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RESUMO 

 

O modelo de Jurisdição adotado no Brasil que sempre centralizou os poderes na figura 

do juiz (Poder Judiciário) acabou por disseminar uma cultura de litígio, denominada de 

judicialização de conflitos, esta que com o decorrer dos anos cresceu de maneira 

exponencial, provocando a crise na jurisdição contenciosa, com a ineficiência do poder 

judiciário, morosidade e precariedade na prestação da tutela jurisdicional.  Deste modo, 

como corolário de uma nova perspectiva de acesso à justiça, na visão de um sistema 

multiportas, observou-se a necessidade da criação de mecanismos de controle ou de 

diminuição desta judicialização, a que a doutrina passou a chamar de desjudicialização. 

Logo, o estudo aqui epigrafado, a partir de pesquisas bibliográficas e documentais ,  com 

base em um estudo de caso junto a Promotoria Cumulativa da cidade de Sousa-PB, 

buscará demonstrar como o Termo de Ajustamento de Conduta, com previsão na Lei 

7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), pode ser utilizado como instrumento adequado de 

solução de conflitos, hábil a fortalecer ou efetivar o processo de desjudicialização de 

conflitos, em especial os litígios envolvendo a tutela de direitos ou interesses  

transindividuais junto à Administração Pública. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Desjudicialização. Termo de Ajustamento de Conduta. Direitos 

Transindividuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                           

 

ABSTRACT 

 

The Jurisdiction model adopted in Brazil that always centralized the powers of the judge 

(Judiciary Power) ended up disseminating a culture of litigation, called the judicialization 

of conflicts, which over the years has grown exponentially, causing the crisis in the 

contentious jurisdiction, with the inefficiency of the judiciary, slowness and 

precariousness in the provision of judicial protection. Thus, as a corollary of a new 

perspective of access to justice, in the view of a multiport system, there was a need to 

create mechanisms to control or reduce this judicialization, which the doctrine started to 

call dejudicialization. Therefore, the study here epigraphed, based on bibliographic and 

documentary research, based on a case study with the Cumulative Prosecutor's Office of 

the city of Sousa-PB, will seek to demonstrate how the Conduct Adjustment Term, as 

provided in Law 7,347 / 85 (Law of Public Civil Action), can be used as an appropriate 

conflict resolution instrument, able to strengthen or effect the process of dejudicialization 

of conflicts, especially litigations involving the protection of transindividual rights or 

interests with the Public Administration. 

 

KEYWORDS: dejudicialization. Term of the Adjustment of Conduct. Transindividual 

Rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar a aplicação do Termo de Ajustamento 

de Conduta, previsto na Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), como instrumento 

adequado de solução de conflitos envolvendo a tutela coletiva de direitos e/ou interesses 

transindividuais junto à Administração Pública, com vistas a implementar uma nova 

perspectiva da desjudicialização de conflitos, que objetiva a redução de demandas 

judiciais e consequente prestação célere e efetiva da tutela jurisdicional. 

Destarte, buscar-se-á demonstrar uma visão mais ampla de acesso à justiça, de 

modo que o judiciário não possa ser visto como a única ou principal porta para solução 

de litígios, apresentando as possibilidades da solução dos litígios de forma adequada, por  

outros meios diversos do judiciário  (visão de um sistema multiportas), em especial,   a 

forma extrajudicial, via termo de ajustamento de conduta.  

Dentro desta perspectiva, será apresentada as modalidades de jurisdição, com 

demonstração de suas vertentes contenciosa e voluntária, bem como a sua perspectiva 

moderna adotada no Código de Processo Civil 2015, que atende aos anseios da visão 

multiportas de acesso à justiça e da jurisdição constitucional. Abordar-se-á alguns pontos 

controversos como a judicialização de políticas públicas e a cultura da judicialização, 

fazendo um correlação causa e efeito  com a  crise na jurisdição contenciosa, de modo 

que a  jurisdição voluntária extrajudicial poderá se apresentar  como um modelo de 

jurisdição hábil a desjudicializar demandas  que envolvem direitos e/ou interesses 

transindividuais, como o direito à saúde (evitando a judicialização da saúde),  à moradia 

(evitando demandas que envolvem regularização fundiária), entre outras demandas (não 

exemplificadas neste estudo) que versam sobre interesses transindividuais e a não 

prestação de uma política pública ou prestação ineficiente pelo poder público.  



 
 

 
                                           

 

No mesmo cotejo, o estudo fará uma análise do fenômeno da desjudicialização, 

abordando suas diversas perspectivas de implementação, com enfoque na solução 

adequada de forma consensual e extrajudicial. Ainda, neste cenário, buscar-se-á 

demonstrar a possibilidade/viabilidade jurídica de implementação da desjudicialização de 

conflitos envolvendo a Administração Pública, aqui compreendida como os entes 

federados e pessoas jurídicas de direito público.     

Adiante, será realizada uma explanação sobre a previsão normativa, conceituação,  

natureza jurídica, objeto e os limites do Termo de ajustamento de Conduta, frisando sua 

aplicação como instrumento adequado de solução de litígios, na forma de transação ou 

negócio jurídico bilateral. Além do mais, serão apresentados os legitimados à tutela dos 

direitos e/ou interesses transindividuais, seja pela via judicial, com a propositura da Ação 

Civil Pública, ou extrajudicial, com a celebração do termo de ajustamento de conduta, 

dando destaque a legitimação e atuação do Ministério Público na defesa destes interesses.  

Com fins de entender e compreender como o termo de ajustamento de conduta 

está sendo aplicado na prática , bem como de analisar a atuação do Ministério Público na 

aplicação do referido instituto na defesa dos direitos/interesses transindividuais será 

realizado um breve estudo de caso (pesquisa documental) junto a Promotoria Cumulativa 

da Cidade de Sousa-PB.  

 Ao final, far-se-á uma ponte entre os institutos da desjudicialização e do termo de 

ajustamento de conduta, analisando sua aplicação, a partir da perspectiva de uma maior 

possibilidade de cumprimento, em razão da posição de confiança e respeito que o 

Ministério Público detém em relação as partes (compromitente e compromissário). 

Trazendo, ainda, sugestões sobre a postura dos demais personagens envolvidos, com 

escopo de obtenção do consenso ou solução dos litígios de forma definitiva, sem o 



 
 

 
                                           

 

descumprimento dos ajustes, tudo objetivando uma desjudicialização eficiente e uma 

prestação da tutela jurisdicional célere e efetiva.  

Diante do exposto, o estudo desenvolver-se-á através da pesquisa bibliográfica e 

documental, estudando o fenômeno da desjudicialização de conflitos junto à 

administração pública, através do termo de ajustamento de conduta, celebrado pelo 

parquet, demonstrando sua importância como instrumento extrajudicial para a efetivação 

dos direitos e/ou interesses transindividuais.  Para tal análise utilizar-se-á especialmente 

o método dedutivo-bibliográfico. 



 
 

 
                                           

 

2 ACESSO À JUSTIÇA E O SISTEMA MULTIPORTAS 

 

Acesso à Justiça e Jurisdição são dois temas que guardam relação umbilical, uma 

vez que a visão de jurisdição atrelada única e exclusivamente ao poder do Estado Juiz em 

substituir a vontade das partes perdeu o protagonismo com o advento da Constituição de 

1988 ou mesmo com o pós positivismo, que atrela ao conceito de Acesso à Justiça o status 

de direito fundamental, como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

2.1 ACESSO À JUSTIÇA COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A ideia de Acesso à Justiça como direito fundamental emerge pela simples leitura 

do texto constitucional.  Guilherme Marinoni afirma que o direito fundamental a uma 

prestação jurisdicional efetiva seria garantido pelo art. 5º, inc. XXXV, da Constituição 

Federal, quando este dispositivo prescreve que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”.1 Marinoni (2004, p. 184-185) ainda assevera: 

 

Tal direito não poderia deixar de ser pensado como fundamental, uma 

vez que o direito à prestação jurisdicional efetiva é decorrência da 

própria existe ncia dos direitos e, assim, a contrapartida da proibição da 

autotutela. O direito à prestação jurisdicional é fundamental para a 

própria efetividade dos direitos, uma vez que esses últimos, diante das 

situações de ameaça ou agressão, sempre restam na dependência da sua 

plena realização. Não é por outro motivo que o direito à prestação 

jurisdicional efetiva já foi proclamado como o mais importante dos 

direitos, exatamente por constituir o direito a fazer valer os próprios 

direitos. 

 

Contudo, pela leitura do art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, pode-se 

perceber que houve uma expressa correlação entre Acesso à Justiça e Poder Judiciário, 

 
1 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 

2004. p. 179 



 
 

 
                                           

 

pois a redação do referido artigo dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário, lesão ou ameaça a direito.”  Esta dicção do texto constitucional, do ponto de 

vista deste estudo, acabou por influenciar uma concepção equivocada de acesso à justiça 

(que ainda perdura entre alguns juristas até hoje) e com a cultura da judicialização, 

gerando, por consequente, a ineficiência do poder judiciário em julgar. É o que leciona 

Suter e Cachapuz (2016, p. 59): 

 

O Estado ao conceder acesso amplo e irrestrito à justiça não estava 

preparado para maior número de demandas nos tribunais. Assim, 

insatisfações e reclamações no tocante a lentidão nas resoluções dos 

litígios, mostraram a ingerência e a desorganização do Poder Judiciário 

Brasileiro a dar resposta ao cidadão e a promover a paz social. 

 

O fato é que as constantes mudanças da sociedade e as transformações do próprio 

Estado de Direito acabam por trazer uma nova concepção de acesso à justiça, como um 

direito fundamental ou um direito garantia, que além de proclamar direitos, busca 

sobretudo garanti-los, de modo que se possa enxergar que por meio do acesso à justiça é 

possível a concretização ou efetivação de direitos essenciais, mesmo sem a intervenção 

do poder judiciário.  

Neste sentido, o Código de Processo Civil 2015 (CPC/15) traz uma abordagem 

mais ampla do acesso à Justiça e retira a expressão “apreciação do Poder Judiciário”, 

substituindo pela expressão “apreciação jurisdicional”, conforme se observa na leitura do 

artigo 3º, que assim reza  “não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a 

direito”.  

Em que pese a semelhança na redação dos dispositivos supracitados, fica evidente 

a mudança de postura do próprio legislador infraconstitucional, que objetiva (visão 

teleológica da norma) abordar o acesso à justiça por uma visão de garantia mais ampla,  

que não se limita ao  Poder Judiciário, antes vista como única via eleita (monopólio da 

jurisdição). É o que assevera Pinho e Sotero (2016, p. 03): 



 
 

 
                                           

 

 

Por isso, o art. 3° do NCPC, ao se referir à apreciação jurisdicional, vai além 

do Poder Judiciário e da resolução de controvérsias pela substitutividade. O 

dispositivo passa a permitir outras formas positivas de composição, pautadas 

no dever de cooperação das partes e envolvendo outros atores6. Desse modo, 

a jurisdição, outrora exclusiva do Poder Judiciário, pode ser exercida por 

serventias extrajudiciais ou por câmaras comunitárias, centros ou mesmo 

conciliadores e mediadores extrajudiciais. 

 

Como visto acima,  a implementação do Acesso à justiça (de modo amplo) acabou 

por influenciar  na explosão de demandas judiciais e demonstrou a ineficiência do poder 

judiciário em julgar, surgindo, assim,  questionamentos sobre a efetivação destes direitos 

essenciais proclamados com esta nova ideia de acesso irrestrito à justiça, em especial os 

atrelados ao princípio da dignidade da pessoa humana e da razoável duração do processo 

(outra garantia constitucional, prevista no art. 5⁰, inciso LXXVIII). 

Destarte, observa-se que o princípio da inafastabilidade da jurisdição deve ser 

visto por uma visão moderna, que coadune com esta nova visão de acesso à justiça, não 

podendo ficar limitado ao acesso ao Poder Judiciário (visão simplista da leitura do art. 5, 

inciso XXXV da CF), mas podendo/devendo ser analisado também com a possibilidade 

de solucionar o conflito pela autocomposição, de forma consensual e/ou extrajudicial. 

Inclusive, o estudo defende que esta possibilidade consensual de solução do litígio deve 

ser a via eleita preliminar, procedimento ou instrumento prévio a própria instauração do 

processo judicial, buscando sempre a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional. 

É o que ensina Hoffman (2006, p. 23-24): 

 

É comum ouvir acerca do descrédito no Poder Judiciário e sobre casos 

de injustiça patente, a ponto de banalizar-se e crer-se tal fato como 

irremediável e normal. Tal situação gera um descontrole e cria maior 

zona de conflitos, quando muitos se aproveitam dessa morosidade para 

descumprir as leis, desrespeitar contratos e não cumprir deveres e 

obrigações, criando um ciclo vicioso no qual, quanto maior a duração 

do processo pelo seu excessivo número, em mais casos é o Judiciário 

obrigada a intervir. Entendemos que a jurisdição civil deva ficar 

reservada a casos extremamente necessários e nos quais a solução 



 
 

 
                                           

 

dependa da chancela, supervisão ou decisão estatal. A chamada 

jurisdição voluntária deve ser revista, assim como situações em que é 

injustificável a intervenção estatal, privilegiando-se as formas de 

solução de conflito alternativas (câmaras de conciliação, arbitragem, 

juizados cíveis especializados etc.) 

 

Neste contexto, surge a preocupação de como criar mecanismos (outros 

caminhos) de vencer estes obstáculos de acesso à justiça ou como eles poderiam/podem 

ser enfrentados. De acordo com Fernanda Tartuce (2018), os mecanismos de acesso à 

justiça devem ser multifacetados, abrangendo meios variados de solução de controvérsias, 

que possam ser eficazmente tratados por técnicas peculiares. Sobre as percepções de 

obstáculos do acesso à justiça e deste sistema multifacetado apto a enfrentar os problemas 

da judicialização, serão abordados nos tópicos seguintes. 

 

2.2 OBSTÁCULOS AO ACESSO À JUSTIÇA  

 

Com a ideia de acesso à justiça como direito fundamental hábil a tutelar a 

concretização de  direitos essenciais, surgem alguns problemas relacionados a efetivação 

deste acesso à justiça, que este estudo denomina de obstáculos ao acesso à justiça, estes 

que se mostram presentes na realidade dos jurisdicionados até hoje, a exemplo dos altos 

custos judicias (taxas, despesas processuais, honorários advocatícios), a falta de 

conhecimento jurídico (população carente de conhecimentos ou que desconhece seus 

direitos) ou mesmo a inexistências de assistência judiciária gratuita aos mais necessitados 

(em especial em cidades do interior ou comarcas longínquas). 

Ouros fatores como o desgaste emocional/psicológico e a morosidade na prestação 

da tutela jurisdicional (princípio da razoável duração do processo), esta última cria um 

obstáculo permanente ao acesso à justiça, na medida que os jurisdicionados, de um modo 

geral,  acabam sendo desestimulados de acreditar na solução do litígio pela via judicial 



 
 

 
                                           

 

ou “aceitam”  a violação dos seus direitos por acreditar que não poderão ser socorridos 

pela jurisdição. 

Sobre o tema em testilha, Cappelletti e Garth (1978) identificaram os seguintes 

obstáculos ao efetivo acesso à justiça: a) custas judiciais; b)pequenas causas, sendo que, 

segundo demonstram, “a relação entre os custos a serem enfrentados nas ações cresce na 

medida em que se reduz o valor da causa”; c) tempo, ou seja, o longo período demandado 

até se obter uma solução judicial2. 

Cappelletti e Garth (1978, p. 31), discorrendo sobre o tema sugerem algumas 

soluções pra este problema do acesso à justiça, que eles denominaram de ondas: 

 

(...) a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse 

movimento novo – foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito 

às reformas tendentes a proporcionar representação jurídica para os 

interesses “difusos”, especialmente nas áreas da proteção ambiental e 

do consumidor; e o terceiro – e mais recente – é o que nos propomos a 

chamar simplesmente “enfoque de acesso à justiça” porque inclui os 

posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, representando, 

dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo 

mais articulado e compreensivo. 

 

Dentro desta perspectiva do reconhecimento dos obstáculos de acesso à justiça e 

da necessidade de criação de mecanismos aptos a superar estas barreiras para efetivação 

do acesso à justiça de forma ampla, surge a ideia de estimular outros meios de solução de 

litígios, a que a doutrina passou, inicialmente, a chamar de meios alternativos e, 

posteriormente, concretizaram-se com a nomenclatura de meios adequados de solução de 

conflitos. É o diagnóstico feito por Souza (200, p. 225): 

 

Se a estrutura judiciária não pode expandir-se na mesma proporção do 

incremento de litígios e se ela se tornou uma máquina cara e morosa, 

não mais capacitada a assegurar a paz social entre trabalhadores e 

empregadores, o Estado não pode omitir-se, deixando que os 

 
2 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Trad. de Ellen Gracie Northfleet. 

Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1978, p.15-21. 

 



 
 

 
                                           

 

economicamente mais fracos fiquem entregues à sua própria sorte, 

tendo de submeter-se a acordos iníquos ou renúncia à sua própria 

dignidade. 

