de 03 lugares; um foco para
procedimentos ginecológicos; – um arquivo vertical; – um otoscópio; – uma mesa
para reunião com 08 cadeiras; – uma maca ginecológica (Inquérito 32/2011 GEAP n.
004450-012/201)
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E o Item 17 do ANEXO I, assinado entre Ministério Público do Estado do Rio Grande do
Sul Excelsior Alimentos S.A.: “doar a quantia total de: Quatro mil quilos de alimentos em favor
da APAE de Santa Cruz do Sul” (Inquérito 92/2008).
Por fim, as multas por descumprimento aparecem na forma de multa diária ou multa por
evento de descumprimento, conforme ilustram os exemplos a seguir:
• o Item 77 do ANEXO I, assinado entre MPSP e JH Indústria e Comércio de Artefatos de
Cimento:
Eventual descumprimento ou violação de qualquer das obrigações assumidas
implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa diária no importe de
R$10.000,00 (dez mil reais), exigível enquanto perdurar a violação, cujo valor será
atualizado de acordo com índice oficial, desde o dia de cada prática infracional até
efetivo pagamento (ATO no 052/92-PGJ/CSMP/CGMP, de 16.07.92, art. 2o,
parágrafo 1o) (Inquérito 137/2014)..

• E o Item 80 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Speedy Imóveis Ltda.: “em caso de
descumprimento das obrigações assumidas, o compromissário ficará sujeito ao pagamento de
uma multa diária de R$ 100,00 (cem reais)” (Inquérito 14.0281.0001055/2013-1).
3.1.3 A QUESTÃO SURGIDA SOBRE AS OBRIGAÇÕES GENÉRICAS E REPRODUTORAS
DE NORMAS LEGAIS IN ABSTRATO
Verificados os tipos de obrigação existente nos TACs, era preciso verificar, também, se
estas obrigações atendiam aos requisitos para conformação do título executivo. A verificação
não tem o objetivo somente de averiguar os requisitos formais de validade, mas, a partir deles,
verificar se os TACs foram capazes de entabular obrigações claras e precisas para a busca da
solução eficiente e equânime a que visa o instrumento.
Analisei separadamente a certeza e a liquidez das obrigações, por similares, e a
exigibilidade, cuja questão relacionada ao prazo pode ser verificada de forma independente.
Verificar certeza e liquidez em obrigações de fazer e não fazer não é tão simples como verificálas em obrigações de pagamento porque não há homogeneidade no conteúdo que permita uma
classificação simples. Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 158) relaciona o requisito legal de
objeto determinado ou determinável com a fixação precisa da obrigação, de modo a lhe conferir
liquidez.

52

Para verificar a precisão da obrigação procurei no caminho inverso: tentar identificar
obrigações que não possuíam clareza ou precisão ou que se demonstrassem excessivamente
genéricas. Procurei, então, por obrigações cuja leitura não revelasse prima facie uma relação
específica com o caso concreto. As cláusulas a que me refiro nesta modalidade expressam
obrigações do tipo “cumprir a licença ambiental”, “cumprir as exigências do órgão ambiental”
ou “[...] respeitar o estabelecido na legislação municipal competente, assim como toda a
legislação ambiental vigente e aplicável”. Nesta linha, foi possível constatar que 54 dos 102
TACs continham obrigações em pelo menos uma de duas das seguintes modalidades: ou
limitavam-se a reproduzir normas legais in abstrato ou tinham por conteúdo exclusivo o
mandamento de cumprir uma norma legal abstratamente prevista.
O número total de 54 TACs com obrigações contendo este tipo de redação revela que
mais da metade dos instrumentos está apoiada, parcial ou totalmente, em obrigações ilíquidas.
O que se encontra nestas cláusulas, de fato, são disposições como as exemplificadas a seguir:
• o Item 11 do ANEXO I, assinado entre Ministério Público do Estado de Santa Catarina e Seara
Alimentos S.A. – praticamente a integralidade do TAC é um conjunto de cláusulas que
determinam à empresa “cumprir normas ambientais”, sem especificação:
CLÁUSULA 1a – A empresa SEARA ALIMENTOS S.A. se compromete a
desempenhar suas atividades dentro das condições exigidas pela legislação ambiental;
[...] CLÁUSULA 2a – Para obtenção do licenciamento ambiental, a empresa SEARA
ALIMENTOS S.A. se compromete a atender todas as exigências legais e as
administrativas definidas pela Fundação do Meio Ambiente – FATMA e outros
Órgãos Federais, Estaduais ou Municipais; CLÁUSULA 3a – Uma vez obtido o
licenciamento ambiental e para a devida continuidade da licença, compromete-se a
empresa SEARA ALIMENTOS S.A. a encaminhar, 120 dias antes do fim de sua
vigência, pedido de renovação ao órgão ambiental, consoante determina o artigo 18,
parágrafo 4o, da Resolução 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA; CLÁUSULA 4a – Compromete-se a empresa SEARA ALIMETOS S.A.
a manter em perfeitas condições de operação seus sistemas de controle ambiental,
realizando manutenção periódica dos equipamentos. CLÁUSULA 5a – A empresa
SEARA ALIMENTOS S.A. se obriga a não permitir que qualquer efluente sólido ou
líquido seja lançado sem tratamento adequado, direta ou indiretamente, no solo ou em
corpos d’água, viabilizando a integral recomposição natural do meio ambiente
degradado [...] (Inquérito 17/05/PJF 09.2007.0000036-3).

O conjunto de cláusulas mencionadas demonstra que há um grande número de
obrigações no TAC que são genéricas, e para as quais não seria necessária a assinatura do
instrumento. Cumprir exigências dos órgãos ambientais, manter equipamentos em ordem e não
lançar resíduos sem tratamento adequado são obrigações que dizem respeito a todas as
atividades sujeitas a licenciamento ambiental, e não denotam especificidade em relação à
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situação fática que, em tese, tornou necessária a assinatura do instrumento. De fato, as cláusulas
estabelecidas poderiam ser aplicadas a qualquer caso.
Veja-se também o exemplo do Item 70 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Massaroti
& Massaroti Ltda., cuja obrigação e objeto único do TAC compreende a ratificação de um termo
já previamente assinado com o Município:
1. A COMPROMITENTE é proprietária do imóvel, localizado na Av. Armando
Pannunzio no 1700, Bairro Itanguá, nesta cidade. 2. A COMPROMITENTE ratifica o
Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA) firmado perante a
Prefeitura Municipal de Sorocaba – Secretaria do Meio Ambiente, de fls. 123/124. 3.
O não cumprimento das obrigações assumidas pela COMPROMITENTE até as datas
fixadas no TCRA, mencionado no item anterior, implicará no pagamento ao Fundo
Estadual para Reparação dos Interesses Difusos Lesados [...] (Inquérito
14.0357.0001773/2015-8).

Ou, ainda, exemplo do Item 45 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Parque Valinhos
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e restrito a duas obrigações. São elas:
1) Obriga-se a compromissária a continuar cumprindo todas as exigências da
CETESB e outras que venham a ser impostas no sentido de reparar danos ambientais.
2) Obrigação de não fazer quaisquer empreendimentos, obras, serviços ou atividades
que possam provocar danos ao meio ambiente tais como supressão de vegetação
nativa; retirada de recursos naturais; escavação; aterro; terraplanagem; plantações e
cultivos; construção, reforma ou ampliação; asfaltamento; cascalhamento;
impermeabilização; implantação de barraco, moradia, estabelecimento ou similares,
inclusive guias, sarjetas ou postes; edificação; desvio ou retificação de curso d'água;
despejos, lançamentos, depósitos, acúmulos ou infiltrações de resíduos ou efluentes
potencialmente poluidores sem a autorização dos órgãos ambientais; [...] (Inquérito
14.0466.0000154/2011-8).

Queda claro que cláusulas do tipo não atingem o objetivo de ajustar a conduta da
empresa interessada dada a amplitude de sua redação. São genéricas porque não demonstram
relação específica com o caso concreto. Da redação do termo não é possível compreender qual
foi a crise de direito que se pretendeu resolver.
• Item 14 do ANEXO I, assinado entre o Ministério Público do Estado da Bahia e o Frigorífico
Rio Pardo S.A.: “1a) O COMPROMISSÁRIO não poderá lançar efluentes industriais ou esgotos
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domésticos, sem tratamento prévio, no meio ambiente e, mais especificamente, no leito do Rio
Catolé” (Inquérito não identificado no TAC).
Novamente, a cláusula reproduz uma obrigação legal genérica, sem especificá-la em
relação à situação fática da empresa interessada.
• Item 71 do ANEXO I, assinado entre MPSP e Construtora OAS Ltda.:
2. Para integral recuperação da área são determinadas as seguintes obrigações que,
desde já, são assumidas pela compromissária: a) obrigação de não fazer, consistente
em não promover novas intervenções que importem em degradação ao meio ambiente
na área; b) obrigação de fazer, consistente em providenciar a regularização de todas
as intervenções praticadas na área, que deverá compreender, no mínimo, a adoção de
medidas mitigadoras de contenção e condução de águas pluviais e
o enriquecimento das áreas de preservação permanente.[...] (Inquérito 14.0341.000
4272/2014-6).

A cláusula está permeada de termos genéricos que impedem a definição precisa da
obrigação: O que é “degradação do meio ambiente”? Como se deve providenciar a
regularização de todas as intervenções?
No último exemplo há, também, o uso da expressão “no mínimo”. Se as medidas
mitigadoras consideradas pelo instrumento são o mínimo exigível, quais seriam, então, as
medidas suficientes a considerarem a obrigação e o TAC adimplidos? Para além do mínimo, o
critério de escolha das medidas pertence à interessada ou ao Ministério Público? O TAC não
endereça estas preocupações, que ficam em aberto.
A problemática embutida na reprodução das normas in abstrato em um instrumento
negocial ou de normas cujo mandamento único seja cumprir a lei é a de que, ao menos em tese,
elas atendem aos requisitos de um negócio jurídico, mas falseiam a inexistência de concretude
do caso especificamente considerado e forçam a questão acerca do motivo da existência de um
instrumento negocial que não tenha em consideração a realidade fática da situação que lhe deu
causa.
Existem significativos entendimentos doutrinários no sentido de que a expressão ajustar
a conduta, utilizada pela LACP, significa limitar o objeto do TAC a trazer a conduta irregular
para o plano da legalidade.62 Nas palavras de Hugo Nigro Mazzilli (2018),
[...] o causador do dano a interesses transindividuais (meio ambiente, consumidor,
patrimônio cultural, ordem urbanística etc.) se obriga a adequar sua conduta às
62

Conforme ensinam Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 155) e Hugo Nigro Mazzilli (2018, p. 2).
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exigências da lei, sob pena de cominações já pactuadas no próprio instrumento
(MAZZILLI, 2018, p. 2).

