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RESUMO

O objetivo do trabalho é analisar os principais Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) firmados para auxiliar no processo de despoluição da 
Baía de Guanabara, desde a época da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA), em 1987 até a presente data, 2017. Para 
tanto a abordagem teórica teve por base o estudo histórico das formas extrajudiciais de soluções de conflitos coletivos e difusos no Brasil, 
legislações nacionais pertinentes ao tema como o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069/90 que introduziu no país do TAC, o Código 
de Defesa do Consumidor, Leio n. 8.078/90 que alterou a lei da Ação Civil Pública, Lei n. 7.347/85, para incluir na redação de seu artigo 5° o § 6°, 
instituindo o TAC como mecanismo extrajudicial para a resolução de controvérsias que envolvam meio ambiente, infração a ordem econômica, 
urbanística, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e qualquer outro interesse difuso ou coletivo, e ainda, 
doutrinadores como Édis Milaré, Ildete Regina Vale da Silva, Celso Veiga Júnior, José R. Morato Leite, Patryck Ayala, José Afonso da Silva, Elmo 
Amador, Victor Coelho e os principais Termos de Ajustamento de Conduta firmados para auxiliar no processo de despoluição da Baía de 
Guanabara, desde a implantação da antiga FEEMA  até hoje.  A Baía de Guanabara há anos sofre com a poluição de suas águas. Inúmeros e 
infrutíferos planos governamentais foram criados com o objetivo de despoluição da mesma. Na busca pela sua recuperação e reparação do dano 
ambiental, alguns TACs foram firmados, contudo não se demonstraram efetivos. Diante das tentativas para despoluição da Baía de Guanabara e a 
utilização de TACs para tentar minimizar os danos ambientais sobre a mesma, faz-se necessário à criação de métodos eficazes de solução de 
conflitos ambientais, políticas ambientais rigorosas para a construção na área ao entorno da Baía, controle e fiscalização das licenças ambientais 
concedidas as indústrias, políticas públicas de esgotamento sanitário em municípios fluminenses onde esses ainda são precários, sanções 
enérgicas ao descumprimento da norma e rigorosa fiscalização por parte do Poder Público no cumprimento dos TACs. Este sem dúvida poderia 
ser uma alternativa viável a judicialização dos conflitos ambientais, mas enquanto o poder público carecer de iniciativas rigorosas que viabilizem e 
fiscalização desses, mecanismos extrajudiciais de pacificação de conflitos, serão instrumentos inefetivos em prol da preservação do meio 
ambiente e na busca do desenvolvimento sustentável.
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