É preciso estimular a utilização de meios alternativos, não como fuga 

estatal, mas em busca de soluções mais econômicas e adequadas aos 

diversos tipos de controvérsia, num sistema de proteção dos direitos dos 

cidadãos. 

 

Assim, com o decorrer dos anos vem aumentando significativamente o estímulo 

(diretrizes do próprio judiciário- CNJ) a utilização deste meios adequados, bem como 

observa-se que vem aumentando o interesse pela adoção deste meios os quais pode-se 

citar, como exemplos, a mediação, a arbitragem, a conciliação e os termos de ajustamento 

de conduta. 

Para se abordar a temática do acesso à justiça faz-se necessário contextualizar a 

efetividade do processo como um direito fundamental para que se garanta a 

materialização daquilo que seria proporcionado por determinado mecanismo de acesso à 

justiça, é o que o presente estudo buscará fazer com os termos de ajustamento de conduta. 

Entretanto, como o presente estudo tem como cerne a análise dos termos de 

ajustamento de conduta firmados pelo Ministério Público, como instrumento adequado 

de solução de conflitos, com vistas a desjudicializar e/ou desafogar o Judiciário, foi feito 

apenas uma breve explanação de como o acesso à justiça pode ser efetivado com a 

implementação de outros métodos, meios os instrumentos de solução de conflitos (que 

não o poder judiciário), dentre os quais o termo de ajustamento de conduta mostra-se  um 

destes instrumentos.  

 

2.3 SISTEMA MULTIPORTAS E O JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

A ideias de um sistema multiportas surge a partir das reflexões realizadas por 

Frank Sander, professor emérito da Universidade de Direito de Harvard, em Cambridge, 

Massachusetts,  em uma conferência realizada nos Estados Unidos no ano de 1976, 



 
 

 
                                           

 

quando o professor questionou o fato do judiciário, composto de um sistema fechado de 

juízes, promotores e advogados, ser a única via para se resolver conflitos.  

Conforme leciona Maia e Almeida (2011), Sander passou a propor a criação de 

centros de resolução de conflitos ou uma corte com múltiplas portas na qual litigantes 

seriam selecionados e canalizados para uma variedade de mecanismos de resolução de 

disputas, tais como mediação, arbitragem, corte superior, fact-fiding, ombudsman, 

malpractice screeninpanel3. A ideia do  professor Sander era implementar um amplo 

sistema de múltiplas portas para resolução de conflitos, de modo que cada caso seria 

previamente  analisado e posteriormente direcionamento a uma porta específica, a que 

fosse mais apropriado à solucionar o problema.  

No Brasil, o ordenamento jurídico de forma bem discreta buscou acompanhar o 

desenvolvimento de métodos alternativos ao procedimento comum. Contudo, somente 

com a entrada em vigor do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) é que se percebe 

uma  mudança significativa no sentido de estabelecer um modelo de sistema multiportas, 

com a adoção de uma solução integrada de litígios, vindo de encontro com a garantia 

constitucional do acesso à justiça, prevista no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição 

Federal de 1988. 

Esta percepção de um sistema multiportas pode ser visualizado na leitura do art. 

3º do Código de Processo Civil (CPC)4,  que traz explicitamente as possibilidades de 

solução do litígio por outros meios diversos do judiciário, como a conciliação, mediação 

 
3 MAIA, Lilia de Morais Sales e ALMEIDA, Mariana de Sousa. O SISTEMA DE MÚLTIPLAS PORTAS E O 
JUDICIÁRIO BRASILEIRO. DIREITOS FUNDAMENTAIS & JUSTIÇA - ANO 5, Nº 16, P. 204-220, JUL./SET. 
2011. 
4 BRASIL. Código de Processo Civil. Planalto. Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou 
lesão a direito. § 1o É permitida a arbitragem, na forma da lei. § 2o O Estado promoverá, sempre que 
possível, a solução consensual dos conflitos. § 3o A conciliação, a mediação e outros métodos de solução 
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros 
do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. 
 



 
 

 
                                           

 

e arbitragem. Esta inovação do CPC traz a percepção de solução consensual dos litígios 

e de busca pela efetivação a garantia do acesso à justiça.  

No mesmo diapasão, o art. 165 do CPC5, estabelece que os tribunais deverão   

implementar a criação de centros judiciários de solução consensual de conflitos, 

responsáveis por realizar a conciliação, mediação e estimular a autocomposição. Um 

ponto de crucial relevância que se deve observar na redação do disposto legal 

retromencionado é que a própria redação do texto faz clara diferenciação entre os 

institutos da mediação e da conciliação, esta indicada para conflitos em que as partes não 

possuíam vínculo anterior, àquela, voltada para litígios envolvendo sujeitos com relação 

anterior. 

A criação dos centros de conciliação pode ser considerada a peça inaugural para 

a consolidação de um Sistema Multiportas no Brasil. Algo, aparentemente simples, mas 

de grande complexidade para efetiva implementação e execução, pois o êxito da solução 

do conflito, dependerá da escolha da porta mais adequada, bem como da relação de 

experiência e vontade das partes (clima e contexto) para solucionar o conflito.   

Observou-se que para aplicação do sistema multiportas (criado a partir da Pound 

Conference, em 1976 nos Estados Unidos) seria necessário seguir alguns critérios, que 

pudessem viabilizar a aplicação de cada mecanismo alternativo na resolução de cada 

 
5 BRASIL. Código de Processo Civil. Planalto. Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução 
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação 
e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição. § 1o 
A composição e a organização dos centros serão definidas pelo respectivo tribunal, observadas as normas 
do Conselho Nacional de Justiça. § 2o O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não 
houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização 
de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem. § 3o O mediador, que 
atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos 
interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo 
restabelecimento da 
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. 



 
 

 
                                           

 

conflito específico.   Tais critérios, propostos também por Sander, foram os seguintes 

Sander (1979 apud MAIA; ALMEIDA, 2011): 

 

a) A natureza da disputa – Problemas policêntricos nos quais não há 

implicações ou diretrizes claras têm mais possibilidades de serem 

externamente. Nesse caso, podem ser usadas formas alternativas de 

resolução de disputas aonde não haja a interferência de terceiro na 

tomada de decisões, como é o caso da mediação no Brasil, ou da 

mediação facilitativa nos Estados Unidos. Todavia, em casos de 

disputas repetitivas e rotinizadas, mais adequada seria a aplicação de 

processos adjudicatórios mais formais. 

b) Relacionamento entre as partes – em casos nos quais as situações são 

caracterizadas por relações continuadas entre as partes, é importante 

que os sujeitos envolvidos na disputa trabalhem em conjunto a fim de 

encontrar suas próprias soluções para garantir que qualquer acordo seja 

aceitável e duradouro. Aqui prevalece exatamente o interesse da 

preservação do relacionamento. Da mesma forma, considera-se que 

nesse caso a negociação e, em especial, a mediação, seriam métodos 

preferíveis.  

c) Valor na disputa – as despesas do processo devem ser proporcionais 

aos valores em jogo. Disputas envolvendo valores pequenos ou outros 

custos devem ser mais convenientes processos aonde as partes fiquem 

em pé de igualdade. Disputas nos quais maiores custos e riscos são 

colocados devem ser adjudicados com a panóplia proteção de um 

processo justo. Contudo, não se deve olvidar que casos pequenos 

podem envolver tópicos complicados enquanto casos grandes podem 

ser simples. A novidade ou complexidades das questões em jogo podem 

ser um bom indicador de qual processo de resolução é mais indicado, 

assim como no que tange aos custos envolvidos. 

d) Custo na resolução da disputa – acordos em disputas devem ter um 

justo custo-benefício. No caso da aplicação dos métodos alternativos no 

sistema das múltiplas portas, se todos os fatores forem equânimes, o 

custo deve ser mantido o mais baixo possível. 

e) Velocidade na resolução da disputa – o método mais rápido na 

resolução do conflito deve ser preferido. 

 

Assim, observa-se que a efetiva implantação do sistema multiportas sempre esteve 

atrelado a uma série de fatores e sempre foi orientado por uma sequência criteriosa de 

requisitos, objetivando o sucesso ou eficácia dos métodos alternativos. De modo que para 

a concretização destes métodos faz-se necessário o empenho não só das partes litigantes, 

mas também do poder público, através do incentivo e da criação de centros de solução 

adequada de conflitos ou de implementação da política judiciaria por um sistema 

multiportas. 



 
 

 
                                           

 

O CPC absorveu esta ideia e trouxe expressamente o comando legislativo para 

determinar (revisão) que União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão 

câmaras de mediação e conciliação, objetivando a solução consensual do litígio. 

Inclusive, pode-se observar na redação do art. 174 do CPC que a administração pública 

deve promover a celebração, sempre que possível, do termo de ajustamento de conduta6. 

Outrossim, o CPC prevê a possibilidade da regulamentação de outras formas de 

solução consensual do conflito, o que vem fortalecer essa ideia de implementação de um 

sistema multiportas na jurisdição brasileira.  

Ainda, observa-se que o CPC traz grandes inovações quanto ao rito ou 

procedimento, pois passa a estabelecer como obrigatória a audiência prévia de conciliação 

ou mediação (art. 334)7, estabelecendo uma nova fase processual, até então inexistente. 

Esta é mais uma das mudanças de postura que vida dar ao procedimento tradicional uma 

visão multiportas, abrindo a possibilidade de resolução dos litígios por outras vias ou 

métodos, ficando a sentença judicial como a última opção (ultima ratio) para a resolução 

dos litígios.   

Essa guinada da legislação, tendo como carro chefe o CPC/15, faz parte da 

tentativa de mudar a cultura da judicialização (que se comprova pela hiperjudicialização 

de conflitos) e busca fazer com que os pretensos jurisdicionados mudem essa postura de 

resistência a utilização dos métodos consensuais, deixando de lado a postura de simples 

delegação da resolução de conflitos ao judiciário, conflitos estes que muitas vezes  

 
6 Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e 
conciliação, com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, 
tais como: 
I - dirimir conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; 
II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito 
da administração pública; 
III - promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. 
7 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 



 
 

 
                                           

 

poderiam ser resolvidos pelas próprias partes pela autocomposição, sem intervenção do 

poder judiciário.  

O principal objetivo dessa mudança de diretriz de incentivo à utilização do sistema 

multiportas é mudar a cultura da litigiosidade, vício presente na mentalidade da 

sociedade, inclusive dos próprios operadores do Direito. Deste modo, observa-se também 

a necessidade de adequação das práticas dos advogados e magistrados, que precisam 

incentivar a solução consensual ou autocomposição, bem como se faz necessário a 

mudança ou adequação na organização do Poder Judiciário nesse sentido.  

Portanto, ao final deste tópico, é possível concluir que o Sistema Multiportas de 

resolução de conflitos apresenta-se como uma ideia de trazer uma alternativa na 

jurisdição, com a solução de conflitos por outros métodos ou caminhos, quebrando o 

paradigma da única via pelo procedimento comum (Poder Judiciário). Essa nova 

sistemática traz as diversas possibilidade de solução extrajudicial ou consensual do 

conflito, apresentando-se como um modelo de adequação do procedimento hábil a 

solucionar à crise da jurisdição contenciosa, bem como de trazer a pacificação social, com 

a mudança na cultura da litigiosidade.  

Por fim, pode-se perceber que o Código de Processo Civil de 2015 se posiciona 

incisivamente quanto a necessidade ou a inclusão dos métodos consensuais e 

extrajudiciais voltados a solução dos conflitos, tento a conciliação e a mediação como as 

principais técnicas alternativas de resolução de conflitos adaptáveis, inclusive, dentro do 

procedimento comum. Ainda, prevê a necessidade da administração pública promover a 

implementação de centros de conciliação e mediação, bem como de promover a 

celebração de termos de ajustamento de conduta (objeto central deste estudo), que se 

apresenta  como uma destas portas, hábeis a desjudicializar conflitos e garantir a tutela de 

direitos individuais homogêneos.  



 
 

 
                                           

 

 

2.4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

A partir da Constituição Federal de 1988 ganha força o ideário da jurisdição  

constitucional, através de um modelo de processo civil constitucional que pudesse suprir 

os anseios da sociedade em busca de justiça e pacificação social. É uma nova etapa do 

direito processual, em razão da necessidade de um ordenamento jurídico manter uma 

sintonia sistemático hierárquica com os preceitos constitucionais. 

Nesta ótica de uma visão da jurisdição em consonância com os preceito do 

acesso à justiça, Dinamarco (2016, p. 194) leciona que: “Para a plenitude do acesso à 

justiça importa remover os males resistentes à universalização da tutela jurisdicional e 

aperfeiçoar internamente o sistema, para que seja mais rápido e mais capaz de oferecer 

soluções justas e efetivas”8. 

A concepção acima esboçada demonstra a preocupação para a promoção da 

universalização da tutela jurisdicional ou da tutela coletiva (em sentido amplo). Houve, 

desde então, uma preocupação não só de garantir o simples acesso à justiça, mas de 

implementar uma ordem jurídica com prestação da tutela jurisdicional capaz de atender a 

coletividade, de forma célere, justa e satisfativa.  

Dentro desta perspectiva de amplitude do acesso à justiça, observou-se a partir 

da Constituição de 88 uma mudança de postura do próprio legislador, que passou a 

aprimorar os instrumentos de garantia desta tutela coletiva. Neste ponto, merece destaque 

a Ação Civil Pública, principal instrumento de efetivação dos direitos transindividuais, 

 
8 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8ª. ed. rev. e atual. segundo o 
novo Código de Processo Civil e de acordo com a Lei 13.256, de 4.2.16. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 
194. V I. p. 205 



 
 

 
                                           

 

ainda que o instituto seja subutilizado, como ocorre atualmente.  Sobre o tema Dinamarco 

(2005, p. 25) destaca: 

 

A visão instrumental que está no espírito do processualista moderno 

transparece também, de modo bastante visível, nas preocupações do 

legislador brasileiro da atualidade, como se vê na Lei dos Juizados 

Especiais, na Lei de Ação Civil Pública, no Código de Defesa do 

Consumidor e no Código de Defesa da Criança e do Adolescente 

(medidas destinas à efetividade do processo). É indispensável que 

também o intérprete fique imbuído desse novo método de pensamento 

e sejam os juízes capazes de dar ao seu instrumento de trabalho a 

dimensão que os tempos exigem. 

 

Cumpre destacar que a ação civil pública (lei 7.347/85) apresenta-se não só como 

instrumento para efetivação de direitos ou interesses coletivos (acesso à justiça como um 

dos principais objetivos das tutelas transindividuais), mas também, como instrumento 

capaz de reduzir processos na seara individual, contribuindo, portanto, para o 

desafogamento do Poder Judiciário.  

Fixadas estas premissas em relação ao acesso à justiça e a ação civil, o estudo 

passa a abordar o tema jurisdição, com vistas a dar amplitude a visão de prestação da 

tutela jurisdicional. 

  



 
 

 
                                           

 

3 JURISDIÇÃO E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL 

 

Neste capítulo, no escopo de situar o leitor para melhor compreensão do tema 

central do estudo, será realizada, incialmente, a conceituação do instituto denominado de 

Jurisdição para, em seguida, pontuar os modelos de jurisdição adotados no Brasil, 

destacando as correntes doutrinárias que tratam do instituto em testilha.   

Em segundo momento, será analisada a vertente da Jurisdição Constitucional para 

assim poder ter melhor compreensão a respeito do fenômeno da judicialização de políticas 

públicas, o que, em tese, vem contribuindo incisivamente para explosão do número de 

processos e consequente crise do atual sistema de jurisdição brasileiro que prioriza a 

judicialização.  

Na terceira parte deste capítulo serão demonstrados as causas e efeitos da falência 

do sistema de jurisdição contenciosa, a que o estudo denominou de Crise à Jurisdição, 

tudo no escopo de denotar a necessidade da implementação de um sistema multiportas na 

jurisdição, dentre as quais o  Termo de Ajustamento de Conduta é uma delas, bem como 

da promover uma cultura da desjudicialização dos conflitos, com vistas a  reduzir o 

número de processos e trazer celeridade e efetividade à prestação da tutela jurisdicional. 

 

3.1 JURISDIÇÃO    

 

Como o presente capítulo propõe-se a problematizar a crise do atual sistema de 

Jurisdição contenciosa, inicia-se, portanto, com base em pesquisas bibliográficas, a 

definição sobre o conceito de jurisdição, os modelos vigentes no ordenamento jurídico 

brasileiro e o entendimento e divergências da doutrina quanto as classificações e 

peculiaridades deste instituto.  



 
 

 
                                           

 

Pela leitura da doutrina, observa-se um dissenso a respeito do conceito de 

jurisdição, em razão da própria natureza do instituto, havendo diversas formas de 

conceitua-la, sem, contudo, estar passível de crítica, assim como aduz Tesheiner (1992, 

p. 13):  

 

O conceito de jurisdição varia, conforme se queira ou não incluir a 

atividade judicial executiva e a cautelar; conforme se pretenda ou não 

abranger, além da jurisdição civil, a penal; conforme se queira ou não 

abarcar a jurisdição voluntária; conforme se intente ou não incluir a 

competência normativa dos tribunais.  