Não entendo, no entanto, que esta leitura permita o entendimento de que as obrigações
entabuladas no TAC se apresentem de modo genérico, sem relação com o caso concreto, ou
autorize o TAC a limitar seu objeto à indicação dos dispositivos legais descumpridos pela
empresa interessada. Esta interpretação esvazia o sentido e a finalidade do TAC porque não é
capaz de induzir uma ação específica por parte do interessado que, na origem, já falhou em
cumprir este mesmo mandamento. Além disso, não encontra respaldo normativo porque a
Resolução 179/2017 do CNMP obriga que a liquidez das obrigações seja alcançada por meio
da descrição do modo, do tempo e do lugar das medidas entabuladas, o que não ocorre quando
as cláusulas se limitam a referenciar leis abstratas.
A doutrina se mostra atenta a este fenômeno. Juliana Bonacorsi de Palma e Sergio
Guerra (2018, p. 160-162) entendem que é conteúdo obrigatório dos acordos consensuais seu
“relacionamento com o caso concreto”, sem o qual ele perde sua validade.
Penso que o sentido de encontrar TACs com este tipo de redação em tão numerosa escala
só pode residir no poder de coerção do Ministério Público. É a mesma hipótese aventada no
item de análise do agente capaz: a de que, talvez por razões extrajurídicas, o órgão ambiental
competente não tenha conseguido fazer valer a norma já existente em um plano exclusivamente
administrativo. Entendo que estas modalidades de cláusula, a par do problema jurídico de
ausência de liquidez que comportam, revelam uma questão de enforcement e sugerem que o
Ministério Público atua para reforçar aquilo que a norma já afirma, emprestando à negociação
seu peso institucional. Alternativamente, elas também podem revelar a falta de conhecimento
técnico específico do Ministério Público, já que verificamos exemplos em que este age
paralelamente ao órgão ambiental competente, usurpando a função de polícia fiscalizatória.
Estas hipóteses também poderiam explicar porque o órgão ambiental nunca é
considerado um interessado nos TACs ao lado das empresas privadas: se o objeto dos TACs
pode ser, precipuamente, apenas coagir as empresas privadas a seguir a lei, na sua forma
abstratamente prevista e sem nenhuma inovação fática, realmente não há necessidade de impor
obrigação ao órgão ambiental ou investigar-lhes a omissão. E pelo mesmo motivo é que se pode
outorgar a eles a fiscalização do objeto assumido, já que ele é idêntico às disposições legais que
eles costumam, regularmente, fiscalizar. Por outro lado, no entanto, perde-se a qualidade
redacional e a especificidade das cláusulas em relação ao tema técnico ambiental subjacente.
Como dito, Este mecanismo pode revelar também uma ajuda, um apoio institucional do
Ministério Público aos órgãos ambientais por meio do TAC. Não é possível saber se isso ocorre
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a pedido dos órgãos ambientais ou se é visto, de fato, como uma ingerência na sua função
administrativa, mas é o fenômeno que os exemplos demonstram ocorrer.
Prosseguindo na análise, além da questão da liquidez e da questão institucional, outra
conclusão que advém do uso desse tipo de cláusula encontrada é que estas obrigações genéricas,
sem relação com o caso concreto e associadas à lei in abstrato, conferem uma característica de
perpetuidade da obrigação no tempo.
A obrigação que deriva da norma legal é permanentemente exigível. Se a obrigação é
cópia da lei ou um mandamento direto para que se cumpra a lei, não se pode associar um prazo
de cumprimento a ela porque a lei sempre será exigível, independentemente da validade do
TAC. Note-se que não há propriamente um problema de exigibilidade porque o início do prazo
de cumprimento é conhecido. Mas há um problema de término. Se a obrigação está vinculada
à lei e não ao prazo do TAC, quando o TAC termina?

3.1.4 A QUESTÃO SURGIDA SOBRE A QUITAÇÃO E EXTINÇÃO DOS TACS

Para responder à pergunta anterior realizei, de forma a verificar os prazos estabelecidos
nos TACs, a análise das cláusulas de quitação, buscando entender como o reconhecimento do
cumprimento das obrigações se estabelecia. Não se tratou propriamente de verificar o prazo de
obrigações individualmente estabelecidas no bojo do instrumento, mas de verificar a forma
definida pelo Ministério Público para outorgar a quitação e, assim, considerar o instrumento
juridicamente extinto 63 – problemática que derivou diretamente das obrigações genéricas
verificadas nos instrumentos.
A classificação revelou uma notável ausência deste mecanismo. Em 93 dos 102 TACs
analisados não havia nenhuma cláusula para outorga de quitação. Para que fique clara a
referência deste item, os exemplos dos TACs que continham cláusulas de quitação e que,
consequentemente, tinham estabelecido algum mecanismo de extinção jurídica do instrumento,
são os seguintes:
• o Item 5 do ANEXO I, TAC assinado entre Ministério Público do Estado de Rondônia e JBS
S.A., sendo intervenientes-anuentes a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria
Estadual de Defesa Ambiental (Sedam):

63

Na definição de Orlando Gomes (2019, p. 111), “[...] a quitação vem a ser, assim, o ato pelo qual o credor, ou seu
representante, certifica o pagamento”.
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CLÁUSULA SEXTA: A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE e a
SEDAM darão plena e rasa quitação ao CURTUME na medida em que forem
constatando o cumprimento das obrigações previstas neste TAC, mediante emissão
de Termos de Quitação de onde constem expressamente as obrigações já adimplidas
(Inquérito 05/2005 2005001060001056).

Note-se, no exemplo, a exigência de que as obrigações sejam formalmente reconhecidas
como cumpridas, eliminando-se qualquer dúvida que poderia haver sobre o credor da obrigação
considerá-la ou não cumprida. Assim, a quitação encerra juridicamente a obrigação assumida
pelo interessado e, consequentemente, marca o fim jurídico do TAC.
• O Item 20 do ANEXO I, assinado entre MPSP, Cetesb e Copebrás Ltda.:
5.2. Considerar-se-á encerrado o presente Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta após o fiel, pleno e integral cumprimento pela COPEBRÁS de todas as
obrigações assumidas pela mesma no âmbito deste (Inquérito não identificado no
TAC).

Ainda que não haja, neste exemplo, previsão de outorga de termos de quitação formais
como no exemplo anterior, o instrumento não deixa de reconhecer o direito do interessado de
receber a quitação após o cumprimento tempestivo das obrigações, estabelecendo, assim, a
própria obrigação do órgão público de outorgá-lo. De igual modo ao anterior, a cláusula
estabelece o fim jurídico do instrumento.
• O Item 67 do ANEXO I, assinado pelo MPSP e Frigorífico Fribordogue Ltda. – caso no qual a
obrigação de outorga da quitação e o meio de fazê-la dividem-se nas cláusulas de vigência e
cumprimento:
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 6. O presente TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA terá vigência inicial por prazo indeterminado, só
considerando como cumprido e encerrado após a efetivação de todas as obrigações
nele assumidas, em face do interesse público nele estampado e reconhecido pelos
COMPROMISSÁRIOS.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO CUMPRIMENTO. 7. Após o término dos prazos de que
tratam o item 3, do presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA e/ou de
outros o qual o COMPROMITENTE julgar pertinente e necessário, requisitará
avaliação pela COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO –
CETESB, para fins de avaliação técnica através do qual se aferirá o cumprimento das
cláusulas estipuladas (Inquérito 14.0203.0000188/2016-3).
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Apesar deste TAC fazer referência ao prazo indeterminado de vigência e de outras
disposições terem estipulado prazo certo para o cumprimento das obrigações64 – e ainda que a
referida cláusula sétima dê a entender que o Ministério Público poderia, unilateralmente,
considerar outras obrigações exigíveis além daquelas efetivamente previstas no instrumento –,
ainda assim o TAC reconhece que o cumprimento da obrigação leva ao término da relação
jurídica nele estabelecida e determina o meio pelo qual este cumprimento será verificado (qual
seja, avaliação da Cetesb).
• Item 10 do ANEXO I, TAC assinado entre Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul
e JBS S.A.:
CLÁUSULA SÉTIMA. O Compromitente, uma vez cumpridas as cláusulas ora
ajustadas, na integralidade e nos moldes acordados, mediante a comprovação nesta
Promotoria de Justiça, alcançará o reconhecimento da extinção de suas obrigações
ambientais relativas aos fatos objetos de investigação neste inquérito civil (Inquérito
00766.008/2007).

Nada obstante não haver aqui o uso do termo quitação, a cláusula é clara no
reconhecimento do direito à extinção das obrigações.
No entanto, viu-se que 93 dos TACs não estabelecem forma de quitação, o que reforça
as conclusões anteriores de que há um sentido de perpetuidade presente no instrumento. A
disparidade entre o número de TACs com obrigações genéricas (54) e o número de TACs sem
cláusula de quitação (93) demonstra que, mesmos nos instrumentos em que as obrigações foram
estabelecidas especificamente para o caso concreto, as partes não definiram sua forma jurídica
de encerramento.
Volto aqui ao achado de pesquisa sobre a fiscalização do TAC. Viu-se, nos exemplos,
que a expressão utilizada na redação dos termos é fiscalizar o cumprimento. Fiscalizar não é
atividade sujeita a termo. Ela ocorre permanentemente. O órgão público pode punir ou deixar
de punir, mas nunca pode deixar de fiscalizar. O que quero dizer aqui é que a ideia de
perpetuidade expressa pelas cláusulas genéricas é reforçada pela ausência do mecanismo de
quitação que, por sua vez, encontra forte relação com a atividade estatal de fiscalizar o
cumprimento do TAC.