 
  Em que pese as divergências, pode-se perceber que o conceito de Jurisdição 

sempre esteve atrelado ao poder soberano e exclusivo do Estado, que atua como substituto 

da vontade das partes, atribuindo poder a um juiz, que define a vontade de acordo com a 

lei. A atividade jurisdicional, além da atividade primária jurisdicional, ainda é 

compreendida por atividades secundárias de órgãos públicos ligados a atividade primária. 

Neste sentido, Dalla e Sotero (2016, p. 03):  

 

A função jurisdicional representa o dever Estatal de dirimir conflitos, 

abarcando as modalidades chiovendiana, de atividade substitutiva, e 

carneluttiana, de resolução de conflitos. Contudo, na construção 

clássica, o Judiciário apenas atua na forma negativa, ou seja, dirimindo 

conflitos com a imposição de vontade do juiz, determinando um 

vencedor e um vencido. 

 

No mesmo sentido, Chiovenda (2002, p. 8): 

 

 Pode definir-se jurisdição como a função do Estado que tem por escopo 

a atuação da vontade concreta da lei por meio da substituição, pela 

atividade de órgãos públicos, da atividade de particulares ou de outros 

órgãos públicos, já no afirmar a existência da vontade da lei, já no torná-

la, praticamente, efetiva.  

 

Destarte, observa-se que Chiovenda como um adepto da Teoria Administrativista,  

que divide  a Jurisdição entre Voluntária e Contenciosa, contrapondo-se a teoria 



 
 

 
                                           

 

Jurisdicionalista, a qual era adepto Carnelutti, que entende que não há essa divisão porque 

o ius dicti não é privilégio do juiz.  

Neste contexto, percebe-se que o Código de Processo Civil Brasileiro ao fazer a 

distinção entre atos de Jurisdição Contenciosa e Voluntária (tratando esta como ato de 

mera administração) adotou a Teoria Administrativista de Chiovenda. Lado outro, o art. 

3° do CPC/15, ao se referir à apreciação jurisdicional, vai além do Poder Judiciário e da 

resolução de controvérsias pela substitutividade. A redação dada ao dispositivo legal 

supracitado deixa claro a possibilidade ou existência de outras formas positivas de 

composição, pautadas no dever de cooperação das partes e envolvendo outros atores. 

 Assim, a jurisdição, que antes era exclusiva do Poder Judiciário, passa a ter essa 

possibilidade de ser exercida de forma consensual ou extrajudicial, por serventias 

extrajudiciais, centros de conciliadores e mediadores extrajudiciais, bem como através do 

termo de ajustamento de conduta (proposta deste estudo). 

Em um senso mais simplório da doutrina, tornou-se comum fazer a distinção 

utilizando Jurisdição Voluntária no sentido de finalidade preventiva e Jurisdição 

Contenciosa , com finalidade repressiva, sendo que a voluntária não apresenta conflito de 

interesses, não havendo uma coisa a ser julgada (não existe uma sentença, mas sim um 

procedimento) e contenciosa, onde o juiz age a partir de um conflito de interesses, 

julgando um processo e determinando o que deve ser feito. Os autores criticam a 

contraposição pura e simples entre as jurisdições criando distinções como esta. Contudo, 

prevenção e repressão são ideias cujo alcance se referem a controvérsia e conflito. Assim, 

a prevenção do litígio é fácil comprovar em procedimento de Jurisdição Voluntária, 

porém ele não ocorre em todas as modalidades, servindo para classifica-los, mas não para 

caracterizá-los como um conjunto. 



 
 

 
                                           

 

No que tange aos conceitos e diferenças entre Jurisdição Voluntária e 

Contenciosa, esta é uma questão que ainda hoje gera polêmicas na doutrina, sobretudo 

pelo fato de grande parte dos autores entenderem que a Jurisdição Voluntária não pode 

ser exercida por órgãos não jurisdicionais. Sobre o tema, vejamos o que leciona Tesheiner 

(1992, p. 17 e 18): 

 

Entre a Jurisdição Voluntária e a Contenciosa não há diferença de 

substância, mas de forma, o que explica a fungibilidade de 

determinadas materiais, enquadradas no direito positivo ora numa ora 

noutra categoria. A sentença constitutiva proferida em sede contenciosa 

produz coisa julgada material. (...) Quanto às medidas cautelares, é 

certo que não produzem coisa julgada material. Portanto, não são 

jurisdicionais, o que não significam que entrem no âmbito da Jurisdição 

Voluntária. A coisa julgada é que diferencia a jurisdição no sentido 

próprio, mas isso não significa que a falta de coisa julgada seja um 

fenômeno exclusivo da ‘Jurisdição’ Voluntária. Em suma, jurisdicional 

é todo ato e só o ato que produza coisa julgada material. 

 

Identifica-se que Tesheiner (1992) contrariando a maioria dos doutrinadores 

atuais que afirmam que Jurisdição Voluntária não é jurisdição, e sim mera atividade 

administrativa, defende que a jurisdição voluntária é jurisdição. E diz mais, que a 

jurisdição voluntária não é, como sustento, espécie de jurisdição, mas atividade 

administrativa exercida pelo juiz. Na mesma vertente de pensamento, sobre Jurisdição 

Voluntária, vejamos o conceito de Chiovenda (2002, p. 22 e 23):  

 

Não se insere correlativamente entre as atividades jurisdicionais, a 

denominada jurisdição voluntaria, a qual, de feito, não é jurisdição no 

sentido que explanamos. Por consequência, a contraposição tradicional 

de jurisdição voluntária e contenciosa é já hoje imprópria. Qualificou-

se com o nome romano iurisdictio vonluntaria na doutrina e na prática 

do processo italiano medieval, aquele complexo de atos que os órgãos 

judiciais realizavam em face de um único interessado, ou sob acordo de 

vários interessados, in volentes; e o nome passou a designar também 

aqueles dentre tais atos que vieram, com o tempo, a transferir-se da 

competência dos juízes ordinários para a dos notários. Dos processos 

simulados perante o juiz passou-se a constituição de instrumentos de 

cláusula de garantia, outorgada pelos notários, chamados por isso de 

iudices chartularii.  

  



 
 

 
                                           

 

Ao conceituar Jurisdição Voluntária, Chiovenda, demonstra o caráter 

administrativo da função, pois destaca que pelas características particulares do instituto, 

trata-se de atividade do Estado exercida em parte pelo judiciário e em parte pelos 

administrativos.  Chiovenda  (2002, p. 23), ainda, afirma que “ a Jurisdição Voluntária é, 

por conseguinte, uma forma especial de atividade do Estado, exercitada em parte pelos 

órgãos judiciários, em parte pelos administrativos, e pertencem à função administrativa, 

embora distinta da massa dos atos administrativos, por certos caracteres particulares.”  

Destarte, pode-se inferir que os atos decorrentes da Jurisdição Voluntária 

pertencem a função administrativa, ou seja, são atos judiciais efetivados fora do 

judiciário, porém com caráter administrativo. Entretanto, importante perceber que o 

termo “administrativo” que aqui se refere é diverso do ato administrativo da 

Administração Pública.  

Partindo da premissa da substitutividade como caraterística da jurisdição, 

observa-se que a teoria de Chiovenda, quanto a modalidade voluntária, não seria 

jurisdição e sim atividade administrativa, porque não há vontade a ser substituída, o que 

ocorre dentro desta concepção seria apenas um consenso a subsunção a vontade concreta 

da lei.  

Por outro lado, há corrente doutrinaria que entende de modo diverso, pois aborda 

a jurisdição voluntária como processo de Acertamento Constitutivo, pois as partes 

pretendem a modificação da relação jurídica e mediante um determinado procedimento 

escolhem a forma da intervenção do juiz.  Nesse sentido, Carnelutti (2004, p. 237): 

 

As normas materiais determinam tanto a constituição quanto a 

modificação das relações jurídicas, estabelecendo seus pressupostos. 

Isto posto, pode acontecer o caso de que para excluir toda incerteza em 

relação à modificação, não se consinta esta se a aplicação da norma que 

a afeta não se faça pelo juiz e, portanto, sem este não verifica seus 

pressupostos. Em tal caso, o processo opera não apenas um 

acertamento, como, além disso, uma modificação do estado jurídico 

preexistente. 



 
 

 
                                           

 

 

Como exemplo de acertamento constitutivo tem-se o divórcio ou separação de 

cônjuges, que pode ser efetivado tanto pelo judicial quanto pelo extrajudicial, não 

bastando o mero cumprimento dos requisitos previstos em lei, mas que exista uma 

subsunção de vontades para que se produzam efeito, assim como assevera Carnelutti 

(2004, p. 238) “ o juiz não faz mais que declarar a existência dos pressupostos previstos 

em lei, da qual deriva, e não da vontade do juiz, a modificação da relação, pelo que cabe 

dizer que enquanto no processo dispositivo o juiz tem as mãos livres, aqui as tem atadas.” 

“... sua atividade é meramente declaratória.”. 

De todo modo, a sentença declaratória, assim como o próprio termo já diz, declara 

a existência dos pressupostos ou os fatos nela presentes, mas, por outro lado, tem eficácia 

constitutiva, pois constitui a nova relação jurídica que a partir dali passa a existir, 

incialmente, entre as partes e, posteriormente, após o provimento jurisdicional, contra 

terceiros. 

Dentre do conceito de jurisdição voluntária, também é preciso trazer em pauta a 

diferenciação entre a Jurisdição Voluntária Judicial e Extrajudicial. O autor que faz essa 

distinção com maestria é Alcalá-Zamora (1992), que informa em sua obra que já no ano 

de 1855 a lei processual espanhola adotava a distribuição de matérias entre a jurisdição 

contenciosa e voluntária, citando que à época existiam os juízos universais que 

transitavam entre as duas jurisdições, criando uma terceira espécie de jurisdição, que ele 

chama “la jurisdicción mixta”.  

Vindo para o Direito Brasileiro, o conceito de Jurisdição Mista de Alcalá-Zamora 

pode ser visualizado nos procedimentos de divórcio, usucapião ou inventário 

extrajudicial, uma vez que há uma transição da Jurisdição Contenciosa para a Jurisdição 

Voluntária Extrajudicial.  



 
 

 
                                           

 

Os exemplos acima de Jurisdição Mista se assemelham ao procedimento 

administrativo realizado pelo Ministério Público para celebração de Termos de 

Ajustamento de Conduta, que cria deveres e obrigações entre as partes,  mas que a decisão 

não faz coisa julgada, pois o TAC tem natureza de título executivo extrajudicial e não 

impede que a mesma questão seja levado à juízo em procedimento ordinário.  

A Jurisdição Voluntária é algo a ser estudado sobre a sua própria ótica não fazendo 

comparações entre ela e a contenciosa posto sua diversidade que não pode levar a 

comparação que não seja pela diferença. Alcalá-Zamora  (1992, p. 117), ainda, aduz que 

“Unos han originado falsas sensaciones de afinidad entre ella y la contenciosa y ostros 

han convertido sus dominios en un intrincado labirinto, donde el capricho del legislador 

se ha entretenido en frustrar todas las soluciones y casi en hacer imposible la salida. 

Sobre a natureza da Jurisdição Voluntária Alcalá-Zamora informa que apesar das  

inúmeras e diversas teorias sobre o instituto,  nenhuma delas conseguiu defini-la por 

completo, em razão de seu conteúdo heterogêneo. Entretanto, reconhece que a explicação 

que reuniu mais adeptos foi a concepção administrativa, a qual este estudo se filia, posto 

a força de seus argumentos.  Assim, aplicando-se a teoria administrativa, pode-se dividir 

a Jurisdição Voluntária em Judicial e Extrajudicial. ALCALÁ-ZAMORA, (1992, p. 150) 

leciona:  

 

En el primer sentido, varias de las doctrinas acerca de la jurisdicción 

voluntaria producen la impresión de llamativas etiquetas fijadas sobre 

ella sin haberse preocupado antes de examinar su contenido 

heterogéneo ni haberse cuidado luego de comprobar si el supuesto 

rasgo esencial era aplicable a todos los procedimientos voluntarios o 

sólo a los dos o tres tenidos en cuenta por el fabricante del rótulo en el 

momento de lanzarlo al mercado.   

 



 
 

 
                                           

 

Neste diapasão, existem autores que entendem  o dito autor, apesar de citar a 

Jurisdição Voluntária Extrajudicial, entende que não pode ser exercida, com o nome de 

Jurisdição Voluntária em órgão diverso do Judiciário: 

 

A administração pública dos interesses privados, a que largas 

referências se fazem na conceituação e no estudo da Jurisdição 

Voluntária, tem sido confundida com esta última, a ponto de alguns 

autores entenderem que não só os juízes, mas também os notários, os 

oficiais de registro de imóveis, os tabeliães de protestos e outros 

serventuários do foro extrajudicial são órgãos da Jurisdição Voluntária. 

(MARQUES, 2000, p. 93) 

 

Nada obstante, percebe-se que a conceituação de Jurisdição Voluntária Judicial 

pode ser aplicada a Jurisdição Voluntária Extrajudicial sem perder suas características, 

em razão de serem atos públicos emitidos por pessoa que receberam a delegação da 

jurisdição, para reconhecer, constituir ou modificar relações jurídicas. Não fica claro a 

diferença entre a Jurisdição Voluntária Judicial e a Jurisdição Voluntária Extrajudicial, 

os autores fazem a distinção partem da premissa da abrangência da Jurisdição Voluntária, 

indicando o conceito sobre a administração pública do direito privado. Neste sentido, 

Greco, (2003, p. 12 e 13) afirma: 

 

(...) se concretiza em um conjunto de funções estatais que limitam a 

autonomia e a liberdade da vida jurídica privada, e que essa intervenção 

na vida privada encontra fundamento no perigo de eventuais contrastes 

entre o interesse privado e o interesse público. Essas atividades, 

originariamente exercidas por órgãos jurisdicionais ou legislativos, 

passaram modernamente a ser exercidas por três tipos de órgãos: órgãos 

jurisdicionais, órgãos administrativos subordinados à autoridade 

judiciária e órgãos administrativos independentes da autoridade 

judiciária.  

(...) Pode-se falar, portanto, de alguma forma, numa jurisdição 

voluntária judicial e em outra extrajudicial, como o fazem Alcalá-

Zamora, Lopes da Costa e Frederico Marques; numa judicial exercida 

pelos juízes e em outra exercida por serventuários da justiça.  

 

A partir dos conceitos doutrinários supracitados, percebe-se que a jurisdição tem 

sinônimo de administração da justiça, de modo que pode ser exercido por órgão não 



 
 

 
                                           

 

jurisdicional. É o que a doutrina denomina de Jurisdição Voluntária Extrajudicial, 

exercida, via de regra, pelos cartórios, mas também por outros órgãos da Administração 

Pública, dentre os quais pode-se defender a exercida pelo Ministério Público, quando da 

celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, substituindo a vontade das partes de 

forma consensual e extrajudicial. 

   

3.2 JURISDIÇÃO CONTEMPORÂNEA E A BUSCA PELA EFETIVIDADE DA 

TUTELA JURISDICIONAL 

 

 A jurisdição contemporânea não significa uma nova espécie de jurisdição. Na 

verdade, ela é sinônimo de transição de um modelo de jurisdição engessado na via judicial 

para um modelo de jurisdição que busca a amplitude do acesso à justiça e da efetividade 

da tutela jurisdicional, através da implementação de outras formas de solução de conflitos. 

 Destarte, bem como leciona Pinho (2017, p. 5) “os dois objetivos principais da 

jurisdição na contemporaneidade são a resolução dos conflitos individuais pelo sistema 

de cortes estatais, e a implementação de políticas, objetivos e funções sociais”.  

 É justamente com o crescimento da ideia de acesso à justiça como direito 

fundamental, como corolário da própria dignidade da pessoa humana, e a inserção desta 

ideia na jurisdição, o modelo que até então predominava passa a ser obsoleto, uma vez 

que não é mais concebível um modelo de jurisdição que não comporte ou não seja capaz 

de garantir o acesso à justiça de forma ampla e efetiva. Ou seja, na visão da jurisdição 

contemporânea não basta que o acesso à justiça seja limitado ao acesso ao poder judiciário 

ou órgãos já existentes, a jurisdição contemporânea se efetiva com a promoção e 

implementação de novas opções, em que os jurisdicionados  possam solucionar seus 

litígios.   



 
 

 
                                           

 

 Este modelo de jurisdição contemporânea busca uma maior participação do 

cidadão, através de soluções consensuais e cooperação da partes no processo, uma vez 

que não mais se admite dos litigantes uma posição inerte ou infantilizada, assim como 

aduz Pinho (2017). Esta participação proativa do litigante no processo faz parte do 

processo de democratização e que a jurisdição vem enfrentando, característica inerente 

ao Estado Democrático de Direito. 

 Ainda, nesta nova visão da jurisdição, não se tem mais espaço para o 

instrumentalismo ou formalismo excessivo, a ótica é sempre buscar atender a efetividade 

do processo, colocando-a num lugar de destaque, prioritário.  

 No que se relaciona ao tema da efetividade do processo, denota-se a importância 

dos meios adequados de solução de conflitos no sentido de promover esta transição de 

um modelo de jurisdição clássico (instrumentalizado na substituição da vontade das 

partes por uma decisão judicial) para o modelo de jurisdição contemporâneo, 

democratizado. 