64

Conforme expõe a cláusula 3 do Item em questão: “Os prazos para o início do cumprimento dos itens terão seu termo
inicial como o primeiro dia útil subsequente à assinatura do TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA; e, como
termo final: a) os itens ‘a’ e ‘e’, em 90 dias, após o termo inicial; b) o item ‘f’, em 12 meses, após o termo inicial; c) os
itens ‘g’ e ‘h’, em 36 meses, após o termo inicial; d) o item ‘i’, parte final, 12 meses; e) o item ‘j’, 30 dias, após
homologação pelo CSMP” (Inquérito 14.0203.0000188/2016-3).
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O requisito de exigibilidade que se espera de um título executivo acaba prejudicado, não
porque não se possa depreender o prazo de cumprimento da obrigação individualmente
considerada, mas porque a fiscalização permanentemente possível – e não necessariamente
vinculada a este prazo estabelecido – coloca em dúvida o momento em que a obrigação se torna
ou permanece exigível.
Essa convergência nos tipos de cláusulas verificadas leva à conclusão de que os TACs
analisados estão estabelecidos em um formato de fiscalização de um dever e não de
cumprimento de uma obrigação.
Tal conclusão tem respaldo normativo. O CNMP não vincula o arquivamento do
inquérito civil à assinatura do TAC, mas estabelece que o Procedimento Administrativo,
instaurado posteriormente ao arquivamento do inquérito civil, é o procedimento adequado para
o acompanhamento do cumprimento de suas obrigações. O Conselho não indica, no entanto,
qual fato ou ato jurídico ensejaria o encerramento deste mesmo Procedimento Administrativo.65
Isso é o que se depreende da leitura conjunta do artigo 10 da Resolução 179/2017 e do artigo
8o, inciso I da Resolução 174/2017. 66 Em realidade, o artigo 6o da Resolução 179/2017
estabelece que “[...] cada Conselho Superior disciplinará os mecanismos de fiscalização do
cumprimento do compromisso de ajustamento de conduta” (CNMP, 2017b, p. 4, grifo meu).
Em verdade, uma leitura cuidadosa da regulamentação do Ministério Público
mencionada anteriormente leva à conclusão de que há uma presunção de continuidade do TAC
após sua assinatura e de que deve haver uma fiscalização permanente do seu cumprimento –
ideia que é reforçada pela ausência da previsão dos mecanismos de quitação e encerramento do
Procedimento Administrativo.
As normas permitem que o Ministério Público verifique o cumprimento do TAC ao
longo do tempo, não sendo uma verificação estanque no prazo da obrigação. A quitação acaba
se transformando em uma decisão unilateral e discricionária do Ministério Público, e não em
um direito do interessado devedor da obrigação. 67 Em um dos TACs analisados esta
discricionariedade do Ministério Público em relação ao entendimento do fim do relacionamento
jurídico com o interessado deu-se de forma expressa: é o exemplo do Item 40 do ANEXO I – um

65

No âmbito do CNMP é a Resolução 174/2017 que regulamento o Procedimento Administrativo e a Notícia de Fato,
e a Resolução 23/2007, tal como alterada pela Resolução 161/2017, regulamenta o Inquérito Civil.
66
“Art. 8o O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade-fim destinado a: I – acompanhar o
cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado [...]” (CNMP, 2017a, p. 4).
67
Conforme ensina Orlando Gomes (2019, p. 112), o credor da obrigação é obrigado a concedê-la ao devedor se for
adimplida, podendo o devedor exigir, inclusive, tal declaração de quitação por via judicial se o credor se recusar a
concedê-la, sendo a quitação um ato devido pelo credor da obrigação.
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TAC assinado por Frama Holding Ltda. para a adequação de conduta relativa à averbação de
área de reserva legal. Além da ausência de cláusula de quitação, há a seguinte disposição:

11. O MINISTÉRIO PÚBLICO poderá, a qualquer tempo, diante de novas
informações ou se assim as circunstâncias o exigirem, retificar ou complementar este
compromisso, determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena
de invalidade imediata deste termo, ficando autorizado, neste caso, a dar
prosseguimento ao procedimento administrativo (inquérito civil/protocolado/peças de
informação) eventualmente arquivado pelo Conselho Superior do Ministério Público
em decorrência deste instrumento (Inquérito 14.0250.0000058/2011-3).

Esta conclusão vem amparada pela Resolução 179/2017 ao estabelecer que o prazo do
Procedimento Administrativo é de um ano, prorrogável quantas vezes necessário68 mas silente
a norma sobre eventual vinculação do prazo de fiscalização ao prazo das obrigações entabuladas
no TAC.
Além da perpetuidade das obrigações, a ausência de mecanismos de quitação previstos
nos TACs estabelece um regime jurídico no qual a extinção do instrumento negocial se
subordina a um ato de fiscalização do órgão público, cabendo a este órgão a interpretação
discricionária sobre o cumprimento das obrigações. O prazo estabelecido nas cláusulas não é
realmente de cumprimento da obrigação, mas de mera regularização, marcando o início – e não
o fim – do período de fiscalização. Esta constatação reforça os achados de que o Ministério
Público assume, nos TACs, as atividades fiscalizatórias do órgão ambiental competente – nada
obstante, como dito, não seja possível auferir se faz isso a requerimento para forçar a coação da
empresa privada ou se age de modo totalmente autônomo.
A doutrina pouco tem versado sobre este tema da quitação, mas duas menções de ordem
bastante relevantes merecem registro: a primeira, feita por Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi
de Palma (2018, p. 164), no sentido de que é cláusula obrigatória dos termos de compromisso
a exatidão de quando será devido o termo de quitação – os autores reconhecem a realidade de
cláusulas indeterminadas que causam discordâncias interpretativas sobre a outorga da quitação.
A segunda, feita por Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 253), que em levantamento empírico
da análise de TACs informa que cerca de 35% dos instrumentos por si analisados não possuíam
sequer delimitação de prazo para as próprias obrigações assumidas.69
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Conforme estabelece o artigo 11 da Resolução 174/2017: “o procedimento administrativo deverá ser concluído no
prazo de 1 (um) ano, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período, desde que haja decisão
fundamentada, à vista da imprescindibilidade da realização de outros atos” (CNMP, 2017a, p. 4).
69
A completa ausência de prazo para o cumprimento das obrigações reforça o mecanismo de obrigações
permanentemente exigíveis e, assim, permanentemente sujeitas à fiscalização do Ministério Público.
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É curioso notar que, na seara ambiental, está em vigor o artigo 79-A, parágrafo 1o, inciso
II da Lei 9.605/1998, que determina aos órgãos do Sisnama que os acordos administrativos
assinados por eles respeitem um prazo máximo de três anos de vigência. 70 Ainda que o
Ministério Público não integre o Sisnama, ele está exercendo o controle externo de suas
atividades e, se na origem um instrumento de três anos seria o suficiente para ajustar a conduta
que deu ensejo à sua assinatura, não deveria ser diferente com o órgão de controle.
Recentemente, a questão do prazo dos TACs voltou ao debate legislativo por meio do
direito do trabalho. A Medida Provisória no 905, de 11 de novembro de 2019, inseriu o artigo
627-A na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT, promulgada pelo Decreto-Lei 5.452/1943)
com a seguinte redação:
Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação fiscal, com o
objetivo de fornecer orientações sobre o cumprimento das leis de proteção ao trabalho
e sobre a prevenção e o saneamento de infrações à legislação por meio de termo de
compromisso, com eficácia de título executivo extrajudicial, na forma a ser
disciplinada pelo Ministério da Economia.
§ 1o Os termos de ajustamento de conduta e os termos de compromisso em
matéria trabalhista terão prazo máximo de dois anos, renovável por igual
período desde que fundamentado por relatório técnico, e deverão ter suas
penalidades atreladas aos valores das infrações contidas nesta Consolidação e em
legislação esparsa trabalhista, hipótese em que caberá, em caso de descumprimento,
a elevação das penalidades que forem infringidas três vezes (BRASIL, 2019, grifo
meu).