 Assim como afirma Pinho (2017)  a jurisdição contemporânea passa, portanto, a 

se preocupar em colocar as coisas em seus devidos lugares, possibilitando que as partes, 

quando necessário e viável, optem  por submeterem seu conflito de interesses a estruturas 

não estatais (o que não significa dizer que se esteja diante de uma estrutura 

completamente desvinculada do Estado. 

 Neste contexto, observa-se que esta novas técnicas processuais ou outros meios  

de solução de conflitos surgem com a proposta de superar os obstáculos à efetividade da 

jurisdição, pois a jurisdição ou mesmo o processo deve ser sempre visto como a forma ou 

instrumento para atingir a sua finalidade precípua, qual seja, a prestação da tutela 

jurisdicional. Para Pinho (2017), a contemporaneidade deve exaltar a faceta dinâmica da 

jurisdição, em detrimento do viés estático, que sempre foi colocado em foco nos modelos 



 
 

 
                                           

 

pré-contemporâneos de jurisdição: privilegiava-se a ideia de jurisdição como poder em 

detrimento da jurisdição como sinônimo de busca por decisões efetivas capazes de 

resolver os conflitos. 

 Diante destas constatações, pode-se perceber que o atual modelo de jurisdição 

deve voltar-se a garantir uma jurisdição diversa daquela estatal, apenas ancorada na 

substituição da vontade das partes ou do pode-dever do Estado Juiz em proferir decisões 

judicias em prol da pacificação social. A ótica é implementação de uma jurisdição 

dinâmica, alicerçada na efetividade da tutela jurisdicional, aqui compreendida como 

decisões efetivas (resultado prático) capazes de resolver os conflitos e promover justiça. 

Em suma, a jurisdição contemporânea está comprometida com a jurisdição constitucional.  

   

3.3 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

A Jurisdição Constitucional, desde sua gênese, surgiu como instrumento de defesa 

da Constituição, aqui compreendida como expressão de valores sociais e políticos, que 

nas palavras de Hans Kelsen (2007, p. 123-124) significa “a garantia jurisdicional da 

Constituição”, e “é um elemento do sistema de medidas técnicas que têm por fim garantir 

o exercício regular das funções estatais.”.  

Destarte, em sentido mais simplório, pode-se inferir que a Jurisdição 

Constitucional é a outorga de poderes a um órgão jurisdicional para verificar se as leis e 

demais atos infraconstitucionais estão em conformidade com o texto constitucional. 

No Brasil, cabe ao Supremo Tribunal Federal (STF) em seu mister primordial 

como guardião da Constituição a intepretação e aplicação da norma constitucional, 

através do controle concentrado de constitucionalidade, tendo suas decisões efeito erga 

omnes. Entretanto, no sistema jurisdicional brasileiro, é permito aos demais tribunais ou 



 
 

 
                                           

 

juízes (desde o juiz singular de primeira instância, até o Tribunal de superior instância 

que é STF) a análise constitucional de forma difusa, caso a caso, com efeitos inter partes.   

Doutra banda, observa-se que a evolução do Constitucionalismo no Brasil e os 

avanços da interpretação constitucional fizeram com que a Constituição passasse a ser 

vista não só como um documento normativo, norma hierarquicamente superior 

(supremacia formal da norma), mas como norma material e axiológica suprema e 

indissolúvel. De modo que os tribunais e os juízes passaram a desempenhar papel de 

protagonismo na concretização da Constituição, dos direitos fundamentais e das políticas 

públicas previstos em seu texto. 

 Neste diapasão, Silva (2008, p. 560): 

 

No Estado constitucional de direito, a Constituição passa a valer como 

norma jurídica. A partir daí, ela não apenas disciplina o modo de 

produção das leis e atos normativos, como estabelece determinados 

limites para o seu conteúdo, além de impor deveres de atuação ao 

Estado. Nesse novo modelo, vigora a centralidade da Constituição e a 

supremacia judicial, como tal entendida a primazia de um tribunal 

constitucional ou suprema corte na interpretação final e vinculante das 

normas constitucionais. 

 

 

Na mesma esteira de pensamento Streck (2003,p 260): 

 
A discussão dessas questões, a toda evidência, pressupõe algumas pré-

compreensões, a saber: se, se está a falar/indagar acerca do 

papel/função da Jurisdição Constitucional (ou do Poder Judiciário) na 

realização/efetivação de direitos sociais-fundamentais, é porque se está 

a admitir que, primeiro, há uma inefetividade da Constituição, e, 

segundo, em havendo inércia dos Poderes Públicos na 

realização/implementação de políticas públicas aptas à efetivação dos 

direitos sociais-fundamentais assegurados pela Lei Maior, é possível (e 

necessária) a intervenção da justiça constitucional. 
  

Deste modo, observa-se que a jurisdição constitucional passar a ter um viés  de 

possibilidade de realização do ideal do Estado de Direito Democrático e da necessidade 



 
 

 
                                           

 

de  concretização dos direitos fundamentais, que rotineiramente são sonegados pelo 

Estado. 

Em síntese, essa perspectiva de constituição e jurisdição constitucional envolve 

variáveis e relações jurídicas que estabelecem novos parâmetros dos direitos 

fundamentais e permite novos posicionamentos, tendentes a influenciar toda a atividade 

pública na concretização destes direitos. 

 

3.3.1 A Judicialização das Políticas Públicas  

 

Judicialiar é recorrer ao poder judiciário no intento de obter do Estado a prestação 

do direito elementar a receber a prestação de alguma política pública. A judicialização 

acabou nos últimos tempos tornando-se uma alternativa para conter a omissão do Estado, 

sobretudo quanto as demandas relacionas a direitos fundamentais, dentre as quais se 

destaca neste tópico as demandas afetas ao  Direito à Saúde, em especial quanto ao 

fornecimento de medicamentos. Neste sentido, Barroso (2012, p. 03): 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão 

política ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, 

e não pelas instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o 

Poder Executivo– em cujo âmbito se encontram o Presidente da 

República, seus ministérios e a administração pública em geral. 

 

É imperioso lembrar, antes de adentrar a esta questão da interferência do poder 

judiciário na implementação da política pública de Saúde, que cabe ao poder executivo, 

através dos gestores, implementarem políticas públicas ou mecanismos de garantia ao 

direito à saúde, sempre objetivado prestar um serviço público de qualidade, em atenção 

ao mínimo existencial (dignidade da população). 

Em que pese a obrigatoriedade ou dever do poder executivo implementar ou dar 

concretude ao direito à saúde, nada obsta que o poder judiciário ou mesmo o poder 



 
 

 
                                           

 

legislativo criem mecanismos de proteção ou de salvaguarda a esta sagrada garantia 

constitucional, uma vez que cabe ao poder público (aqui na sua amplitude dos três 

poderes) implementar ações que venham a garantir os direitos sociais, notadamente o 

direito à saúde.  

Neste sentido, Canotilho (2008) aduz que os direitos sociais em geral possuem 

“vinculatividade normativo-constitucional”, defendendo que “O Estado, os poderes 

públicos e o legislador, estão vinculados a proteger e a garantir prestações existenciais.”  

A Carta de 88 estabelece as diretrizes a serem tomados pelo Executivo quanto a 

elaboração do orçamento   e/ou gastos de recursos públicos com as políticas públicas de 

saúde, dando a este direito social imperatividade ou comando normativo dotado de 

exigibilidade. 

Neste sentido, Barroso (2008, p. 41), brilhantemente argumentou:  

 

[...]  direito  é  direito  e,  ao  ângulo  subjetivo,  ele  designa  uma  

específica  posição jurídica.  Não pode  o  Poder  Judiciário  negar-lhe  

a  tutela,  quando  requerida,  sob  o fundamento  de  ser  um  direito  

não  exigível.  Juridicamente, isso  não  existe. Tampouco poderá 

invocar a não imperatividade ou ausência de caráter jurídico da norma 

que o confere. 

 

A partir desta percepção que o direito a saúde é tutelável, justiciável ou exigível 

juridicamente, os tribunais passaram a receber em massa demandas ou ações pleiteando 

prestações do direito à saúde, principalmente os medicamentos de alto custo.  

Muitos destas demandas passaram a serem concedidas de plano, através das 

chamadas “liminares”, criando assim , um certo desconforto ao poder público executivo, 

principalmente os pequenos municípios, que passaram a ter que alocar os recursos para 

saúde de forma a atender prioritariamente demandas judiciais e deixando de aplicar 

recursos com as demandas ordinárias, surgindo problemas de ordem estrutural e a 

necessidade de criação de mecanismos ou critérios para que o poder judiciário pudesse 



 
 

 
                                           

 

viabilizar ou compatibilizar o cumprimento das decisões judiciais com a disponibilidade 

orçamentária e a implementação das políticas públicas já em curso. 

Por tal razão, revela-se legítima a preocupação com as consequências práticas das 

decisões judiciais no campo das políticas públicas, sobretudo pelo fato da falta de 

conhecimento técnico  do Poder  Judiciário para atuar no campo das políticas públicas. 

Vejamos o que o diz o autor Souza Neto  (2008, p. 530): 

 

O Judiciário pode contar com perícias, com o pronunciamento de  

amicus  curiae; pode  promover  audiência  pública  da  qual  participem  

especialistas  na  matéria.  As ações coletivas podem ser precedidas de 

inquérito civil.  Uma decisão judicial debatida, que seja o resultado de 

múltiplas informações e influências, é preferível a unia  decisão  que,  

embora  se  apresente  como  técnica,  seja  incapaz  de  se  justificar 

publicamente. A Administração pode levar ao Judiciário seus 

argumentos técnicos, e ao juiz cabe tê-los em conta quando profere sua 

decisão. Para que o Juiz decida em sentido contrário, basta que  busque  

as  informações  técnicas  necessárias  para justificar sua decisão. Em 

regra, o Judiciário possui capacidades institucionais mais próprias para 

apreciar questões relativas ao direito à educação que ao direito à saúde. 

 

Mesmo diante da enxurrada de ações judiciais que enfrenta o poder judiciário 

em relação à matéria aqui epigrafada, como se sabe, apenas, pequena parte da população 

tem, de fato, acesso à justiça. 

 

3.4 TUTELA COLETIVA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

  

 O Direito brasileiro sempre esteve atrelado as soluções de conflitos individuais, 

tradição romano-germânica, assim como afirma Pinho (2017). Contudo, com as 

transformações da sociedade (massificação das relações interpessoais), a ampliação do 

acesso à justiça, a implementação do sistema multiportas na jurisdição e a concepção de 

uma jurisdição constitucional,  surge a preocupação quanto a violação dos direitos 

transindividuais, uma vez que a solução de tais conflitos (violações) acarretaria  o 

ajuizamento de ações em  massa, o que sobrecarregaria o poder judiciário.   



 
 

 
                                           

 

 Assim, em meados da década de 80, a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) 

inaugura no ordenamento jurídico pátrio esta preocupação quanto a prestação da tutela 

jurisdicional coletiva latu sensu, regulamentando as ações coletivas para proteção dos 

direitos transindividuais. 

 No avançar dos anos, esta preocupação avançou em matéria constitucional, com 

a previsão na Constituição de 88 do mandado de segurança coletivo, e na legislação 

infraconstitucional, como  a Lei n. 8.429/92 ou Código de Defesa do Consumidor (CDC), 

o Estatuto do Idoso ( Lei n. 10.741/03), nova lei do mandado de segurança  (lei n. 

12.016/09) entre outras que sinalizavam para regulamentação do processo coletivo, 

demonstrando, assim, significativo avanço quanto a salvaguarda da tutela coletiva. 

 Entretanto, o presente estudo irá se ater as disposições da lei da ação civil 

pública, notadamente por ser a lei que também regulamenta o termo de ajustamento de 

conduta (objeto desde estudo). Pois bem, a lei da ação civil pública disciplina as ações de 

responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao 

consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, 

a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, por infração da ordem econômica; à ordem 

urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos e ao patrimônio 

público e social (art. 1º da lei 7347/85)9. 

 
9 Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:       (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 
2011). 
 
l - ao meio-ambiente; 
ll - ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
III – à ordem urbanística;         (Incluído pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)        (Vide Medida provisória nº 
2.180-35, de 2001) 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 
IV - (VETADO). 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.       (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 
IV – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;       (Renumerado do 
Inciso III, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001)       (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.       (Incluído pela Lei nº 8.078 de 1990) 



 
 

 
                                           

 

 Importante observar que a lei da ação civil púbica não dispõe expressamente que 

a ação civil pública tutelaria os direitos individuais homogêneos, havendo apenas a 

previsão pra proteção de quaisquer outros interesses/direitos difusos e coletivos, sendo 

esta previsão uma modificação inserida pela lei 8.078/90. Ainda, o CDC estendeu a 

proteção coletiva prevista na lei da ACP aos interesses individuais homogêneos (art. 117 

do CDC10).  

 Assim, a Ação Civil Pública pode ser utilizada para tutela de direitos individuais 

homogêneo. É uma interpretação sistemática que se faz da   Lei da Ação Civil Pública e 

do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se o próprio dispositivo legal que 

dispõe sobre a ação civil pública (art. 21 da LACP) prevê  a aplicação da hipótese prevista 

no art. 81, III, do CDC. 

 Destarte, há consenso na doutrina e jurisprudência de que não se pode admitir 

restrições para tutela coletiva desses interesses em sede da via processual prevista na lei 

7.347/85, sobretudo quando há presença de relevância social do bem jurídico tutelado, 

 
V - por infração da ordem econômica.       (Incluído pela Lei nº 8.884 de 1994) 
V - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo.        (Renumerado do Inciso IV, pela Lei nº 10.257, de 
10.7.2001)        (Vide Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
V - por infração da ordem econômica e da economia popular;       (Redação dada pela Medida provisória 
nº 2.180-35, de 2001)       (Vide Lei nº 12.529, de 2011) 
V - por infração da ordem econômica;       (Redação dada pela Lei nº 12.529, de 2011). 
VI - por infração da ordem econômica.      (Renumerado do Inciso V, pela Lei nº 10.257, de 10.7.2001) 
VI - à ordem urbanística.      (Incluído pela Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos.      (Incluído pela Lei nº 12.966, de 
2014) 
VIII – ao patrimônio público e social.       (Incluído pela  Lei nº 13.004, de 2014) 
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. (Incluído pela 
Medida provisória nº 2.180-35, de 2001) 
10 Art. 117. Acrescente-se à Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, o seguinte dispositivo, renumerando-se 
os seguintes: 
 
"Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, 
os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor". 



 
 

 
                                           

 

fato que justifica o Ministério Público propor Ação Civil Pública prevista na lei 7.913/89 

para proteção dos direitos individuais homogêneos. 

Desta feita, pode-se inferir pela breve explanação feita neste tópico, que se criou 

o denominado microssistema das ações coletivas, com objetivos de promover a tutela 

jurisdicional e a concretização do acesso à justiça de tais direitos, com destaque para  Lei 

da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) e o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).  

 

3.4.1 Direitos Transindividuais  

 

Em suma, os direitos transindividuais estão relacionados com a tutela dos direitos 

coletivos (latu sensu) e são os interesses e direitos exercitáveis em juízo coletivamente 

através de três diferentes espécies de direitos transindividuais, os difusos, coletivos stritu 

sensu e individuais homogêneos. 

A definição de direitos transindividuais pode ser extraída da redação artigo 81 do 

CDC11,  que define  interesses ou direitos difusos como aqueles transindividuais, de 

natureza indivisível,  cujos  titulares são pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato; interesses ou direitos coletivos  como os transindividuais, de 

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre 

si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e interesses ou direitos 

individuais homogêneo os decorrentes de origem comum. 

 
11 Lei nº 8.078,-  Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de 
natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
        II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, 
de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base; 
        III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
comum. 



 
 

 
                                           

 

A partir do conceito legal supracitado, Pinho (2017) aponta como características 

básicas dos direitos ou interesses difusos a indeterminação dos sujeitos, a indivisibilidade 

dos objetos, a intensa conflituosidade, e a sua duração efêmera.   

Os direitos difusos tutela um grupo indeterminado de sujeitos em razão do dever 

estatal de proteger a vontade deste grupo, ainda que inviável a identificação dos titulares, 

bem como são indivisíveis no sentido de que a satisfação do interesse de um indivíduo 

(que faz parte de um grupo indeterminado) irá satisfazer a vontade daquela coletividade.   

Uma característica que irá diferir o interesse difuso do coletivo, uma que ambos 

são indivisíveis, é o fato dos direitos coletivos ligarem-se por uma reação jurídica base, e 

não por circunstâncias de fato (características dos direitos difusos). Outra característica 

marcante dos direitos coletivos é em relação a sua natureza, pois conforme assevera Pinho 

(2017, p. 7) “eles são insuscetíveis de apropriação individual, de renúncia ou de transação, 

e são intransmissíveis.”.  