O novo artigo estabeleceu um procedimento específico para TACs assinados em matéria
trabalhista e, ao assim fazê-lo, preencheu o vazio normativo da LACP por meio da imposição
expressa de um prazo máximo de duração do TAC, endereçando diretamente o fenômeno aqui
observado.
Provavelmente, a falta de menção da doutrina especializada sobre o tema da quitação
deriva do fato de que o estudo do direito das obrigações sempre foi uma matéria mais afeta ao
direito privado. Os ramos do direito público não se dedicam de forma sistemática ao estudo do
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“Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos ambientais integrantes do SISNAMA, responsáveis
pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades suscetíveis
de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo
de compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela construção, instalação, ampliação e funcionamento
de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores.
§ 1o O termo de compromisso a que se refere este artigo destinar-se-á, exclusivamente, a permitir que as pessoas físicas
e jurídicas mencionadas no caput possam promover as necessárias correções de suas atividades, para o atendimento das
exigências impostas pelas autoridades ambientais competentes, sendo obrigatório que o respectivo instrumento disponha
sobre: [...] II – o prazo de vigência do compromisso, que, em função da complexidade das obrigações nele fixadas,
poderá variar entre o mínimo de noventa dias e o máximo de três anos, com possibilidade de prorrogação por igual
período; [...]” (BRASIL, 1998).
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que se poderia chamar de obrigações administrativas, e daí surge a dificuldade de importar os
conceitos derivados das relações puramente civis.71
É possível, ainda, que a presença do interesse público como ponto definidor do TAC
tenha impedido a associação de um mecanismo terminativo ao instrumento, talvez como uma
forma de impedir a associação deste instrumento aos contratos privados – o que, nesta linha de
argumentação, enfraqueceria o poder do órgão público de manter a tutela destes interesses a
qualquer tempo.72 Mesmo para parte da doutrina que adotou um forte tom revisionista sobre o
conteúdo do chamado interesse público, não houve considerações adicionais sobre a margem
de discricionariedade da Administração Pública para fiscalizar no tempo os acordos
consensuais de modo geral.73
4. QUESTÕES CENTRAIS RESULTANTES DA PESQUISA EMPÍRICA: OS TACS
COMO “REGULAMENTOS”
A pesquisa empírica revelou que os TACs estão permeados com obrigações genéricas
reprodutoras de obrigações legais in abstrato, não necessariamente correlacionadas ao caso
concreto e sem prazo certo de encerramento, passíveis de fiscalização a qualquer tempo após o
cumprimento da obrigação. Ela revelou, ainda, que o Ministério Público tende a agir sem a
intervenção do órgão ambiental competente para firmar o instrumento nada obstante lhe atribua
competência fiscalizatória para o acordo firmado.
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Marcos Augusto Perez (2013, p. 452) se dedicou brevemente ao tema e conclui que não há diferença entre a obrigação
prevista no Código Civil e aquelas que são entabuladas pela Administração Pública de modo geral, sendo o conceito de
obrigação jurídica pertencente, na verdade, à Teoria Geral do Direito, Haveria, no entanto, uma diferença na origem das
obrigações administrativas, que partem de relações extracontratuais, atos unilaterais ou relações trilaterais ou
multilaterais, sendo estas últimas aquelas em que a Administração Pública representa uma coletividade de cidadãos, na
curadoria de seus interesses, ainda que sem representação formal (op. cit., p. 463). Esta última hipótese poderia englobar
os instrumentos objetos desta pesquisa.
72
Me refiro, aqui, às discussões doutrinárias referenciadas no início deste trabalho sobre a natureza e o regime jurídico
do TAC, cuja variação no entendimento ocorre, justamente, em relação ao entendimento quanto ao alcance da
possibilidade de o poder público transacionar o interesse público embutido na tutela dos direitos coletivos, por meio de
acordo consensual. Ana Luiza de Andrade Nery (2017, p. 120) resume, finalmente, estes embates doutrinários: “o termo
indisponibilidade de direitos metaindividuais é larga e indiscriminadamente utilizado pela doutrina, que, contudo, não
se debruça com o cuidado necessário sobre o assunto para explicitar quais seriam os pressupostos e as características
desse instituto jurídico a justificar a suposta impossibilidade de transigência sobre essa categoria de direitos
metaindividuais. Com fundamento no equivocado entendimento de que a participação do administrado no ajustamento
seria mera anuência, submissão ou concordância plena aos termos postos pela administração pública, ou, ainda, um
simples reconhecimento de sua conduta desajustada, fixou-se o inadequado e inconveniente entendimento de que não
haveria qualquer margem para negociação em um ajustamento de conduta, seja para a administração pública, seja para
o interessado”.
73
Em seu estudo, Marcos Augusto Perez (2013, p. 455) admite que, embora a estrutura da obrigação de direito privado
seja igual à da obrigação administrativa, esta pode comportar formas diversas de interpretação justamente em razão da
presença do interesse público, podendo tornar a abstenção uma impossibilidade jurídica.
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Como demonstraram os números da pesquisa no subcapítulo anterior, algumas destas
características são mais preponderantes que outras. Desta forma: 93 dos 102 TACs não contêm
mecanismos de encerramento e quitação; 54 são constituídos parcial ou totalmente por
obrigações sem especificidade em relação ao caso concreto subjacente; e 94 não contam com a
participação do órgão competente.
Entendo que estas conclusões demonstram duas faces distintas dos TACs: por um lado,
o atendimento apenas parcial de requisitos formais de validade e, por outro lado, a utilização
do TAC com a finalidade de ato normativo. Explico.
Em relação aos requisitos formais de validade, as obrigações genéricas podem ser
consideradas ilíquidas. De outra sorte, a falta dos instrumentos de quitação desafia um problema
de exigibilidade, não pela falta de prazo para o cumprimento das obrigações individualmente
consideradas, mas pela perpetuidade permitida ao exercício fiscalizatório.
A análise do agente capaz, no entanto, impõe mais dificuldades. O Ministério Público é
legitimado para assinar o TAC e prescinde de qualquer anuência formal dos demais
colegitimados para tanto. 74 A ausência dos órgãos ambientais, portanto, não se revela um
problema formal.
Ocorre que, em uma conexão direta com a amplitude das obrigações e do sistema
fiscalizatório observado, o que se percebe é que o Ministério Público acaba, ele próprio, se
substituindo às atividades do órgão ambiental. Isso ocorre porque as obrigações reproduzem
normais legais às quais o interessado já está vinculado e que podem ser exigidas pelo órgão
ambiental com ou sem a assinatura do TAC. Ao transportá-las para o TAC sem especificar
modo diverso de cumprimento, o Ministério Público está trazendo para si a possibilidade
(competência) de fiscalizar estas mesmas obrigações ao lado do órgão ambiental. Tal
competência é verdade ainda nos casos verificados em que o Ministério Público transfere ao
órgão ambiental a possibilidade de fiscalização do cumprimento do TAC, porque ao Ministério
Público sempre será reservado o direito de ele mesmo decidir sobre o cumprimento e, querendo,
ajuizar ação civil pública se entender inadimplido.
Entendo que a combinação destes fatores – isto é, obrigações genéricas, exigíveis a
qualquer tempo, passíveis de fiscalização por um órgão público – confere aos TACs uma forma
normativa, regulamentar. Assim é porque o TAC assume estrutura semelhante à de um ato
normativo, permitindo que as obrigações sejam suficientemente amplas para abarcar situações
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No entendimento de Rodolfo de Camargo Mancuso (2019, p. 301), ao explicar a legitimação para a propositura da
ação civil pública.
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diversas, a qualquer momento no tempo e permitindo, inclusive, o exercício do poder de polícia
pelo órgão signatário ou outro, já originalmente competente para atos de polícia sobre a questão.
Entendo, ainda, que tal estrutura decorre da não observância dos requisitos legais que
exigem do TAC o estabelecimento do modo, do tempo e do lugar do acertamento da conduta
relacionados à solução do caso concreto. Na amostra revisada não se observou suficiente
especificidade quanto ao caso concreto em relação a nenhum destes três elementos para a
maioria dos TACs analisados, conforme apontam os números apresentados.
De um ponto de vista estritamente formal, portanto, os TACs revelam uma eficácia
limitada ante a ausência dos requisitos de liquidez e exigibilidade. Utilizando o termo de
Floriano de Azevedo Marques e Rafael Véras de Freitas (2020, p. 79), faltou aos TACs
“cuidado redacional” para a formação do título executivo.
Para além das questões meramente formais, no entanto, entendo que o mais relevante
achado da pesquisa empírica é que ela denota uma finalidade, um uso específico dos TACs que
reside, precipuamente, na figura do Ministério Público e sob um duplo viés: i) o Ministério
Público empresta sua força institucional aos órgãos ambientais, firmando termos que visam ser
um instrumento adicional de coerção como forma de compelir as empresas privadas a
cumprirem obrigações legais e sem inovação específica em como realizar tal cumprimento; e
ii) o Ministério Público se substitui na competência do órgão ambiental, tomando para si o
objetivo de conduzir a fiscalização de um empreendimento ou atividade, com ou sem o apoio
técnico deste órgão.
A eficácia dos TACs, nestes casos, não está propriamente em garantir um acertamento
da conduta irregular de uma determinada e específica maneira – o que seria de se esperar de um
TAC que atendesse a todos os requisitos normativos para a conformação do título executivo –,
mas está na coação para forçar a empresa privada a permanecer no cumprimento contínuo das
suas obrigações legais. Daí sua característica normativa.
Algumas razões observadas nos TACs podem ser aventadas para esta forma. A primeira
delas: uma possível ineficácia dos processos administrativos preventivos. Digo preventivos
porque viu-se, nos exemplos, que os TACs versaram sobre processos de licenciamento
ambiental ou regularização de área (mediante TCRA), além de reparação de dano, mas em
nenhum exemplo os TACs foram utilizados para renegociar sanções já impostas pelo órgão
ambiental. Isso reforça a tese de que o Ministério Público empresta força institucional ao órgão
ambiental para atingir uma finalidade preventiva do dano ambiental, tratando a reparação do
dano como sanção civil, de forma independente da sanção administrativa.
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Não verifico amparo normativo para esta diferenciação. Quer dizer, não há norma que
justifique o Ministério Público atuar desta forma em relação aos processos administrativos
preventivos, e não sobre os sancionatórios; mas esta é uma constatação clara, a partir dos
exemplos analisados. A razão para isto, portanto, somente pode residir em elemento
extrajurídico, e entendo que a intenção do Ministério Público seja a de prevenir o dano
ambiental quando ainda seja possível fazê-lo.
Poder-se-ia argumentar que tal diferenciação residiria no artigo 1o da LACP, que
estipula o alcance da ação civil pública à responsabilidade por danos, morais ou patrimoniais.
Quer dizer, o alcance do TAC seria, igualmente, o dano, e preveni-lo abrangeria a verificação
dos processos administrativos correlatos. No entanto, entendo que a autorização legal para
prevenir o dano não autoriza a interferência de um órgão sobre a competência de outro já que
o Ministério Público não possui competência para condução destes processos administrativos
e, portanto, não deveria poder negociá-los por meio de acordos consensuais. 75 Portanto, retorno
à tese de que o Ministério Público está a emprestar força institucional ao órgão ambiental.
O Ministério Público é órgão de indiscutível peso no cenário jurídico brasileiro. Sua
missão jurídica encontra assento expresso na Constituição Federal, abrangendo a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis,
conforme redação do artigo 127 (BRASIL, 1988). A par de direitos exclusivamente privados e
do exercício da advocacia, quase não há direito público não alcançado pela tutela do Ministério
Público como fiscal da lei.
Egon Bockman Moreira et al. (2019, p. 334) falam em “legitimidade prioritária” do
Ministério Público para a defesa dos direitos tutelados pela LACP sobre os demais
colegitimados, dado o assento constitucional de sua finalidade institucional. Ana Luiza de
Andrade Nery (2017), com raciocínio similar, diferencia a legitimidade dos outros órgãos
públicos colegitimados, cuja ação somente pode versar sobre “a matéria relacionada à sua
função institucional”, e aquela do Ministério Público, que pode versar sobre “qualquer direito
transindividual” (op. cit., p. 147-148, grifo do original). Em outras palavras, os autores
expressam a condição de que o Ministério Público tutela todos os direitos difusos e coletivos,
inclusive aqueles que são especificamente tutelados por um outro órgão, inclusive órgãos
ambientais.
Nessa esteira, como já demonstraram os entendimentos de José Afonso da Silva (2010)
e Hugo Nigro Mazzilli (2015), o Ministério Público exerce função de controle da atividade
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Retomo, aqui, a posição de Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 156), que textualmente exclui a responsabilidade
administrativa como objeto válido do TAC.
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administrativa e dos órgãos do Poder Executivo, o que lhe compete força singular. Acaba sendo,
ao lado do Tribunal de Contas, o fiscal dos fiscais. Utilizo o termo “força” porque a questão é
mais institucional que formal, já que ele não possui competência para se substituir no exercício
do poder de polícia outorgado ao órgão ambiental. Em termos mais singelos, o Ministério
Público tutela os mesmos direitos que estes órgãos e, adicionalmente, também tutela as ações
dos órgãos em si. Tutela, ao mesmo tempo, o direito e o órgão.
Rodolfo Camargo Mancuso (2006, p. 216-244) observou que, quando a LACP foi
editada, esperava-se que todos os colegitimados promovessem, igualmente, a defesa dos
direitos ali abrangidos. Notou, no entanto, que não foi o que ocorreu, e a LACP se tornou
ferramenta utilizada quase exclusivamente pelo Ministério Público, havendo um desequilíbrio
notório no uso do instrumento. No entendimento do autor, isso acontece porque os demais
colegitimados preferem solicitar a investigação e condução da apuração dos fatos ao Ministério
Público, isentando-se das agruras político-jurídicas associadas (op. cit., p. 238). Há, ainda, uma
última questão apontada pelo autor: os demais colegitimados podem, eles mesmos, serem
demandados pelo Ministério Público (op. cit., p. 245-249).
Esta visão do Ministério Público não paira apenas sobre os colegitimados. Também as
empresas privadas compartilham desta visão institucional porque aceitam negociar as mesmas
normas – que já deveriam legalmente cumprir e das quais já seriam passíveis de fiscalização
pelo órgão ambiental. De mais a mais, conforme ensina Rodolfo de Camargo Mancuso (2006),
o Ministério Público é quem tem, de fato, se valido da via judicial para buscar a
responsabilidade pelos danos ambientais causados, de modo que as empresas privadas sabem
que, não existindo acordo, sofrerão o peso que o processo judicial lhes impõe, ficando à mercê
do comando judicial.
E não apenas isso: também é o Ministério Público o titular da ação penal. As empresas
privadas sabem, portanto, que a negociação do TAC abrange não apenas seu conteúdo
específico, mas também o impedimento para que ocorra a ação civil e, se possível, a ação penal.
Assim, também para as empresas privadas, o TAC representa uma vantagem institucional que
independe do conteúdo específico das cláusulas negociadas.
Neste sentido, a vantagem do TAC para empresas privadas é que, nada obstante já esteja
constatada uma irregularidade, elas se livram do processo e da sanção judicial. A perpetuidade
do prazo fiscalizatório previsto no instrumento lhes permite utilizá-lo indefinidamente como
escudo – o que pode protegê-las, inclusive, de sanções do próprio órgão administrativo. A
abrangência das obrigações genéricas, por seu turno, permite às empresas definir o modo de
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cumprimento sem interferência dos órgãos reguladores. Por fim, o acordo consensual sempre
pode ser renegociado se houver dificuldades no adimplemento.
Desta feita, os TACs normativos se mostram vantajosos em vários ângulos institucionais
e de estratégia negocial. Aceita-se que as obrigações não preencham estritamente os requisitos
de validade e que o Ministério Público se sobreponha às funções do órgão ambiental em prol
de reforçar os mecanismos de coação contra a empresa privada que, por sua vez, consegue
impedir o início ou a continuidade da ação judicial de responsabilização.
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CAPÍTULO IV
CONSIDERAÇÕES FINAIS: RISCOS DOS TACS REGULAMENTARES E
RECOMENDAÇÕES

Especificamente em relação à eficácia dos TACs, a conclusão mais relevante da
pesquisa foi a revelação da finalidade empírica para a qual são utilizados. A pesquisa revela
que os TACs são utilizados pelo Ministério Público como uma espécie de ato normativo
negociado e em substituição ou complementação ao exercício do poder de polícia por parte do
órgão ambiental competente. Entendo que este uso verificado do TAC somente é possível em
razão de o Ministério Público ser um órgão de controle externo, pelas razões expostas no
CAPÍTULO anterior.
O uso do TAC normativo tem suas vantagens. Mas ele também importa riscos jurídicos,
e entendo que os mesmos objetivos institucionais poderiam ser atingidos com riscos mitigados.
Os riscos, penso eu, residem na não observância dos requisitos formais de validade e da
finalidade normativa atribuída ao instrumento. Há uma dissociação entre o regime jurídico
previsto e a ocorrência empírica que pode imprimir aos TACs problemas de exigibilidade e até
mesmo nulidade.
As obrigações entabuladas de forma genérica têm baixa exequibilidade já que lhes falta
liquidez, dificultando a verificação do adimplemento ou inadimplemento. Há imprecisão
jurídica na definição do tempo, do modo e do lugar de cumprimento, o que pode gerar
insegurança jurídica sobre o cumprimento das obrigações. Em última análise, a própria
verificação de proteção ao meio ambiente torna-se imprecisa. A amplitude das obrigações
também torna os TACs indefinidos nos objetos transacionados e frustra o objetivo normativo
para que sejam alcançadas soluções equânimes e direcionadas ao caso concreto.
O mesmo se pode dizer da ausência dos mecanismos de quitação. Neste ponto há íntima
dependência com o papel que o Ministério Público pretende exercer sobre os TACs. O apoio
institucional aos órgãos ambientais é relevante para reforçar os mecanismos de coação no
cumprimento das obrigações legais, mas entendo que isso deriva da força institucional do
Ministério Público como órgão de controle externo e por suas funções constitucionalmente
estabelecidas, e não do formato normativo que acabou se emprestando aos TACs. Em outras
palavras, o Ministério Público não precisa utilizar o TAC neste formato para atingir seu
objetivo.
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Além disso, entendo que o regime normativo analisado para os TACs leva à conclusão
de que estes instrumentos sejam temporários. Tal conclusão se baseia no texto da LACP ao
centrar o objetivo do TAC em ajustar a conduta do interessado (BRASIL, 1985), de modo que,
concluído o ajuste, cessa a necessidade jurídica do instrumento. Evidente tal afirmação porque,
se uma atividade ou empreendimento é permanentemente desajustado, o caso não é de TAC,
mas de revogação de licença ou autorização em que se baseia seu funcionamento. A finalidade
do TAC, como instrumento de caráter temporário, é pôr fim à crise jurídica.
A Resolução 179/2017 e a LINDB reforçam este entendimento ao condicionar que as
obrigações tenham prazo, e que este prazo seja respeitado tanto pelo devedor quanto pelo credor
da obrigação. Ou seja, existe o prazo para iniciar a fiscalização, mas não para terminar.
A transitoriedade, portanto, é de sua essência, e além de auxiliar na conformação
adequada do título executivo serve como mecanismo jurídico para evitar o fenômeno da
usurpação da competência.
De outra perspectiva, os TACs normativos parecem ser uma vantagem para a empresa
privada apenas no momento da assinatura porque lhe desvia do risco da ação judicial ao mesmo
tempo em que não lhe outorga obrigações diferentes daquelas que ela já possuía. No médio e
longo prazo, no entanto, podem revelar-se um problema porque acabam se tornando uma norma
adicional a ser observada, com sanções para além daquelas já previstas em lei. Afastado o risco
da ação judicial, o TAC normativo perde o sentido institucional para a empresa privada
signatária, mas não há meio jurídico de decretar seu fim. Justamente, convive aqui o ponto
mencionado por mim na INTRODUÇÃO do trabalho, já que as empresas privadas não pretendem
ter o Ministério Público como órgão regulador. E entendo que ser órgão regulador não é a
intenção do Ministério Público, nada obstante os TACs normativos lhes acabem conferindo esta
função.
Por fim, há o risco da indevida usurpação de competência do órgão ambiental já que os
TACs normativos transferem ao Ministério Público a prerrogativa de fiscalizar a atividade e o
empreendimento ao invés de fiscalizar uma obrigação específica. O Ministério Público passa a
exercer o poder preventivo de polícia, que a lei determina a órgão diverso – o que pode levar a
toda sorte de conflitos de comando entre um órgão e outro. Neste ponto, igualmente, mais um
problema indigesto para as empresas privadas e que pode afastá-las do TAC: o conflito
normativo.
Embora a pesquisa não permita concluir com certeza, entendo ser possível que a não
participação do órgão ambiental nos TACs seja sintomática da vagueza das obrigações
verificadas. O Ministério Público, como órgão de controle e não propriamente órgão executivo,
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está mais distante do problema, não conhecendo as especificidades técnicas como conhece o
órgão competente. Houvesse a participação do órgão na redação do instrumento – e não apenas
em eventual fase de instrução do inquérito –, creio que as cláusulas poderiam revelar-se mais
específicas e direcionadas a uma solução prática do caso subjacente.76
Um dos TACs analisados corrobora esta afirmativa. Trata-se do Item 102 do ANEXO I,
em que a empresa JBS S.A. é signatária, de um lado, e do outro lado a Cetesb aparece na
qualidade de tomadora do compromisso em conjunto com o MPSP para acertamento de
questões ambientais em planta frigorífica localizada na Comarca de Lins. As obrigações
estabelecidas neste TAC se apresentam da seguinte forma:
2.f – Compromete-se a manter a precipitação do sulfeto residual do homogeinizador
com cloreto férrico ou outros oxidantes, mencionados no item 2.d, mantendo,
também, a precipitaçao e oxidação de sulfeto da linha do cozimento, iniciadas em
dezembro de 2010. Após a instalação do triturador da graxaria (previsto na cláusula
2.m), esta etapa do processo produtivo será eliminada, sendo, a partir de então,
dispensada a necessidade de realização desta medida (oxidação de sulfeto da linha de
cozimento).
[...]
2.k – Compromete-se a instalar até o dia 30.06.11, equipamento denominado
“tridecanter”, de alta eficiência a fim de melhorar as condições do sistema de
tratamento (Inquérito 09/08 acp 322.01.2010.011936-6)..