Por sua vez, os direitos individuais homogêneos seriam os que advém de uma 

mesma circunstância fática, de titularidade determinada ou ao menos determinável. Pinho 

(2017, p.7) ensina que: “os direitos individuais homogêneos particularizam-se por serem 

singulares, próprios de cada pessoa (pois, divisíveis), decorrentes de fato comum, mas 

que por motivos de interesse social podem ser tutelados coletivamente, como meio de 

lograr maiores êxitos do aspecto da efetiva reparação patrimonial”.  

Importante destacar que existe divergência na doutrina quanto à natureza jurídica 

dos direitos individuais homogêneos, a discussão é se eles se enquadram como direitos 

individuais ou coletivos. Na mesma esteira de pensamento, conforme leciona Pinho 

(2017), observou-se na doutrina alguns entendimentos diversos: os que consideram como 

direitos/interesses meta individuais, pois pressupõe interesses coordenados e contrapostos 

que visam à obtenção de um mesmo bem, de uma mesma utilidade indivisível (posição 



 
 

 
                                           

 

minoritária de Alcides A. Munhoz da Cunha); os que defendem que não são coletivos em 

sua essência, nem no todo como são exercidos, mas apresentam certa uniformidade, pela 

circunstância que seus titulares se encontram em certas situações, que lhes confere coesão 

suficiente para destacá-los da massa de indivíduos isoladamente considerados (posição 

de Rodolfo de Camargo Mancuso); a que considera como direitos individuais, mas que 

circunstancialmente tratados de forma coletiva, como consequência da moderna 

sociedade de massa, em que muitas pessoas podem ser prejudicadas por um mesmo fato 

(posição de Pedro da Silva Dinamarco); e a que considera-os como direito subjetivo 

individual complexo, em razão de fazer parte da necessidades de um única pessoa e ao 

mesmo tempo é complexo porque suas necessidades são as mesmas de todo um grupo de 

pessoas, fato que pressupõe a relevância social (posição defendida pelo próprio autor aqui 

citado,  Humberdo Dalla Bernadina de Pinho). 

Quando se debruça sobre o tema  dos direitos transindividuais, observa-se uma 

relação com o tema judicialização de políticas públicas (apontado aqui no estudo como 

uma das possíveis  causas da crise na jurisdição), bem como se identifica que uma gama 

de direitos sociais ou fundamentais, como o direito à saúde, à moradia, à educação,  entre 

outros, estão dentro deste grupo de direitos transindividuais, de modo que tais direitos  

podem ser objeto  da ação civil pública e, por conseguinte, podem ser objeto do termo de 

ajustamento de conduta, viabilizando a solução extrajudicial do conflito. Sobre tais 

possibilidades, o estudo discorrerá melhor em tópicos seguintes.   

Superado os esclarecimento sobre a conceituação da tutela coletiva e a definição 

dos direitos transindividuais, imperioso é tratar sobre a questão da legitimidade do 

Ministério Público para propor a Ação Civil Pública em face da proteção destes direitos. 

Far-se-á no tópico seguinte, uma preparação para fundamentar o entendimento da 

legitimidade do Ministério Público para também celebrar termos de ajustamento de 



 
 

 
                                           

 

conduta em proteção a estes direitos, com vistas a desjudicializar esta demanda ou 

solucioná-las de forma adequada, por outros meios não judiciais. 

 

3.4.2 Da Legitimidade do Ministério na Tutela dos Direitos Transindividuais 

 

Por clara previsão constitucional (art. 127 da CF)12, cabe ao Ministério Público 

(dever institucional) velar pelos interesses sociais, o que compreende os interesses difusos 

e coletivos, e os individuais indisponíveis. Assim, não há dúvidas de que cabe ao 

Ministério Público a tutela dos direitos difusos e coletivos. A controvérsia surge quanto 

aos direitos individuais homogêneos, pois estes desfrutam de matriz individual e, 

portanto, em primeiro plano, não estariam ao alcance da tutela do Ministério Público. 

Na verdade, o que definirá a legitimação do Ministério Público na tutela destes 

direitos/interesses será o caráter de indisponibilidade, que decorre da capacidade do 

direito torna-se compatível com a finalidade da instituição, parâmetro que será analisado 

conforme a dimensão do dano, os valores envolvidos, o número de pessoas que serão 

atingidas pela violação, entre outros.  

Neste diapasão, o Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo editou a 

Súmula n. 7:13 

 
“Súmula n. 7 - O Ministério Público está legitimado à defesa de 

interesses ou direitos individuais homogêneos que tenham expressão 

para a coletividade, tais como: a) os que digam respeito a direitos ou 

garantias constitucionais, bem como aqueles cujo bem jurídico a ser 

protegido seja relevante para a sociedade (v.g., dignidade da pessoa 

humana, saúde e segurança das  pessoas, acesso das crianças e 

adolescentes à educação); b) nos casos de grande dispersão dos lesados 

(v.g., dano de massa); c) quando a sua defesa pelo Ministério Público 

 
12 DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
 
  Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
13 http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/conselho_superior/sumulas. Acesso em 08.08.2020. 



 
 

 
                                           

 

convenha à coletividade, por assegurar a implementação efetiva e o 

pleno  funcionamento da ordem jurídica, nas suas perspectivas 

econômica, social e tributária."   

 

Quanto a legitimação do  Ministério Público na tutela dos direitos 

transindividuais, merece destaque a capacidade postulatória, via ACP, para proteção de 

direitos fundamentais  e aqueles com caráter relevante para sociedade, em especial os 

relacionados a proteção saúde (fornecimento de medicamentos e tratamento médico), 

pois, a prática, mostra que a judicialização da saúde se tronou uma realidade e contribui 

de forma incisiva para a explosão de demandas junto ao judiciário (assim como já 

demonstrado em tópico anterior neste estudo).  O destaque pontual que se faz neste 

momento, mostra-se necessário pra compreender os debates que serão lançados em 

tópicos posteriores quanto ao uso do TAC para desjudicialização das demandas 

relacionadas ao fornecimento de medicamento pela administração pública. 

Voltando ao tema das controvérsias do ministério público, apesar de hoje ser a 

pacífica a legitimação do órgão para tais demandas, importante destacar que foi 

percorrido um longo caminho para consolidação deste entendimento. A exemplo pode-se 

citar  o  RE 605533 RG / MG14, que após suspensão ou o sobrestamento de julgamento 

de diversos processos que tramitavam à época (após ser reconhecida a repercussão geral 

do tema), houve, finalmente, no ano de 2018 a fixação da tese de que  Ministério Público 

é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise ao fornecimento de 

remédios a portadores de certas doenças. 

Outrossim, pode-se citar o Recurso Extraordinário 163.231-SP, que conforme 

informa Pinho (2017, p. 7), “houve verdadeiro leading case da matéria no STF, que 

analisou a questão da legitimidade do Ministério Público para promover ação civil pública 

 
14  
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral1523/false. Acesso em 08.08.2020.  

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/repercussao-geral1523/false


 
 

 
                                           

 

coletiva, a fim de evitar aumento abusivo nas mensalidade escolares”. Consignando-se, 

ao final, a legitimidade do MP para tutela dos direitos individuais homogêneos, sob 

fundamento da defesa dos interesses da coletividade, quais sejam, os alunos matriculados 

em escolas privadas (direito comum de relevância social). 

Ademais, interessante registar as lições de Pinho (2017), que informa que a 

jurisprudência vem reconhecendo a impossibilidade de se distinguir as espécies de 

direitos transindividuais e, por outro lado, da possibilidade de coexistência de duas ou 

mais espécies desses direitos na mesma demanda. Fatos que, do ponto de vista deste 

estudo, acaba ampliando significativamente a legitimidade do MP para tutelar via ACP a 

proteção de interesses diversos, desde que tenham relevância social ou estejam de algum 

modo atrelados ao princípio da dignidade da pessoa humana ou aos próprias direitos 

fundamentais. 

Para os fins que objetivam o presente estudo, as ponderações realizadas sobre os 

direitos e interesses transindividuais são suficientes a compreender o objeto central deste 

estudo, que é a análise do termo de ajustamento de conduta como instrumento de 

desjudicialização destas demandas, em especial as que tenha a administração pública 

(entes federados - União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e pessoas jurídicas de 

direito público como parte.   

Por outro norte, com a judicialização das políticas públicas e a crescente 

efetivação da tutela dos direitos transindividuais, surgem alguns problema relacionados a 

crise da jurisdição, com reflexos no poder judiciários e jurisdicionados de modo geral, 

tema que se aborda a seguir. 

 

 

 



 
 

 
                                           

 

3.5 CRISE NA JURISDIÇÃO CONTENCIOSA 

 

O Estado, desde os primórdios, detém o monopólio estatal da força, ou seja, é o 

legitimado a tutelar a prestação jurisdicional ou solucionar os conflitos da sociedade, por 

meio de um instrumento que se passou a denominar de processo.  

Destrate, a Civilização (sociedade) tem o processo judicial como instrumento da 

jurisdição, de modo que a judicialização dos litígios sempre foi a via eleita mais recorrente 

e apropriada utilizada pela sociedade/jurisdicionados, inclusive, quanto aos litígios que 

versam sobre a busca pela efetividade de direitos fundamentais, assim como demonstrado 

no tópico anterior. 

Todavia, esse modelo de jurisdição tradicional está em crise, notadamente quando 

se observa que a política estatal sempre propiciou a judicialização dos conflitos, o que 

gerou, por conseguinte, a explosão de processos judiciais e a ineficiência do poder 

judiciário em julgar as demandas em tempo hábil (morosidade do poder judiciário). 

Assim, ensina Nascimento e Maia (2008, p.2): 

 

O problema é que o Estado, enquanto possuidor do monopólio 

jurisdicional, torna-se a única estância em que o cidadão pode exigir e 

reclamar por melhores condições. Neste ponto surge a necessária 

conveniência de manter um sistema aparentemente democrático, porém 

com práticas distorcidas [...] A desarticulação do elemento humano e a 

impossibilidade de uma frente política forte, em meio a 

heterogeneidade dos grupos e da diversidade fragmentária da 

representação, mostram a caótica situação política pós moderna. 

 

No mesmo sentido, aduz, Rocha e Salomão (2017, p.218) informa que “de acordo 

com o Relatório Justiça em Números, publicação oficial do Conselho Nacional de Justiça, 

o volume de processos judiciais tem crescido ano a ano. Ainda que a produção de decisões 

tenha aumentado, os números continuam a evidenciar uma grave crise na prestação 

jurisdicional”. 



 
 

 
                                           

 

Um ponto que merece destaque relacionado a crise de um modelo de jurisdição 

que sempre priorizou a judicialização das demandas, é o fato da parcela mais carente da 

população (hipossuficientes) não disporem de recursos financeiros necessários que 

possam efetivar seu direito de acesso à justiça ou, por outro viés, a ineficiência do poder 

estatal em garantir assistência judiciária gratuita.   

A doutrina vem sustentado que o problema retromencionado está relacionado com 

o fato de que os meios de acesso a determinados bens ou direitos sempre foram limitados 

e controlados pela classe dominante, ou seja, frutos da violência (histórica) inerente a 

desigualdade social. Conforme leciona Girard (2011, p.100):  

 

Quanto mais cruel e selvagem for uma sociedade, mais violência 

ocorrerá nela, em nome da satisfação de tudo o que é pura necessidade. 

Não se deve excluir a possibilidade de uma violência inteiramente 

desvinculada de qualquer desejo mimético, mas simplesmente 

relacionada à escassez. No entanto, mesmo no nível das necessidades 

básicas, quando a necessidade começa e está relacionada a um objeto, 

qualquer tipo de objeto, não há dúvida de que logo estará impregnada 

pela mímesis. Nesses casos, sempre há alguma mediação social em 

jogo. 

 

Na mesma toada, sobre os riscos ou problemas de acentuação da desigualdade 

social com a crescente judicialização de demandas relacionadas aos direitos 

fundamentais, Sarmento (2008, p. 584) adverte: 

 

Daí  resulta  um  delicado  paradoxo,  uma  vez  que,  quando  não  

pautado  por  certos parâmetros,  o  ativismo  judicial  em  matéria  de  

direitos  sociais  -  que  deveriam  ser voltados à promoção da igualdade 

material  -  pode contribuir para a concentração da riqueza,  com  a  

canalização  de  recursos  públicos  escassos  para  os  setores  da 

população mais bem aquinhoados. 

 

Nada obstante, deve-se alertar que os Estados contemporâneos, inclusive o Brasil, 

enfrentam problemas graves com crise fiscal, aumento da criminalidade e do desemprego, 

fato que contribui com o aumento da violação de direitos por parte do poder público, este 

que carente de recursos públicos passa a negar a prestação de serviços elementares como 



 
 

 
                                           

 

o serviço de saúde (direito fundamental), sobretudo aos mais necessitados (pobres nas 

acepção do termo). 

Ademais, é cediço que a máquina judiciária é extremamente onerosa e que a 

solução de litígios (com processos demorados) eleva os gastos da prestação jurisdicional 

sobremaneira, de modo que se faz necessário repensar esta forma de prestação 

jurisdicional, notadamente diante da necessidade premente de redução de gastos públicos 

e aumento da produtividade.  

Desta feita, quando se trata de solução de conflito, diante das hipóteses acima 

levantadas, faz necessário abrir novos caminhos ou a possibilidade para o 

desenvolvimento de outras formas de resolução de conflitos ou outras possibilidades de 

acesso à justiça, preferencialmente, antes mesmo que tenha se instaurado o processo. 

  



 
 

 
                                           

 

4 A DESJUDICIALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

É de conhecimento público, senso comum, que o Judiciário brasileiro não 

comporta todas as demandas que nele são propostas15, gerando um dos maiores problemas 

dos jurisdicionados na atualidade, que é a morosidade na prestação da tutela jurisdicional. 

Esta explosão de processos judiciais, em sua maioria, pode-se atribuir à cultura da 

judicialização ou pela cultura imbuída nas partes para não chegar a um 

acordo/conciliação.  

Em outros termos, a cultura brasileira é judiciária, contenciosa. Primeiro obstáculo 

surge com as partes do processo, que muitas vezes se omitem dolosamente diante de 

condutas de terceiros, desejando a violação de algum direito, no intento de ingressar com 

ações judiciais e obter possíveis vantagens econômicas, fato bastante observado em 

demandas consumeristas relacionadas à falha na prestação do serviço, em que o 

consumidor poderia ter resolvido a situação extrajudicialmente na própria ouvidoria 

(SAC) da empresa ou mesmo no Programa de Proteção e Defesa do Consumidor 

(PROCON), mas preferem esperar a violação do direito se efetivar para (via judicial) 

pleitear reparação de danos morais.  

Por sua vez, grande parte dos advogados contribuem para esta cultura da 

judicialização, pois na maioria das vezes orientam os jurisdicionados no sentido de que a 

tentativa de resolução fora do Judiciário é perda de tempo ou desvantajoso do ponto de 

vista financeiro, ou seja, passam a mensagem que judicialmente é mais seguro e vantajoso 

(financeiramente falando). 

Somado a este cenário de jurisdicionados e advogados que não querem uma 

conciliação fora do judiciário, tem-se o problema da centralização dos poderes da 

 
15 Dados estatísticos no CNJ em números http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/pj-justica-em-numeros;  



 
 

 
                                           

 

jurisdição na figura do juiz soberano. Esta centralização de poderes acabou contribuindo 

para cultura dos jurisdicionados, estes que só querem resolver as lides na presença do juiz 

ou pelo juiz, não confiando em acordos ou decisões proferidas por outras autoridades, o 

que gera o descrédito ou ineficiência das outras modalidades de jurisdição, notadamente 

a voluntária extrajudicial.     

Assim como ensina Duarte (2010), essa cultura jurídica contribui para aumentar 

o volume de ações no Judiciário, acarretando exatamente o contrário do que se pretende. 

Em algumas varas chega a ser humanamente impossível manter o acervo processual em 

dia. Em contrapartida, surge o juiz sentenciante, que é aquele que no afã de cumprir metas, 

passa a proferir as famosas sentenças “CTROL C CTROL V” (copia e cola), sem se 

atentar minuciosamente aos fatos do caso concreto, apenas prezando pela quantidade e 

não pela qualidade.  

A enxurrada de sentenças mal formuladas ou permeada de equívocos geram, por 

sua vez, uma infinidade de recursos, que na maioria das vezes não são lidos ou apreciados 

corretamente, de modo que o problema permanece e a causa não é devidamente julgada. 

Muitas vezes, o problema que poderia ter sido resolvido de forma extrajudicial, se estende 

por vários anos para no final ser julgada em desfavor daquele que resistiu a conciliação, 

isto em decorrência da ineficiência em julgar ocasionada pelo grande número de 

processos.  

Na prática, observa-se que a estrutura do Judiciário não pode atender todas as 

demandas a que é submetido. Tem-se, atualmente, a falência da máquina judiciária, que 

não presta com eficiência o mínimo para qual se propõe, qual seja, a prestação 

jurisdicional de forma célere e eficiente. 

Assim, cabe à comunidade jurídica e legislativa buscar meios de melhorar a 

prestação jurisdicional. Nesta perspectiva, o presente estudo buscar abordar o tema da 



 
 

 
                                           

 

desjudicialização de conflitos e trazer à baila alguns institutos, meios ou instrumento de 

solução alternativos dos conflitos para, ao final, destacar a relevância da aplicação do 

Termo de Ajustamento de Conduta como instrumento eficaz a desjudicializar conflitos, 

sobretudo quanto aos conflitos que envolvam direitos transindividuais,  a prestação do 

serviço público e/ou de políticas públicas.  