Adicionalmente, ao final do TAC, respeitando a divisão de competências entre o
Ministério Público e a Cetesb, foram destacadas as obrigações consideradas de caráter
permanente para que fossem transportadas ao processo de licenciamento ambiental, onde
passariam a ser acompanhadas, exclusivamente, por este órgão:
2.p – Se, após a adoção de todas as medidas acima citadas destinadas a evitar a
emissão de substâncias odoríferas na atmosfera, perceptíveis além dos limites físicos
do empreendimento, ainda persistirem as reclamações da população por poluição do
ar, devidamente comprovadas pela CETESB, esta fará constar da licença de operaçãorenovação, nos termos de sua competência, que a JBS deverá encerrar as atividades
destinadas ao curtimento de couro no local, dentro do prazo de validade da licença.
[...]
3.c – Emitir nova licença de operação do curtume e emitir licença de operação relativa
às ampliações do sistema de tratamentos de efluentes, constando como
condicionantes, o cumprimento das exigências técnicas previstas na Cláusula 2
(Inquérito 09/08 acp 322.01.2010.011936-6).
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Procurei realizar a busca de TACs assinados exclusivamente por órgãos da Administração Pública com a finalidade
de comparar os resultados alcançados em relação a esta hipótese, ainda que sem observar o mesmo rigor metodológico.
Nada obstante, o levantamento esbarrou nas mesmas dificuldades que expus para a localização de um banco de dados
públicos, que inexiste. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) não
disponibiliza instrumentos para consulta, e a Cetesb possui um informativo, sem cópia do instrumento, de TAC assinado
em 2012 (disponível em https://cetesb.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/06/5-novembro-2012.pdf. Acesso em 25
maio 2020). Exemplos da própria pesquisa empírica, no entanto, reforçam a hipótese, como exponho na sequência.
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Este exemplo é bastante singular dentre os TACs encontrados e denota, por fim, aquilo
que estou a sugerir: com obrigações especificamente relacionadas ao caso concreto, utilizou-se
da força institucional do Ministério Público para que fossem estabelecidas previsões transitórias
que marcam o período do ajustamento para, depois, seguir-se apenas pela via administrativa. É
um TAC que, ao menos na forma, atinge seu objetivo de ajustar a conduta e, ao mesmo tempo,
preserva as funções e competências institucionais de cada órgão.
Na esteira deste exemplo residem as sugestões de melhoria dos TACs, que podem ser
elencadas pelos mandamentos expostos a seguir.
a) O órgão da Administração Pública competente para o exercício do poder de polícia
administrativa deve, na medida do possível, ser signatário do TAC em conjunto com o
Ministério Público. Se o TAC dispuser obrigações sobre procedimentos administrativos
de polícia cuja competência é privativa do órgão competente da Administração
Pública, sua a participação deverá ser obrigatória. O órgão competente, quando não
signatário, não deve receber a atribuição de fiscalizar o cumprimento das obrigações
entabuladas no TAC e, na mesma hipótese, não deve o Ministério Público inserir no
objeto do TAC obrigações relativas ao cumprimento de processos administrativos cuja
condução seja competência exclusiva de outro órgão da Administração Pública.
É o objeto do compromisso que fixa a competência para a assinatura do termo. Se o
Ministério Público entende ser necessário dispor sobre obrigações que impactem ou
transacionem sobre condução de processo ou procedimento administrativo de competência de
outro órgão da Administração Pública, deverá requerer sua participação na qualidade de
colegitimado tomador do compromisso. Não havendo a participação deste outro órgão, o
Ministério Público não poderá dispor de obrigações nesse sentido, sob pena de nulidade,
devendo, então, limitar o objeto do TAC a disposições sobre responsabilidade civil. 77
A natureza de permissivo genérico do artigo 5o, parágrafo 6o da LACP e do artigo 26 da
LINDB estabelece a competência para firmar compromissos, mas não fixa a competência sobre
o objeto do compromisso em si, que vai variar de acordo com a lei de regência de cada órgão
público.
No mesmo sentido, o Ministério Público não pode atribuir competência fiscalizatória
por meio de TAC já que somente a lei pode assim dispor. Além disso, o artigo 9o da Resolução
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Faço referência, outra vez, à posição de Geisa de Assis Rodrigues (2011, p. 156), já mencionada anteriormente.
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179/2017 do CNMP determina que a fiscalização do TAC fique a cargo do corpo técnico do
próprio Ministério Público.78 Se assim fizer, novamente, estamos diante de disposição nula.
Esta recomendação visa eliminar problemas de conflito ou usurpação de competência,
além de estimular que as obrigações assumidas sejam mais específicas em relação ao caso
concreto. Nada impede que o Ministério Público convide o órgão competente para assinar o
TAC – desta vez como interveniente-anuente, mesmo quando dispor apenas sobre
responsabilidade civil, com o objetivo de conferir maior delimitação técnica às obrigações
eventualmente entabuladas. Nesta hipótese se trata de uma opção, a critério dos envolvidos.
Em resumo, portanto, se o objeto do TAC versar somente sobre responsabilidade civil,
o Ministério Público pode ou não convidar outro órgão público para ser signatário – hipótese
em que deverá fazê-lo na qualidade de interveniente-anuente. De outra sorte, se o objeto do
TAC versar sobre obrigação que impacte ou transacione sobre processo ou procedimento
administrativo que seja da competência de outro órgão da Administração Pública, este deverá
obrigatoriamente participar na qualidade de colegitimado tomador do compromisso, sob pena
de nulidade.
b) As cláusulas devem respeitar o mandamento legal para que sejam precisas em relação
ao tempo, ao modo e ao lugar de cumprimento das obrigações, preenchendo
integralmente os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. A recomendação visa
eliminar riscos de invalidade ou nulidade por vícios de forma do título executivo, além
de impedir a existência de cláusulas genéricas que não estejam relacionadas, de forma
específica, ao caso concreto.
As obrigações não podem estar redigidas de forma a destinar-se a qualquer pessoa
jurídica indiferentemente, não bastando a reprodução das condições de tempo, de modo e de
lugar já abstratamente previstas na legislação ambiental. O tempo, o modo e o lugar
entabulados, aqui referidos, são aqueles específicos da situação-objeto do TAC. A participação
do órgão ambiental competente pode auxiliar na delimitação prática destas obrigações.
Exemplificando o que aqui se pretende com base nas análises feitas ao longo da pesquisa
empírica, as obrigações não devem ser do tipo “não causar poluição ambiental” ou “não dispor
de resíduo sem tratamento adequado”, preferindo-se que sejam do tipo “instalar, até o dia
30/06/2011, equipamento denominado ‘tridecanter’”.
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Aqueles TACs apoiados em cláusulas genéricas são passíveis de serem reconhecidos
nulos ou, ao menos, destas cláusulas específicas serem assim declaradas.79 Ainda que sejam
admitidos como títulos executivos válidos, certamente enfrentarão dificuldades e sofrerão
indispensável fase de liquidação em sede judicial no caso de inadimplemento.
c) O TAC deve conter cláusula de quitação, definindo o modo pelo qual o cumprimento
da obrigação será verificado.
A natureza de título executivo conferida ao TAC pelo parágrafo 6o do artigo 5o da LACP
e a exigência concedida pelo artigo 26 da LINDB para que, do compromisso, conste prazo,
importa a obrigação de o Ministério Público reconhecer o cumprimento da obrigação, marcando
o fim jurídico do termo. A cláusula de quitação, portanto, é inerente à condição transitória em
que o TAC se assenta.
Esta recomendação pretende dar segurança jurídica à empresa privada signatária, que
saberá o momento e as condições em que o TAC será considerado juridicamente extinto, além
de prevenir conflito e usurpação de competência, permitindo que o Ministério Público aja
sempre temporariamente para ajustar a conduta. Ela pretende, ainda, emprestar ao TAC maior
caráter transacional, eliminando-se o caráter normativo verificado na pesquisa.
Ao contrário das demais recomendações, a ausência da cláusula de quitação não enseja
a nulidade do TAC porque pode ser exigida pela empresa privada ainda que não prevista
expressamente, mas é uma boa prática que visa retirar do TAC uma condição de perpetuidade
fiscalizatória que não encontra amparo normativo.
O objetivo primordial destas três recomendações é o de que os TACs observem um
“cuidado redacional”, para utilizar novamente a expressão de Floriano de Azevedo Marques e
Rafael Véras de Freitas (2020, p. 79), e não se transmutem em atos normativos abstratos. Os
riscos embutidos neste formato prejudicam a exequibilidade do instrumento, criam insegurança
jurídica e conferem ao Ministério Público um papel regulador sem base legal. De mais a mais,
a não observância destas recomendações pode levar à situação de nulidade do TAC, seja pela
não verificação dos requisitos formadores do título executivo, seja por desvios de competência,
nas hipóteses tratadas anteriormente.
Adotando-se estas medidas, entendo ser possível manter a força institucional do
Ministério Público e a força coercitiva destes instrumentos, mas acrescendo-os da tecnicidade
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e da especificidade das quais se mostraram carentes. Além disso, o incremento da segurança
jurídica para as empresas privadas quanto à extinção do TAC tende a atraí-las para a negociação
porque lhes oferece tanto a prevenção do início da ação judicial como a previsibilidade quanto
ao modo de saída da crise jurídica instaurada.
A eficácia dos TACs ficaria, assim, assegurada dentro daquilo que o plano normativo
indica como desejado: com clareza, por meio de soluções práticas voltadas ao caso concreto,
eficientemente estabelecidas e passíveis de serem executadas mediante título executivo.