Sobre o tema da desjudicialização ou solução de conflitos por formas não 

jurisdicional, Cappellett (1988) é uma das maiores referências, pois no projeto de 

Florença já sinalizava para este caminho, afirmando que a  concepção contextual do 

direito é o resultado do enfoque do acesso à justiça. Contudo, apesar do acesso à justiça 

pelo judiciário estar assegurado, há casos que o processo litigioso em juízo, de forma 

tradicional, não se mostra o melhor caminho para efetivar o direito pretendido.  

Explorando a via de mecanismo diverso do judicial, mas que gere um acesso à 

justiça que o autor acima citado indica a conciliação, mediação e arbitragem como 

integrante da terceira onda no movimento de acesso à justiça. Cita, ainda, que em algumas 

situações, a justiça conciliatória pode produzir resultados melhores do que o processo 

contencioso, indicando como exemplo do direito de vizinhança. O Brasil aceitou os ADRs 

(atualmente utiliza-se o termo MASC -Meio Adequado de Solução de Conflito- por ser 

considerado mais apropriado), porém simultaneamente também incorporou a 

desjudicialização.  

Nos dizeres de Pedroso (2002, p. 14) “a desjudicialização surgiu dos ADRs (...) 

“consistindo na criação de processos, instâncias e instituições descentralizadas, informais 

e desprofissionalizadas que permitem desviar a procura dos tribunais para outras 

instâncias públicas ou privadas.  PEDROSO (2002, p. 18), ainda conclui que “os 

conceitos de informalização e desjudicialização, em sentido amplo, manifestam-se 

através de diferentes realidades que permitem prevenir ou resolver um litígio, ou seja, um 



 
 

 
                                           

 

conflito social que dois ou mais interessados pretendam que seja dirimido sem recurso ao 

tribunal judicial”.  

Em outros termos, a desjudicialização nada mais é do que a intervenção Estatal 

nas relações sociais, só que de forma diversa da que estamos acostumados, que é a via 

judicial. É o que ensina Miranda (2010, p.1):  

 

A desjudicialização é uma tendência de se buscar vias alternativas 

extrajudiciais de resolução de litígios, relegando ao Poder Judiciário 

exclusivamente aqueles casos onde a solução da lide não possa se dar 

pela autocomposição, ou seja, apenas aqueles casos diretamente 

relacionados à sua função precípua de declarar o direito em caráter 

definitivo. Trata-se, portanto, de uma forma de evitar o acesso 

generalizado, desnecessário e injustificado à justiça estatal.  
 

 

Pedroso (2002) traz o seguinte esquema para explicar a informalização. Ela se 

divide em três ramos: a deslegalização; a informalização da justiça, onde se encontram os 

ADRs; e a desjudicialização, que podem ser de três formas: a)meios informais e recurso 

a não juristas nos processos em tribunal; b)transferência de competência de resolução de 

litígios para instâncias não judiciais; c)transferência de resolução de litígios para velhas 

e novas profissões. Pedroso (2002, p.29) conceitua: 

 

O conceito de desjudicialização, por seu turno, é concebido no quadro 

do direito estadual e do sistema judicial como resposta à incapacidade 

de resposta dos tribunais à procura (aumento de pendências), ao excesso 

de formalismo, ao custo, à “irrazoável” duração dos processos e ao 

difícil acesso à justiça. Os processo de desjudicialização têm consistido 

em essencialmente, por um lado, na simplificação processual, recurso 

dos tribunais dentro do processo judicial a meios informais e a “não-

juristas” para a resolução de alguns litígios. Por outro lado, desenvolve-

se através de transferência da competência da resolução de um litígio 

do tribunal para instâncias não judiciais ou para o âmbito de ação das 

“velhas” e “novas” profissões jurídicas, ou mesmo das novas profissões 

de gestão e de resolução de conflitos.  

 

 

Pode-se perceber que os autores, em regra, ligam umbilicalmente a 

desjudicialização à resolução de litígio, passando a impressão de que somente caberia ao 



 
 

 
                                           

 

poder judiciário a implementação do instituto/medida. Contudo, vale lembrar que a ideia 

de Pedroso acima referenciada é de transferir a resolução do litígio para velhas e novas 

profissões, o que vem a reforçar a ideia de que o Ministério Público, através do instituto 

do Termo de Ajustamento de Conduta, tem a função de pacificador social do conflito. 

O modelo de resolução de conflito através da jurisdição voluntária extrajudicial, 

tem na Serventia Extrajudicial seu principal vetor, contudo tal modelo se adequa ao 

modelo de jurisdição ou de solução de conflitos implementado pelo TAC. De modo que 

os atos celebrados, tem a mesma garantia de publicidade, segurança e eficácia e 

veracidade dos que ocorrem no Judicial. 

A proposta de desjudicialização anteriormente exposto está presente no CPC/15, 

que prevê expressamente a possibilidade da resolução da lide pela via extrajudicial, como 

a mediação e conciliação (art. 176, 334, 694, CPC/15), o negócio jurídico processual (art. 

190, CPC/15) que pode ser efetivado mediante escritura pública, o título executivo 

extrajudicial (art. 771 e 784, NCPC), o divórcio e inventário extrajudicial (Res. 35, CNJ 

e art. 733, CPC/15), a confissão extrajudicial (art. 389, CPC/15), a homologação de 

penhor legal extrajudicial (art. 703, §1º, CPC/15), usucapião extrajudicial (art. 1.071, 

CPC/15), o acordo de não persecução penal, entre outros.  

Desta feita, com vistas a dar uma percepção legislativa e doutrinária da 

desjudicialização e da aplicação do TAC como instrumento de desjudicializar conflitos, 

o presente estudo abordará alguns meio adequados de solução de conflitos (MASCs), com 

enfoque na aplicação deste meios na Administração Pública, em razão da necessidade de 

esclarecer a viabilidade de implementação do TAC com ente públicos na garantia de 

direitos fundamentais.   

 

 



 
 

 
                                           

 

4.1 O FENÔMENO DA DESJUDICIALIZAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Em que pese ser um movimento jurídico bastante presente nos dias atuais, 

notadamente pela crise no sistema de jurisdição contenciosa (conceito de jurisdição 

restrito), alguns indícios do atual fenômeno da desjudicialização já poderiam ser vistos 

em décadas anteriores, a exemplo da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que de 

forma sútil  apontava para a desjudicialização de algumas situações jurídicas em que os  

procedimentos não necessitavam de atividade decisória judicial para existir ou para serem 

realizados com  validade no mundo jurídico. Já em 1973, a retromencionada lei buscou 

realizar a unificação dos procedimentos que não precisavam , em tese, de uma decisão 

judicial (juiz) para produzir efeitos no mundo jurídico, inaugurado, assim, o que a 

doutrina denomina de jurisdição voluntária extrajudicial. 

Alguns anos depois, há uma sucessão de registros legislativos que indicam este 

movimento de incentivo a desjudicialização: a lei 8.560/92 que institui formas de 

reconhecimento de paternidade direto no registro de nascimento;  a lei 9.514/97, que trata 

de alienação judiciária de bem imóvel, que a partir de então passa a permitir o registro da 

alienação fiduciária em garantia de coisa imóvel e averbação do termo de securitização 

de créditos imobiliários, quando submetidos a regime fiduciário; a lei 10.931/04, que 

dispõe sobre o patrimônio de afetação nas incorporações imobiliárias, introduziu a 

averbação da cessão de crédito imobiliário e o instituto da retificação administrativa 

(modelo do usucapião extrajudicial); a Lei n° 11.441/07, que trata do  divórcio e 

inventário extrajudiciais, possibilitando o dissolução da união conjugal e divisão de bens 

(divórcio) e partilha de bens (inventário), desde que todos os envolvidos/interessados  

sejam maiores  e capazes; a Lei n° 11.790/ 08,  possibilitando  o procedimento de registro 

de nascimento após o prazo legal pela via administrativa; a Lei n° 11.977/09, que trata do 

usucapião administrativa, possibilitando aos detentores do título de legitimação de posse 



 
 

 
                                           

 

registrada, após cinco anos, usucapirem (converterem a posse em propriedade) o imóvel 

mediante averbação do cartório de registros de imóveis. 

Após essa sequência de leis com nortes da desjudicialização, no ano de 2015 foi 

promulgada a Lei 13.105 (Código de Processo Civil) que tem por completo a essência da 

desjudicialização de conflitos, assim como já explicitado em tópicos anteriores neste 

estudo, que, além de  trazer uma base principiológica da desjudicialização e do sistema 

multiportas, acrescentou novas hipóteses de desjudicialização. É o que leciona, Dalla e 

Sotero (2016, p.329): 

 
Com o art. 1.071, além de outros dispositivos, o CPC/2015 consolida o 

movimento de desjudicialização. Outras passagens do Código que 

tratam do tema são: 

a) art. 571 – permite que a demarcação e a divisão de terras possam ser 

realizadas por escritura pública, desde que maiores, capazes e 

concordes todos os interessados. 

b) art. 703, § 2º – autoriza a homologação do penhor legal pela via 

extrajudicial.  

c) art. 733 – reproduz a regra então vigente no CPC/73, por força da Lei 

n. 11.441/2007, dispondo que o divórcio consensual, a separação 

consensual e a extinção consensual de união estável, não havendo 

nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão 

ser realizados por escritura pública. 

d) art. 610, § 1º – na mesma linha da Lei n. 11.441/2007, estabelece que 

se todos os herdeiros forem capazes e concordes, o inventário e a 

partilha poderão ser feitos por escritura pública. 

e) art. 384 - estabelece que a existência e o modo de existir de algum 

fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do 

interessado, mediante ata lavrada por tabelião. 

 

Ademais, da leitura do CPC/15 identifica-se que foi mantida a nomenclatura 

(divisão) da jurisdição contenciosa e  voluntária,  contudo nota-se um enxugamento dos 

procedimentos e um avanço no sentido de demonstrar a relevância da solução do litígio 

por via transversa a contenciosa, pois  fora excluída a redação do CPC/73 que previa que 

as sentenças proferidas em tais procedimentos alcançassem a coisa julgada material. Sem 

adentrar ao mérito da natureza jurídica  da jurisdição voluntária (já abordada em tópicos 

anteriores), importante mencionar que este estudo trabalha  com o conceito segundo o 



 
 

 
                                           

 

qual a jurisdição voluntária tem natureza jurisdicional, seja exercida pelo do Poder 

Judiciário ou  fora dele. 

Quanto a esta visão de jurisdição voluntária abordada no CPC/15, Dalla e Sotero 

(2016, p.331) ensinam: 

 

Os feitos de jurisdição voluntária estão distribuídos entre a autoridade 

administrativa e judiciária por um critério mais político do que jurídico. 

Indica que pela Lei Mineira 1.096/1959 eram tido por órgãos o juiz de 

paz, os oficiais do Registro Civil e os tabeliães, cabendo ao primeiro a 

conciliação entre as partes, além dos procedimentos de jurisdição 

voluntária como a justificação, a arrecadação provisória de bens, a 

habilitação e celebração de casamento, bem como a abertura de 

testamento quando o juiz de direito não podia fazê-lo. 

 

O que se pode observar neste fenômeno denominado de desjudicialização é que 

nele não se perde a natureza de instrumentalização do estado na resolução do litígio, a 

mudança é apenas quanto a materialização ou forma como ocorre, que é diversa do 

processo judicial. Entretanto, na prática, observa-se que a desjudicialização destes 

diversos institutos foi pouco notada ou raramente utilizada, fato que se dá, em sua maioria, 

por fatores como o desconhecimento jurídico da legislação e do procedimento, resistência 

burocrática administrativa em alguns serviços notariais e pela cultura de litígio das partes 

e operadores do Direito. 

Por tais razões, é que se faz necessário estudar como este fenômeno da 

desjudicialização de conflitos está sendo levada da teoria para prática ou como está sendo 

abordada no espaço extrajudicial, analisando seus efeitos positivos ou negativos, para que 

estes obstáculos sejam superados e a desjudicialização de conflitos seja implementada de 

forma efetiva na realidade jurídica pátria. 

 

 



 
 

 
                                           

 

4.2 OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: DA LEI GERAL 

DE MEDIAÇÃO AO CPC/15 

 

Quando se fala em resolução de conflitos, remete-se à ideia de jurisdição, que, por 

sua vez, sempre esteve umbilicalmente ligada à ideia de monopólio estatal. Ocorre que o 

Direito Processual Civil vem evoluindo este conceito para alcançar novas expressões, 

como a arbitral e a consensual, com objetivo de tornar mais efetivos os direitos individuais 

e coletivos.  

Nesta perspectiva, surge o estudo de outros meios de resolução de conflitos, que 

não sejam o exercido pela jurisdição estatal, em que a decisão é pautada na decisão de um 

juiz  integrante do poder judiciário (monopólio estatal). São os chamados “meios 

alternativos de solução de conflitos” ou meios adequados de solução de conflitos (palavra 

técnica mais apropriada), que através de meios como conciliação, mediação e arbitragem 

buscam a solução de conflitos, que não a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado-

juiz. É o que assevera Bueno (2018, p.59):  

 

Nesse contexto, temas como a conciliação, a mediação e a arbitragem 

merecem também ser estudados no âmbito do direito processual civil. 

Como os especialistas desses meios “alternativos” buscam identificar 

meios mais ou menos apropriados para solução dos diversos conflitos, 

variando as técnicas consoante a vicissitude do conflito, ou, até mesmo, 

combinando-as, parece ser mais correto tratar deles como meios 

adequados para solução de conflitos. 

 

Nesta esteira de pensamento, o CPC de 2015 em seu art. 3º, estabelece que  “é 

permitida a arbitragem na forma da lei”, que “o Estado promoverá, sempre que possível, 

a solução consensual de conflitos” e que “a conciliação, a mediação e outros métodos de 

solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo 



 
 

 
                                           

 

judicial”. Ainda, o art. 166 do Código de Processo Civil estabelece os princípios da 

conciliação e da mediação 

que podem ser aproveitados em qualquer caso, ainda que a atividade seja extrajudicial 

Em análise mais abrangente do CPC, percebe-se que os meios para solução dos 

conflitos se divide da seguinte forma: Heterocomposição, com a Jurisdição estatal e a 

Arbitragem (jurisdição privada); e Autocomposição, com a Conciliação, Mediação e  

Transação (CC, arts. 840 a 850).  

A heterocomposição é a solução do conflito por um terceiro (juiz natural ou juiz 

arbitral) dotado de poder para impor, por sentença, a norma aplicável ao caso que lhe é 

apresentado. A solução através do Poder Judiciário (jurisdição estatal) ou pela Arbitragem 

decorre da atribuição sistemática do Estado ou da escolha das partes (aqui na hipótese de 

juiz arbitral consensual).  

Sobre a arbitragem, vejamos o que fala Scavone Júnior  (2018, p.19) :  

 
A arbitragem pode ser definida, assim, como o meio privado, 

jurisdicional e alternativo de solução de conflitos decorrentes de 

direitos patrimoniais e disponíveis por sentença arbitral, definida como 

título executivo judicial e prolatada pelo árbitro, juiz de fato e de direito, 

normalmente especialista na matéria controvertida. 

 

Lado outro, temos a autocomposição, modalidade de justiça consensual, em que 

as partes espontaneamente aceitam as ponderações e alternativas para a resolução do 

conflito. Por exemplo, na conciliação não existe solução sem acordo entre as partes, como 

ocorre nas soluções judicial e arbitral, nas quais o juiz e o árbitro são dotados de poderes 

para solucionar o conflito independentemente de acordo entre as partes.  

De modo diverso da conciliação temos a mediação, modalidade em que o 

mediador é neutro e imparcial, pois apenas auxilia as partes a solucionar o conflito sem 

interferir de forma proativa (sugerir ou impor) na solução ou nos termos do acordo. 

Neste diapasão, Scavone Júnior (2018, p.298) afirma:  



 
 

 
                                           

 

 

O conciliador tenta demover as partes a solucionar o conflito acatando 

suas 

ponderações e alternativas para a resolução do conflito que, entretanto, 

depende da anuência das partes. A mediação, sempre voluntária, é 

definida nos termos da justificativa do projeto que resultou na Lei 

13.140/2015, como “o processo por meio do qual os litigantes buscam 

o auxílio de um terceiro imparcial que irá contribuir na busca ela 

solução do conflito”. Esse terceiro não tem a missão de decidir, mas 

apenas auxiliar as partes na obtenção da solução consensual. 

 

Em termos práticos, pode-se perceber que resultado útil da conciliação e da 

mediação é a transação, ou seja, o acordo entre as partes que, igualmente, podem 

transacionar sem o auxílio de um conciliador ou mediador. Assim, leciona Scavone Júnior  

(2018, p.24) ensina “a conciliação, a mediação e a transação espelham autocomposição, o que 

se afirma na exata medida em que o mediador e o conciliador se restringem a, respectivamente, 

orientar as partes e sugerir a solução do conflito, de tal sorte que não podem, como faz o juiz ou 

o árbitro, impor qualquer decisão”. 