***
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ANEXO I
INSTRUMENTOS ANALISADOS NA PESQUISA (POR ITEM)
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1

Número inquérito civil

2

23/2010
GEAP n. 000603-004/2010

3

IC.00770.00014/2014

4

32/2011
GEAP n. 004450-012/2011

5

05/2005
2005001060001056

6

7

1.23.000.000573/2008-49

052/2009

8

073/2008

9

06.2016.00003446-3

Órgão público
signatário
Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
Ministério
Público do
Estado do Rio
Grande do Sul
Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
Ministério
Público do
Estado de
Rondônia

Ministério
Público
Federal

Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
do Sul
Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
do Sul
Ministério
Público do
Estado de
Santa Catarina

Compromissados

JBS S.A.

Intervenientes
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente (SEMA)

Data da
assinatura

Comarca

26.07.2011

Barra do Garças

Estado

Obrigações
previstas

MT

Fazer, dar e
multa
cominatória

Seara Alimentos Ltda.

04.12.2012

Estrela

RS

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

JBS S.A.

08.09.2011

Cáceres

MT

Fazer, dar e
multa
cominatória

17.08.2010

Cacoal

RO

Fazer e multa
cominatória

07.07.2009

Estado do Pará

PA

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

11.11.2010

Campo Grande

MS

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

JBS S.A.

Bertin S.A., Bracol Holding
Ltda.

JBS S.A.

JBS S.A.

Seara Alimentos Ltda.

Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Secretaria Estadual
de Defesa Ambiental (Sedam)
Heber Participações S.A.,
Reivo Participações S.A.,
Fernando Antônio Bertin,
Natalino Bertin, Silmar
Roberto Bertin, Reinado
Bertin, João Bertin Filho,
Federação da Agricultura e
Pecuária do Pará (Faepa)
Município de Campo Grande;
Secretaria Municipal de
MeioAmbiente e
Desenvolvimento Urbano
(Semadur)
Município de Campo Grande;
Secretaria Municipal de
MeioAmbiente e
Desenvolvimento Urbano
(Semadur)

11.11.2010

Campo Grande

MS

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

05.07.2016

Criciúma

SC

Fazer e multa
cominatória

83

10

00766.008/2007

Ministério
Público do
Estado do Rio
Grande do Sul

11

17/05/PJF
09.2007.0000036-3

Ministério
Público do
Estado de
Santa Catarina

12

RA n. 029
GEDOC 5451/2003

13

09.2010.000043-5

14

Não identificado

15

Não identificado

16

004/2003 e 004/2003

17

92/2008

18

0686.05.000026-0;
0686.11.000.148-0;
0686.11.000.120-9

Ministério
Público do
Estado de
Goiás
Ministério
Público do
Estado de
Santa Catarina
Ministério
Público do
Estado da
Bahia
Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
Ministério
Público do
Estado do
Mato Grosso
do Sul
Ministério
Público do
Estado do Rio
Grande do Sul
Ministério
Público do
Estado de
Minas Gerais

Pagar
indenização e
multa
cominatória
Fazer, não
fazer, dar,
pagar
indenização e
multa
cominatória

JBS S.A.

12.11.2010

Estância Velha

RS

Seara Alimentos S.A.

14.05.2007

Forquilhinha

SC

Friboi Alimentos Ltda.

19.01.2006

Goiânia

GO

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Agrofrango Indústria e
Comércio de Alimentos
Ltda.

01.09.2009

Ipumirim

SC

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Frigorífico Rio Pardo S.A.

14.09.2006

Itapetinga

BA

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

MT

Fazer, não
fazer, dar,
pagar
indenização e
multa
cominatória

Naviraí

MS

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Santa Cruz do Sul

RS

Fazer, dar e
multa
cominatória

MG

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

JBS S.A.

Bertin Ltda.

Excelsior Alimentos S.A.

JBS S.A.

26.11.2009

Grupo de Estudos em Proteção
à Biodiversidade (GEBIO),
Ibama

09.06.2008

03.11.2011

Juara

Teófilo Otoni

84

19

Não identificado no TAC

20

Não identificado no TAC

21

14.0482.016/06

22

234/2006

23

269/2016-5

24

SIMPn.
14.0522.0000304/2015-9 e
SIMP n.
14.0482.0000688/2015-2

25

14.0482.0000136/2015-4

26

Não informado no TAC

27

14.0482.0000091/2013-9

28

411/12

Ministério
Público do
Estado de
Minas Gerais
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo e Cetesb
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de
SãoPaulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Ibirapuera Avícola Ltda.

09.05.2013

Uberaba

MG

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Copebrás Ltda.

29.09.2010

Cubatão

SP

Fazer, dar e
multa
cominatória

Albatroz Investimentos
Imobiliários Ltda. E
Flamingo Investimentos
Imobiliários Ltda.

10.08.2018

São Paulo

SP

Mercantil e Comercial
Engelbrecht Ltda.

10.09.2009

São Paulo

SP

Bar e Lanches K'Rios Ltda. ME

21.10.2016

São Paulo

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória
Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Ri Happy Brinquedos S.A.

16.12.2016

São Paulo

SP

Fazer, não
fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Silcon Ambiental Ltda.

26.10.2016

Mauá

SP

Fazer, não
fazer a multa
cominatória

Igreja Evangélica
Assembleia de Deus Bom
Retiro em Guaianazes-SP

22.01.2015

São Paulo

SP

Fazer e multa
cominatória

Bistrô Bagatelli

13.12.2013

São Paulo

SP

Fazer e multa
cominatória

BHL Bar e Restaurante Ltda.
- ME

08.05.2013

São Paulo

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória
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29

14.0308.0000987/2012-7

30

14.0711.001590/2012-5

31

14.0705.0000013/2012-8

32

14.0350.0000037/2012-7

33

14.0245.0000416/2012-1

34

14.0700.0000015/2012-9

35

14.0199.0000350/2011-0

36

14.0296.0000477/2011-3

37

14.0311.0000384/2011-9

38

14.0702.0000216/2011-9

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

H1 Promoções Artísticas e
Marketing Ltda.

12.06.2012

Jaboticabal

SP

Não fazer,
pagar
indenização e
multa
cominatória

Auto Posto Luglio Ltda.

25.04.2013

Santo André

SP

Fazer e multa
cominatória

Sorella Administradora de
Bens e Participações Ltda.

11.04.2012

Presidente Venceslau

SP

Fazer e multa
cominatória

Agrogel Agropecuária
General Ltda.

19.07.2012

Nhandeara

SP

Fazer e multa
cominatória

Miranda e Mendelsohn
Administração de Bens Ltda.

03.02.2012

Cotia

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Portomais Extração e
Comércio de Areia Ltda.

10.08.2011

São José dos Campos

SP

Fazer e multa
cominatória

Indústria de Molas Aço
Ltda.

13.06.2012

Atibaia

SP

Fazer e multa
cominatória

Carolplas Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.

07.12.2017

Itapevi

SP

Fazer e multa
cominatória

Agrogel Agropecuária
General Ltda.

12.04.2012

Jales

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

SP

Fazer, não
fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

I&M Papéis e Embalagens
Ltda.

27.04.2016

Altinópolis

86

39

14.0155.000604/2011-7

40

14.0250.0000058/2011-3

41

14.0720.0000799/2011-1

42

14.0208.0000192/2011-7

43

14.0712.0000863/2011-1

44

14.0306.000303/2011-5

45

14.0466.0000154/2011-8

46

14.0256.0000008/2011-7

47

14.0712.0000012/2011-2

48

14.0378.0000086/2010-0

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

JJO Construtora e
Incorporadora Ltda.

10.09.2012

Guarulhos

SP

Fazer e multa
cominatória

Frama Holding Ltda.

30.03.2012

Descalvado

SP

Fazer e multa
cominatória

Vip Outdoor & Painéis S/C
Ltda.

01.11.2017

Presidente Prudente

SP

Fazer e multa
cominatória

Agropecuária Santa
Therezinha de Bebedouro
Ltda.

28.11.2012

Bebedouro

SP

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Splice Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

05.07.2012

Sorocaba

SP

Fazer e multa
cominatória

NLN Comércio Serviços e
Eventos Ltda. - ME

26.07.2010

Itu

SP

Fazer, não
fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Parque Valinhos
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

26.10.2015

Valinhos

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

ADI Indústria e Comércio de
Produtos Metalúrgicos Ltda.
- ME.

23.05.2014

Embu das Artes

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Parque São Bento
Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

13.12.2011

Sorocaba

SP

Fazer e multa
cominatória

Pedreira Anhanguera do
Vale Ltda.

31.10.2013

Pindamonhangaba

SP

Fazer e multa
cominatória
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49

14.0199.0000102/2010-6

50

14.0341.000023/2010-1

51

14.0700.0000382/2010-9

52

14.0298.0000017/2010-8

53

14.0378.0000017/2010-8

54

14.0712.0000089/2010-1

55

14.0705.0000033/2010-9

56

14.0705.0000116/2010-3

57

14.0700.0000095/2010-1

58

14.0156.0000089/2010-5

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo; Cetesb;
EDA
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Cristo Rei Empreendimentos
e Participações S/C Ltda.

29.09.2011

Atibaia

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Mineradora Maria Rosa
Ltda.

27.10.2014

Mogi das Cruzes

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Valediesel Indústria e
Comércio Ltda.

13.10.2015

São José dos Campos

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Irmãos Malosso Ltda.

27.08.2010

Itápolis

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Múltilpla Agropastoril e
Comercial Ltda.

31.03.2011

Pindamonhangaba

SP

Fazer e multa
cominatória

TBF São Paulo Ltda.

24.04.2014

Sorocaba

SP

Fazer e multa
cominatória

Construtora Vale do Rebojo;
UMOE Bioenergy; Maruo
Francisco de Toledo.

Não
identificada
no TAC

Região do Pontal do
Paranapanema,
cidade não
identificada no TAC

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Cocal Comércio Indústria
Canaã e Álcool Ltda;
Condomínio Agrícola
Canaã; Marcos Fernando
Garms e outro

25.06.2014

Presidente Prudente

SP

Fazer, dar e
multa
cominatória

Fazenda da Glória Ltda.

05.10.2011

São José dos Campos

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

D7 Entretenimentos Ltda.

19.03.2010

Ribeirão Preto

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

88

59

14.0615.00000004/2010-3

60

14.242.0000005/2010-2

61

14.0341.0000057/2010-3

62

14.0346.0000055/2009-9

63

14.0732.0000040/2016-1

64

14.0713.004618/2016-2

65

14.0187.0000318/2016-7

66

14.0205.0000810/2016-6

67

68

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Coplasa Açúcar e Álcool
Ltda.

08.08.2011

Macaubal

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

J De Augustinis & Cia Ltda.

12.08.2011

Conchas

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Empresa Mineração
Caravelas

24.10.2013

Mogi das Cruzes

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Central Energética Moreno
de Monte Aprazível Açúcar
e Álcool Ltda.

11.10.2013

Monte Aprazível

SP

Fazer e multa
cominatória

Boasafra Produtos
Agropecuários Ltda.

19.09.2016

Assis

SP

Fazer e multa
cominatória

SOI Empreendimentos
Imobiliários

16.05.2016

Campinas

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Basalto Pedreira e
Pavimentação Ltda.

14.03.2016

Americana

SP

Fazer e multa
cominatória

Transportadora WP Ltda. ME

20.0.2016

Barretos

SP

Não fazer e
multa
cominatória

14.0203.0000188/2016-3

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Frigorífico Fribordogue
Ltda.

17.08.2017

Bariri

SP

Fazer, não
fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

14.0156.009181/2015-3

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Portal Vans Comércio de
Veículos Ltda. - ME

31.01.2017

Ribeirão Preto

SP

Fazer e multa
cominatória
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14.0293.001369/2015-0

70

14.0357.0001773/2015-8

71

14.0341.0004272/2014-6

72

14.0713.00004042/2014-1

73

14.0720.0008516/2014-5

74

14.0208.0000796/2014-9

75

14.0712.0001565/2014-7

76

77

78

14.0466.0000205/2014-7

137/2014

14.0712.0010086/2013-9

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

AJP Empreendimentos Ltda.

28.09.2017

Itapecerica da Serra

SP

Fazer e multa
cominatória

Massaroti&Massaroti Ltda.

13.11.2015

Oswaldo Cruz

SP

Fazer e multa
cominatória

Construtora OAS Ltda.

19.08.2010

Ubatuba

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Ambience Empreendimentos
Imobiliários Ltda.

22.06.2015

Campinas

SP

SODEMCO - Sociedade
Empreendimentos e
Construções do Oeste
Paulista Ltda.

16.10.2014

Presidente Prudente

SP

Dar e multa
cominatória

Bebedouro

SP

Fazer e pagar
indenização

Sorocaba

SP

Multa
cominatória

Agrícola Canale Ltda.

Magnum Comercial e
Construtora Ltda.

08.10.2014

Ultrapan Indústria e
Comércio Ltda.

15.05.2015

Valinhos

SP

Fazer, não
fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

JH Indústria e Comércio de
Artefatos de Cimento

29.09.2014

Jaguariúna

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Nova Pirâmide
Empreendimentos
Imobiliários e Participações
Ltda.

23.09.2014

Sorocaba

SP

Fazer e multa
cominatória

90

79

14.0155.0002766/2013-7

80

14.0281.0001055/2013-1

81

14.0375.0000004/2012-7

82

14.0306.0001155/2013-0

83

14.0208.0000762/2013-1

84

14.0521.0000136/2013-2

85

14.0705.000018/2013-7

86

14.0400.0000210/2013-9

87

14.0702.0000017/2013-3

88

14.0703.0000063/2013-3

89

14.0714.0003367/2012-5

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do

Bar e Lanches Rei da Breja
Ltda. - ME

22.04.2014

Guraulhos

SP

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Speedy Imóveis Ltda.

01.02.2016

Ibiúna

SP

Fazer e multa
cominatória

União de Peruíbe Comércio
de Areia e Pedras Ltda. - ME

09.12.2015

SP

Fazer e multa
cominatória

Fox Caldeiraria Ltda. - EPP

10.03.2014

SP

Fazer e multa
cominatória

Itu

Emconpi Empreendimentos
Construção Participação e
Incorporação Ltda.

02.12.2013

Bebedouro

SP

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

Auto Posto Cred Campo
Limpo Paulista Ltda. - EPP

14.01.2015

Jaguariúna

SP

Fazer e multa
cominatória

Agropecuária CLMZ Ltda. ME

26.02.2014

Presidente Bernardes

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

16.07.2013

Promissão

SP

Fazer, dar e
multa
cominatória

29.08.2013

Ribeirão Preto

SP

Fazer e multa
cominatória

27.03.2017

Santos

SP

Fazer e multa
cominatória

13.05.2013

São Carlos

SP

Dar e multa
cominatória

Destilaria Córrego Azul
Ltda.

Cetesb

Colorado Comércio de
Máquinas Agrícolas Ltda.

Terrestre Ambiental Ltda.
Luar de Agosto
Incorporadora e Construtora

Cetesb

91

Estado de São
Paulo

90

14.0447.0002695/2012-8

91

14.0719.0002390/2018-4

92

14.0264.0000409/2018-2

93

14.0368.0000510/2018-5

94

14.0195.001093/2018-3

95

14.0215.0000978/2018-7

96

14.00368.0001294/2017-7

97

14.0722.0006036/2017-9

98

14.0723.0004344/2016-9

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Ltda.; RPS Engenharia EIRELLI
Mage Indústria e
Recuperação de
Equipamentos Ltda.

23.07.2013

Sertãozinho

SP

Não fazer e
multa
cominatória

E.K. Consultoria
Empresarial S/S Ltda.

20.11.2018

São José dos Campos

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

CM-4 Participações Ltda.

12.07.2018

Fernandópolis

SP

Fazer e multa
cominatória

Galvani Indústria, Comércio
e Serviços S/A

28.08.2000

Paulínia

SP

Fazer, não
fazer, dar,
pagar
indenização e
multa
cominatória

Avelar Couto
Empreendimentos Ltda.

11.05.2018

Araraquara

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Paviservice Participações
Ltda.

04.05.2018

Bragança Paulista

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

Shell Brasil S/A

02.08.1995

Paulínia

SP

Curtume Cubatão Ltda.

25.01.2018

Franca

SP

Fundição Barbieri Ltda. ME

09.06.2017

Piracicaba

SP

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória
Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória
Fazer e multa
cominatória

92

99

Não disponível no TAC

0

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo

Acebrás Acetatos do Brsail
Ltda; Akzo Nobel Ltda;
Alcan Alumínio do Brasil
Ltda.; Basf S.A.; Brazão
Lubrificantes Ltda.; Ciquine
Companhia Petroquímica;
Clariant S.A.; CTM Citrus
S.A.; DaimlerChrysler do
Brasil Ltda;. Du Pont do
Brasil S.A.; Eaton Ltda.;
Embraer - Empresa
Brasileira de Aeronáutica
S.A.; Filtros Mann Ltda.;
Furukawa Industrial S.A.;
Gulf e Librificantes Brasil
Ltda.; Huzicromo
Galvanoplastia Ltda.;
Hydrosol Produtos Químicos
Ltda.; Indústria Campineira
Sabão e Glicerina Ltda;
Indústria Elétrica Marangoni
Maretti Ltda.; Itoil Indústria
de Tratamento de Óleos
Isolantes Ltda.;
Johnson&Johnson Indústria
e Comércio Ltda.; Lubrasil
Lubrificantes Ltda.; Mahe
Metal Leve S.A.; Monte
D'Este Indústria e Comércio
de Materiais Elétricos Ltda.;
Philips do Brasil Ltda.;
Prosint Produtos Sintésticos
S.A.; Quimpil Química
Industrial Piracicabana
Ltda.; Refinaria de Petróleo
Manguinhos S.A.;
Rhodia Brasil Ltda.; Robert
Bosh Limitada; Sanofi
Synthelabo Ltda.; São Paulo
Alpargatas S.A.; Sespo
Indústria e Comércio Ltda.;
Stork Isc Ltda.; Tekno S.A.
Construções Indústria e

Cetesb; CSD Geoklok
Geologia e Engenharia Ltda.;
Valdemar Mantovani; CETRIN
- Central Técnica de
Tratamento e Disosição Final
de Resíduos Sólidos Ltda;
Aterro Industrial Mantovani

11.09.2001

Jaguariúna

SP

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

93

Comércio; Texaco Brasil
S.A. Produtos de Petróleo;
Texas Instrumentos
Eletrônicos do Brasil Ltda.;
Valeo Sistemas Automotivos
Divisão Térmico Motor;
Vasoil Re-refinadora de
Óleos Lubrificantes Ltda.;
Walquímica S.A; Yanmar do
Brasil Ltda.
100

101

102

85/2008 (ACP)

2008.38.02.004700-0 (ACP)

09/08
acp 322.01.2010.011936-6

Ministério
Público do
Estado de São
Paulo
Ministério
Público
Federal e
Ministério
Público do
Estado de
Minas Gerais
Ministério
Público do
Estado de São
Paulo e Cetesb

Bunge Fertilizantes S.A.

Cetesb

Vale Fertilizantes S.A.

Ibama
SUPRAM/TM –
Superintendência de
Regularização Ambiental do
Triângulo Mineiro

JBS S.A.

16.04.2010

31.03.2014

03.03.2011

Cajati

Uberaba

Lins

SP

Fazer, não
fazer e multa
cominatória

MG

Fazer, pagar
indenização e
multa
cominatória

SP

Fazer, dar,
pagar
indenização e
multa
cominatória