Ademais, a Lei 13.140, de 2015, dispõe sobre a mediação entre particulares como 

meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública. A retromencionada lei, embora seja norma específica de um 

instituto, terá que ser vista e interpretada em harmonia com o Código de Processo Civil 

de 2015, o qual prevê expressamente em seu art. 3º16 que a solução de conflitos por meio 

da mediação deverá ser estimulada/incentivada pelo Estado como política pública, tanto 

no curso do processo judicial como fora dos limites do Poder Judiciário. 

 De acordo com o parágrafo único do art. 1º da Lei 13.140/2015, “considera-se 

mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, 

 
16 Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. § 1º É permitida a 
arbitragem, na forma da lei. § 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos 
conflitos. § 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão 
ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive 
no curso do processo judicial. 



 
 

 
                                           

 

escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver 

soluções consensuais para controvérsia”. Existindo dois modelos de mediação: a) 

Judicial, atuando como auxiliar da justiça nas audiências de conciliação (CPC, art. 334) 

nos termos dos arts. 165 a 175 do CPC; ou, b) Extrajudicial, atuando fora do âmbito do 

processo judicial. 

Por oportuno, deveras salientar que há dissenso doutrinário sobre as reais 

diferenças entre mediação e conciliação, pois ora são tratadas como institutos diversos, 

ora como o instituto da mediação em sentido amplo. E por tal razão, no  presente estudo 

aborda-se o instituto da mediação incluindo a conciliação. No entanto, registra-se que o 

CPC/2015, promoveu expressa distinção entre “conciliadores” e “mediadores”, a ser 

observada ao menos na esfera judicial. Sobre o tema Medauar (2018, p.415) aduz: 

 

Em 26.6.2015, editou-se a Lei nº 13.140 – chamada Lei da Mediação, 

a qual, entre outras disposições (inclusive a mediação na via judicial), 

traz preceitos sobre a resolução de conflitos por meio de composição, 

no caso de controvérsia entre particular e pessoa  jurídica de direito 

público (art. 32, II); além do vocábulo “mediação”, em alguns  

dispositivos se mencionam as palavras “acordo”, “transação”. O art. 33, 

parágrafo único,  prevê o procedimento de mediação coletiva de 

conflitos relacionados à prestação de serviços  públicos, podendo ser 

instaurado de ofício ou mediante provocação. 

 

Além das normas evidenciadas, é salutar ressaltar que o instituto da 

mediação/conciliação recebeu destaque e maior aplicabilidade prática com as disposições 

do art. 334 do CPC17, que passou dispor da obrigatoriedade de designação de audiência 

de conciliação/mediação logo após o despacho de recebimento da petição inicia. 

 
17 Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência 
liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. [...] §1º O 
conciliador ou mediador, onde houver, atuará necessariamente na audiência de conciliação ou de 
mediação, observando o disposto neste Código, bem como as disposições da lei de organização 
judiciária. §2º Poderá haver mais de uma sessão destinada à conciliação e à mediação, não podendo 
exceder a 2 (dois) meses da data de realização da primeira sessão, desde que necessárias à composição 
das partes. [...] §11. A autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. §12. A 



 
 

 
                                           

 

Observe-se que, antes e independentemente da citação, se o juiz entender que o 

caso é de mediação, determinará o encaminhamento do processo ao mediador judicial, 

salvo hipótese de recusa expressa declarada pelo autor e que acompanhe a exordial. Nesse 

ponto, diverge da conciliação, posto que, mesmo que a parte a dispense na inicial, o juiz 

designa a audiência que, nos termos do art. 334, §§ 4º e 5º, do CPC, só não se realiza se 

o réu também a dispensar pelo menos 10 dias antes da data marcada para sua realização.  

Logo, realizada as disposições preliminares do procedimento de medição, o 

mediador deverá comunicar (autos eletrônicos) ou restituir os autos físicos ao juiz para 

prosseguimento do procedimento judicial com a citação do réu, se for o caso.  Sobre o 

referido instituo e o papel do mediador na solução do litígio, Rocha e Salomão (2017, 

p.222) asseveram: 

 

Em linhas gerais, o mediador tem a incumbência de clarificar as razões 

reais da disputa e as possíveis soluções e, considerando o eventual nível 

de hostilidade entre as partes, trabalhar para que as discussões ocorram 

com urbanidade e respeito recíprocos, inclusive para que cada uma 

delas possa discernir quais são seus interesses reais e suas paixões 

momentâneas. No curso de um processo judicial adversarial 

dificilmente o magistrado conseguiria assumir essa tarefa de 

distensionamento das partes. 

 

A difusão e  aplicação da lei mediação/conciliação com o delineamento do campo 

de atuação de cada um dos profissionais (é o que se observa da distinção dos personagens 

listados nos parágrafos do art. 165), bem como a compreensão da utilização de tais meios 

adequados de solução de litígios tanto para o contexto judicial quanto extrajudicial, 

contribui substancialmente para a oferta de um maior leque de alternativas a serem 

consideradas pela administração pública, com vistas à tutela dos seus interesses e da 

efetivação dos direitos fundamentais. 

 
pauta das audiências de conciliação ou de mediação será organizada de modo a respeitar o intervalo 
mínimo de 20 (vinte) minutos entre o início de uma e o início da seguinte.27 



 
 

 
                                           

 

Tecidas estas breves explanações sobre os Meios adequados de solução de 

conflitos (MASCs), estudar-se-á a seguir a aplicação destes meios na Administração 

Pública, uma vez que na prática percebe-se uma maior relutância dos entes públicos na 

aplicação da justiça consensual ou de outros meios que não sejam a via (porta) do poder 

judiciário, bem como para dar maior amplitude a compreensão da aplicação do TAC 

como instrumento para formalizar o acordo de vontades em busca da efetivação de 

direitos transindividuais.   

 

4.3 OS MEIOS ADEQUADOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS NA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A discussão sobre meio alternativo ou adequado de solução de conflitos está 

intrinsecamente ligada ao tema da crise da jurisdição contenciosa, problemática que o 

presente trabalho, de forma breve, abordou para, assim, definir a hipótese da aplicação do 

TAC e suas implicações práticas tocantes a concretização de direitos fundamentais ou 

transindividuais. 

Inicialmente, vamos destacar a aplicação da mediação, que surgiu, com a proposta 

inicial denominada de meio alternativo de solução de litígios (alternativo no sentido de 

que o meio principal ou comum seria a via jurisdicional). Contudo, como já frisado no 

tópico anterior este estudo sustenta que a expressão método/meio alternativa vem 

cedendo espaço para o termo método adequado, no sentido de que os conflitos são 

diferentes entre si e, assim, requerem ferramentas distintas de solução.  

Como frisado alhures, o Poder Judiciário sempre foi o responsável pela prestação 

jurisdicional, distribuindo justiça ou solucionando os conflitos que surgem na vida em 

sociedade, na denominada jurisdição contenciosa. Ocorre que com o crescimento 

demasiado dos litígios, e por uma série de fatores internos e externos, o poder judiciário 



 
 

 
                                           

 

passou a se tornar moroso ou ineficaz nas respostas aos litígios, entrando em estado de 

descrédito institucional e passando para a população o sentimento de insegurança e não 

efetividade - crise da jurisdição.  

Nesta perspectiva, surge o instituto da mediação, espécie do gênero justiça 

consensual, que pode ser definida como a forma de resolução dos conflitos sociais e 

jurídicos na qual o intuito de satisfação do desejo (vontade) substitui o poder judiciário 

na aplicação da decisão  ou sanção legal. Braga Netto, Silva, e Tthibau neste sentido 

ressaltam (2018, p. 347): 

 

Hodiernamente, as ferramentas que propiciam a autocomposição têm 

auferido notoriedade em diversos ordenamentos jurídicos, mormente 

em face da importância para a resolução dos conflitos, mesmo que tais 

técnicas sejam executadas no poder judiciário, pois o que se vislumbra 

é o alcance da paz social, e essa se ascende através de mecanismos que 

proporcionem a celeridade e a equidade. Contudo, no Brasil os 

institutos da mediação e conciliação ainda se encontram na fase inicial 

de implementação, o que implica que todos os operadores do direito 

identifiquem a pertinência dos seus princípios e a importância da 

respectiva adoção. 

 

No âmbito do Direito Administrativo, o art. 174 do CPC prevê a possibilidade da 

conciliação e da mediação por meio de câmaras de mediação e conciliação criadas pela 

União, Estados, DF e Municípios, para: “I – dirimir conflitos envolvendo órgãos e 

entidades da administração pública; II – avaliar a admissibilidade dos pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III 

– promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta”. 

Por sua vez, o art. 32 da Lei 13.140/2015 estabelece que “a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios poderão criar câmaras de prevenção e resolução 

administrativa de conflitos no âmbito dos respectivos órgãos da Advocacia Pública, onde 

houver, com competência para: I – dirimir conflitos entre órgãos e entidades da 

Administração Pública; II – avaliar a admissibilidade dos pedidos de resolução de 



 
 

 
                                           

 

conflitos, por meio de composição, no caso de controvérsia entre particular e pessoa 

jurídica de direito público; III – promover , quando couber , a celebração de termo de 

ajustamento de conduta” e, ainda, “a prevenção e a resolução de conflitos que envolvam 

equilíbrio econômico-financeiro de contratos celebrados pela administração com 

particulares” (art. 32, § 5º, da Lei 13.140/2015. 

A despeito das disposições legais e considerações da mediação na administração 

pública, Medauar (2018, p.415) comenta: 

 

Na visão contemporânea do direito administrativo, a preferência recai 

sobre a expressão “meios consensuais de solução de conflitos” 

envolvendo a Administração Pública, ante a ideia mais ampla da 

Administração consensual, da consensualidade, ou seja, de uma 

Administração Pública menos imperativa e mais propensa à 

negociação, a acordos, a respeito de direitos dos particulares. 

 

Destarte, percebe-se que no que se relaciona à Administração Pública,  pode-se 

inferir que não há empecilhos no ordenamento jurídico para que se utilize a mediação, 

conciliação ou de outro meio consensual  para solucionar seus conflitos, haja vista, que 

mesmo partindo-se do princípio de que à Administração só é lícito fazer o que a lei 

permite, há regras constitucionais que a autorizam a tanto, como a da eficiência (art. 37, 

caput, da CF18) e da economicidade (art. 70, caput, da CF19).  

 

4.4 DESAFIOS DA DESJUDICIALIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

A implementação da desjudicialização ou da aplicação de outros meios 

alternativos/adequados de solução de litígios ainda é um paradigma a ser alcançado junto 

 
18 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:      
19 Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 
entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 
aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder 



 
 

 
                                           

 

a administração pública, sobretudo quando se trata de demandas relacionadas aos direitos 

transindividuais (a exemplo do direito à saúde), pois não carregam um fundo de direitos 

patrimoniais  os quais são dotados de carga de negociabilidade).   

O direito fundamental à saúde, consagrado na Carta de 88, da teoria à prática, não 

há correlação direta com a realidade social, pois do mundo jurídico da norma 

constitucional para a implementação das políticas públicas de saúde há significativo 

distanciamento. A falha ou falta na prestação do serviço que se traduz em abuso de poder 

são práticas cotidianas presentes na realidade da população brasileira.  

O primeiro desafio a ser enfrentado é derrubar/enfrentar os atuais argumentos para 

não solucionar as demandas de direitos transindividuais por métodos consensuais,  seja  

na fase judicial ou na  extrajudicial. Um dos principais argumentos utilizados pela 

administração pública para não transacionar na solução de litígios é o da indisponibilidade 

do interesse público e ou infringência do princípio da publicidade. 

Do ponto de vista jurídico, tais argumento não merecem guarida, uma vez que há 

uma consenso doutrinário no sentido de que não há óbice ou de que não há violação aos 

princípios administrativos caso a administração pública resolva as lides de forma 

consensual de forma extrajudicial,  evitando a judicialização, ou de forma judicial, 

diminuindo o tempo e custos das demandas.  

Quanto ao interesse público, é certo que os métodos extrajudiciais de solução de 

conflitos não o infringem. É o que se depreende da lição de Medauar (2018, p. 128 e 129): 

 

Não se mostra adequado invocar tal princípio como impedimento à 

realização de acordos, à utilização de práticas consensuais e da 

arbitragem pela Administração.  Na verdade, o interesse público 

realiza-se plenamente, sem ter sido deixado de lado, na rápida solução 

de controvérsias, na conciliação de interesses, na adesão de particulares 

às suas diretrizes, sem os ônus e a lentidão da via jurisdicional. 

 



 
 

 
                                           

 

Do mesmo modo, não há infringência do princípio de publicidade, 

assim como lecionam Rocha e Salomão (2017, p.262): 

 

O princípio da publicidade tampouco é impeditivo da submissão, pela 

Administração Pública, de seus litígios a mecanismos extrajudiciais de 

solução de conflitos os quais, em regra, preveem a confidencialidade. 

O que o princípio da publicidade impõe é a transparência da atividade 

administrativa, que não se confunde com a confidencialidade das 

informações manipuladas. 

 

Por outro lado, são amplas as “desculpas” do poder público para não efetivar em 

sua amplitude direitos transindividuais, como o direito fundamental à saúde, à moradia, 

à educação, entre outros. Dentre as desculpas, destacam-se: ausência de orçamento, não 

obrigatoriedade de fornecimento dos fármacos/medicamentos não contidos em lista do 

SUS, discricionariedade da administração, vedação da interferência do poder judiciário 

em políticas públicas, entre outros.  

Acontece que a judicialização de políticas públicas demonstrou na prática que os 

tribunais reconhecem direitos fundamentais como o mínimo existencial, corolário da 

dignidade da pessoa humano, sendo inconcebível para o poder público o descumprimento 

da norma constitucional epigrafada. 

O estudo da judicialização revela que, a concessão irrestrita de liminares tornou-

se regra nos tribunais, de modo que o processo judicial é inócuo ou não vantajoso pra o 

erário púbico, exigindo tempo e dinheiro do poder público, com realização de diligências, 

custas processuais e defesas processuais, entre outros fatores. Na mesma vertente, a 

judicialização de politicas públicas como a da saúde, como propositura em massa de ações 

destas demandas, vem contribuindo para a morosidade processual e insegurança jurídica. 

  Diante das intercorrências, acima delineadas, é notória a necessidade de criação 

de mecanismos de desjudicialização destas demandas, com vistas a desafogar ou dar mais 



 
 

 
                                           

 

celeridade ao judiciário, bem como de efetivar o direito à saúde, garantia constitucional 

e compromisso do poder público. 

Assim, um outro desafio a ser enfrenado, é criar ou incentivar nos gestores 

públicos um senso comum de solução destes conflitos de forma extrajudicial ou judicial, 

com a criação de núcleos, câmaras  ou gerências de solução de litígios de saúde em âmbito 

local ou regional, de forma permanente (inseridos na estrutura administrativa do ente 

federativo), uma vez que a redução administrativa da judicialização acaba sendo 

fragilizada pelo próprio desinteresse dos gestores em implementarem tais mecanismos. 

Este é mais um diagnóstico abordado por Bucci e Duarte (2017, p.27), quando tratam do 

tema em questão: 

 

No aspecto negativo, as experiências de redução administrativa da 

judicialização pesquisadas neste livro mostram a fragilidade de sua 

institucionalização. Em geral, baseada em convênios, a subsistência 

dessas novas práticas ainda depende muito de envolvimento pessoal dos 

gestores púbicos que as patrocinam. O próximo passo seria inserir os 

aspectos positivos identificados, em formas mais permanentes de 

organização dos processos de trabalho, de modo que a organização que 

já existe em muitos serviços pudesse ser percebida e utilizada pelos 

beneficiários finais dos programas. 

  

Por todo o exposto, infere-se que há uma necessidade de quebra de paradigma 

da administração pública em não celebrar acordos (mediação/conciliação/arbitragem) ou 

de não utilizar mecanismos de solução de conflitos de forma extrajudicial (instrumentos 

pré-processuais a exemplo do TAC), de modo que, a partir de um estudo da doutrina e 

legislação vigente, rechaçar os argumentos contrários é o primeiro desafio a ser 

enfrentado. Da mesma maneira, a desjudicialização de políticas públicas, através da 

criação ou implementação de protocolos ou instrumentos pré-processuais obrigatórios em 

certas demandas e criação de núcleos ou departamentos de solução extrajudicial de 



 
 

 
                                           

 

conflitos, com estimulo as práticas de celebração de acordos (judicial e extrajudicial) é 

um segundo desafio a ser enfrentado. 

  



 
 

 
                                           

 

5 TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA LEI DA AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA 

 

Em que pese existir a previsão normativa do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) em outras dispositivos legais, o presente estudo tem como foco o estudo do TAC 

na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/85), pois esta guarda maior relação ou viabilidade 

do TAC na tutela dos direitos transindividuais, quando o possível compromitente seja 

Administração Pública (cerne deste estudo).  

Lado outro, frisa-se que, mesmo o TAC tendo previsão na Lei de Ação Civil 

Pública, esta que se mostra  principal instrumento para efetivação dos direitos 

transindividuais (assim como já abordado neste estudo), tal instituto guarda relação com 

a Lei nª 8.078, de 11.9.1990 (Código de Defesa do Consumidor), que inseriu o § 6° no 

art. 5º da Lei 7.347/85, passando a prever que os legitimados a proporem a ação civil 

pública poderão realizar um compromisso de ajustamento de conduta, que terá eficácia 

de título executivo extrajudicial ( art. 5º, § 6°20 c/c art. 784, XII do CPC/201521). 

O Termo de Ajustamento de Conduta (mais conhecido como TAC) é um 

instrumento pelo qual se busca fazer com que o causador da lesão ou violação se 

comprometa (perante um dos legítimos), a cessar ou reparar violações ou lesões de 

direitos ou interesses  difusos, coletivos ou individuais homogêneos. 

José dos Santos Carvalho Filho (2004, p.238), neste diapasão, conceitua o instituto 

como “o ato jurídico pelo qual a pessoa reconhecendo implicitamente que sua conduta 

 
20 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:  
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de 
sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial.   
21 Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: 
(...) XII - todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva 



 
 

 
                                           

 

ofende interesse difuso ou coletivo, assume o compromisso de eliminar a ofensa através 

da adequação de seu comportamento às exigências legais”.22  

Destarte, ao observar o conceito do Termo do Ajustamento de Conduta, pode-se 

constatar que este guarda total adequação para área da Administração Pública, que com a 

constitucionalização do acesso à justiça e a judicialização de políticas públicas, tornou-se 

um dos maiores violadores ou lesionadores de direitos transindividuais, 

consequentemente, um dos maiores responsáveis pelo aumento das demandas judiciais. 

Sobre a terminologia a ser empregada em relação aos legitimados a celebrarem o 

termo de ajustamento, observa-se que se utiliza comumente as expressões 

“Compromissário” e “Compromitente”. É o que assevera  Maria José Lopes de Araújo 

Saroldi (2005 apud BASTOS FILHO, 2008): 

 

A terminologia utilizada nos TACs ainda é motivo de controvérsia. 

Alguns autores, como Mazzilli (2000), consideram Compromissário o 

órgão público legitimado para tomar o compromisso e Compromitente 

aquele que promete adequar sua conduta. Para outros autores, como 

Rodrigues (2000), esta terminologia é invertida. Portanto, consideram-

se as duas formas corretas, devendo especificar no início do termo o 

papel de cada um e discriminar todos os dados relevantes à qualificação 

daquele que assume o compromisso de fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa. 

 

 

Feitas estas explanações iniciais, com vistas a conceituar o instituto jurídico do 

termo de ajustamento de conduta (objeto deste estudo), bem como no escopo de aclarar o 

significado de algumas expressões terminológicas a respeito dos atores envolvidos no 

TAC (legitimados ativos e passivos), passa-se aos demais pontos de relevante saber a 

compreensão do instrumento em epígrafe.  

 
22 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2004, p. 238. 



 
 

 
                                           

 

5.1 DA NATUREZA JURÍDICA  

  

No que tange a natureza jurídica do TAC, em uma análise perfunctória, pode-

se inferir que o TAC seria uma transação pura e simples entre as partes. De igual modo, 

quando se analisa o parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, nota-se que a 

natureza do termo de ajustamento de conduta seria de título executivo extrajudicial. Nas 

palavras de Lutiana Nacur Lorentz (2002 apud CHAIN, 2007) não se pode negar essa 

essência ao termo, sendo, essa “a natureza jurídica do TAC, em si”. 

Nada obstante, percebe-se uma divergência na doutrina, em que parte dos 

autores tratando-o como uma espécie de transação especial ou negócio bilateral, outros 

entendem como ato jurídico unilateral de reconhecimento de uma conduta ilícita.  

 Sobre o tema Mazzilli (1999, p.295), assim conceitua: 

 

Ao contrário de uma transação vera e própria do direito civil, na qual as 

partes transigentes fazem concessões mútuas para terminarem o litígio, 

já na área dos interesses metaindividuais temos 

o compromisso exclusivo do causador do dano (compromitente) 

a ajustar sua conduta de modo a submetê-la às exigências legais 

(objeto). De sua parte, o órgão público legitimado que toma o 

compromisso (compromissário), não se obriga a conduta alguma, 

exceto, como decorrência implícita, a não agir judicialmente contra o 

compromitente em elação àquilo que foi objeto do ajuste, exceto sob 

alteração da situação de fato (cláusula rebus sic stantibus implícita), ou 

em caso de interesse público indisponível. 

 

Na mesma esteira de pensamento, Silva (2002, p. 11) assevera: 

 

O termo de ajuste de conduta em natureza jurídica de ato jurídico 

administrativo bilateral em relação à vontade das partes e unilateral em 

relação à onerosidade das obrigações nele assumidas; simples ou 

complexo, dependendo se a eficácia está condicionada ou não à 

homologação do Conselho Superior do Ministério Público, visando à 

resolução de violação de interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

 

Em posição oposta as acima referendadas, José dos Santos Carvalho Filho (2004, 

p.238), o termo de ajustamento de conduta tem natureza “de ato jurídico unilateral quanto 



 
 

 
                                           

 

à manifestação volitiva e bilateral somente quanto à formalização, eis que nele intervém 

órgão público e promitente”23. 

 Embora o termo de ajustamento de conduta transpareça uma conotação de 

transação, deve-se atentar que não se trata de uma pura transação no sentido de acordo 

entre duas partes, pois a transação implica cessões mútuas das partes acordantes, o que 

não pode ocorrer na tomada de compromisso. Além do mais, os interesses envolvidos são 

interesses transindividuais. De modo que o órgão legitimado age em nome de uma 

coletividade, não sendo titular dos direitos em questão, que por sinal, são indisponíveis, 

ou seja, não cabe renuncia por parte do legitimado ou órgão compromissário. 

Cabe ressalvar a ponderação apontada por Carlos Henrique Bezerra Leite (2006 

apud CHAIN, 2007) de que o compromisso de ajustamento, assim, não pode ser 

confundido com a transação referendada pelo Ministério Público descrita no artigo 585, 

II do Código de Processo Civil, eis que, conforme já mencionado, a transação implica 

cessões mútuas das partes acordantes, o que não pode ocorrer na tomada de compromisso. 

Por outro lado, importante mencionar que é permitido um certo grau de 

discricionariedade na celebração do TAC, desde que esta discricionariedade não seja 

quanto ao teor material ou o interesse ali envolvido. Há uma flexibilização, em regra, 

quanto aos prazos e formas concedidas para que o compromitente adeque sua conduta, 

sendo o TAC, desta forma, uma oportunidade do infrator, de forma voluntária, adequar 

sua conduta aos termos da lei e não ser acionado judicialmente, via Ação civil pública. 

Neste ponto, João de Lima Teixeira Filho, (2005 apud CHAIN, 2007) acrescenta, a “força 

intimidativa” que o Ministério Público representa, uma vez que em não sendo cumprido 

o termo, certamente haverá o ajuizamento de ação civil pública. 

 
23 Carvalho Filho, José dos Santos. op. cit. p. 238. 



 
 

 
                                           

 

Assim, em que pese as divergências sobre sua natureza jurídica, pode-se observar 

que o  TAC tem o escopo de adequar condutas e solucionar conflitos de maneira 

extrajudicial, de modo que, em um primeiro momento evita a judicialização de conflitos, 

caso cumprido o acordo/ajustamento, e, em um segundo momento, caso não cumpridas 

as obrigações do acordo/ajustamento, funcionará como título executivo extrajudicial, este 

que se apresenta como um instrumento de otimização/celeridade da marcha processual,  

dispensando a fase de conhecimento do processo e evitando instruções processuais 

morosas e dispendiosas para as parte e para máquina judiciária.   

Diante deste instrumento extrajudicial e/ou instrumento processual executivo, 

evidencia-se sua relevância como instrumento pré-processual ou meio adequado de 

solução de litígios. Assim, considerando que já são suficientes as definições e 

esclarecimentos a despeito da natureza jurídica deste instrumento, mister se faz a análise 

de outros pontos cruciais do tema. 

 

5.2 DO OBJETO E SEUS LIMITES    

 

Inicialmente, pode-se dizer que o objeto do Termo de Ajustamento de Conduta é 

a subsunção da conduta às exigências legais, em que o agente causador da lesão ou 

ameaça de lesão se compromete a cessar a conduta violadora dos direitos transindividuais. 

Por sua vez, a subsunção da conduta à lei ocorre por meio da assunção de obrigações pelo 

compromitente (agente causador da lesão ou ameaça de lesão).  Contudo, deveras destacar 

que o conceito de  objeto do Termo de Ajustamento de Conduta acima referendado seria 

mais apropriado em relação aos direitos individuais, direitos disponíveis. Quando se trata 

dos direitos transindividuais, pode-se inferir que o objeto do TAC seria os direitos e 

interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos que estejam sendo lesionados ou 

ameaçados de sofrer lesão.  



 
 

 
                                           

 

O objeto do TAC pode conter obrigações de fazer,  não fazer, de dar ou de pagar, 

uma vez que os interesses envolvidos podem versar eles sobre o patrimônio público, 

direitos do consumidor, do trabalho, saúde, moradia, educação, direitos de crianças, 

adolescentes, pessoas idosas, portadores de deficiência, entre outros. Neste sentido, Hugo 

Nigro Mazzilli (1999 apud CHAIN, 2007) aduz “esse ajuste convalidado seja pelo seu 

caráter inteiramente consensual, seja pelo fato de que prejuízo algum trazem ao interesse 

metaindividual tutelado, pois constituem garantia mínima e não limitação máxima de 

responsabilidade do causador de danos.” 

Fica claro que todos os direitos e interesses transindividuais relacionados a 

qualquer matéria que, em tese, possa ser demanda por meio da ação civil pública, pode 

também ser objeto do termo de ajustamento de conduta, pois , em tese,  toda modalidade 

de pedido aceita em sede de ação civil pública pode figurar no ajuste, e, como se viu, não 

há qualquer limitação ao provimento jurisdicional a ser formulado por meio da ação civil 

pública.  

Um ponto que merece destaque é sobre o TAC que versa sobre obrigação de pagar 

ou de dar, pois seria visto como uma transação, hipótese rechaçada por parte da doutrina 

(os que defendem que o TAC não tem natureza de transação, por se tratar de direitos 

indisponíveis), sob fundamento de que seria uma espécie de renuncia ao direito material 

ali em questão. Sobre esta celeuma, Francisco Sampaio (1999, p.118) afirma: 

 

Não obstante serem tais medidas positivas – em vista de garantirem 

investimentos em empreendimentos ecológicos, por parte de quem haja 

causado dano ambiental, ao mesmo tempo que contornam a excessiva 

delonga de processos judiciais devem ser vistas com cautela, uma vez 

que a destruição de um ecossistema não pode ser compensada pela 

proteção de qualquer outro, como, por exemplo, pela criação de reserva 

florestal de características e em local absolutamente diversos do meio 

degradado. Ademais, não sendo os órgãos público legitimados à 

celebração de tais acordos, mas toda a coletividade, titular do direito a 

ver os danos ambientais integralmente reparados pelos respectivos 

responsáveis, valem para esses acordos todas as ressalvas feitas à 



 
 

 
                                           

 

admissibilidade de negócios jurídicos que versem sobre direitos difusos 

e coletivos. 

 

Diante do questionamento, o que se pode perceber é que o termo de ajustamento 

de ajustamento de conduta, em algumas situações, poderá apresentar natureza 

transacional, sobretudo em situações em que a lesão já se consumou e não há mais 

viabilidade da simples obrigação de cessar a conduta lesionadora ou de adequar a conduta 

aos ditames legais, sendo a reparação do dano, através da indenização, como a única 

forma de solucionar a demanda ou amenizar os danos provocados. 

Outro ponto interessante bastante discutido na doutrina é saber se o termo de 

ajustamento de conduta exime o infrator compromitente das reponsabilidades 

administrativas e penais, e se tal compromisso de adequar a conduta aos ditames da lei 

seria visto como confissão de culpa. Sobre tal ponto, Geisa de Assis Rodrigues (2006 

apud CHAIN, 2007) pondera que o termo de ajustamento de conduta trata tão somente 

no tocante à responsabilidade civil envolvida no caso, não versando a respeito de outras 

responsabilidades, sejam elas administrativas ou relacionadas à esfera criminal. 

Observa-se, portanto, que o termo de ajustamento de conduta se presta 

exclusivamente à prevenção ou reparação de direito ou interesse transindividual (lesado 

ou ameaçado), não produzindo efeitos ou não se comunicando com as searas criminal e 

administrativa. Em que pese não haver responsabilização penal ou administrativa com a 

celebração do TAC, não impede que essas venham a ser impostas por meio dos 

instrumentos próprios. 

Por sua vez, quanto a questão do TAC ser visto como confissão de culpa, Geisa 

de Assis Rodrigues (2006 apud CHAIN, 2007) defende que para o ato de celebração do 

termo, não é necessário que o compromitente expressamente assuma culpa face aos atos 

que se compromete a regularizar, uma vez que a exigência de assunção de culpa, por parte 



 
 

 
                                           

 

do compromitente pode, muitas vezes ser um empecilho para a própria realização do 

termo, bem como pelo fato da responsabilidade civil nem sempre advir da culpa.  

De modo diverso entende José dos Santos Carvalho Filho (2004 apud CHAIN, 

2007) ao afirmar que “o compromisso muito mais se configura como reconhecimento 

implícito da ilegalidade da conduta e promessa de que esta se adequará à lei. 

Analisando o ponto de vista dos autores supracitados, inegável a maior força dos 

argumentos de que a celebração do TAC, de fato, implicaria (ao menos implicitamente) 

em confissão de culpa, pois seria ilógico alguém se comprometer a adequar sua conduta 

aos termos da lei se este possível compromitente se há está afrontando-a ou 

descumprindo-a. 

Uma crítica ou observação que se faz necessário em relação aos limites do objeto 

do termo de ajustamento de conduta é sobre uma ausência de regulamentação mais 

específica ou mesmo a ausência de limites normativos que possam servir de baliza para 

os legitimados. Na medida em que os legitimados tenham uma diretriz normativa a ser 

seguida os excessos, violações ou incorreções seriam evitados e consequentemente 

teríamos uma minimização das possibilidades de revisão ou descumprimento do ajuste.  

Ao final deste tópico fica evidente que a finalidade do termo de ajustamento de 

conduta é buscar uma possibilidade de se obter o cumprimento da lei de uma forma muito 

mais célere que em vias judiciais normais e com o consentimento da parte que se 

compromete a adequar sua conduta. Sendo inegável o caráter proveitoso de tal ajuste, 

haja vista que o compromissário obterá a tutela coletiva ali pleiteada de forma célere e o 

compromitente se favorecerá na forma e prazo para cumprimento da obrigação ali 

ajustada, já que em sede judicial a flexibilização não seria viável e as condições impostas 

por uma determinação judicial seriam certamente mais onerosas.  

 



 
 

 
                                           

 

 

5.3 LEGITIMADOS  

 

Da leitura da lei da Ação Civil Pública (ACP), observa-se uma distinção entre os 

legitimados a proporem a ação civil pública e os legitimados a celebrarem o termo de 

ajustamento de conduta. Quanto aos legitimados (legitimidade ativa) da ACP tem-se uma  

pluralidade de titulares, conforme previsão legal do caput do artigo 5º  da lei 7.347/8524, 

que estabelece  que a ação principal e a cautelar  podem ser propostas pelo Ministério 

Público, pela defensoria pública, pela União, Estados e o Distrito Federal e Municípios, 

pelas autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e por 

associações constituídas a pelo menos um ano e que tenham entre suas finalidades 

institucionais a proteção aos direitos transindividuais. 

Por sua vez, quanto aos legitimados a celebrarem o TAC, merece destaque a 

redação do art. 5º, § 6°25 do mesmo diploma legal supramencionado , que faz menção a 

expressão “órgãos públicos”, o que demonstra a intenção do legislador em restringir o rol 

 
24 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
l - esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil; 
I - o Ministério Público;  
II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio-ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico  
II - inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao 
patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, ou a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo.    
II - inclua entre suas finalidades institucionais a proteção ao meio ambiente ao consumidor, à ordem 
econômica, à livre concorrência, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;       
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;     
V - a associação que, concomitantemente:      
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;  
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, 
étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 
25 Art. 5 (...) § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de 
ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial. 



 
 

 
                                           

 

de  legitimados, em especial as entidades (órgãos da administração pública) que tenham 

entre seus fins institucionais a defesa dos direitos transindividuais, de modo que os 

legitimados seriam os órgãos (mesmo sem personalidade jurídica), e não os entes 

federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Sobre a opção pela legitimação para o compromisso de ajustamento apenas de 

órgãos públicos, referiu-se Rodrigues (2006, p. 160): 

 

A opção mais conservadora do legislador pode ser atribuída à própria 

natureza dos direitos envolvidos, combinada com a maior margem de 

insegurança envolvida na solução extrajudicial de conflitos. Justifica-

se, de conseguinte, uma maior cautela no momento de se elencar o rol 

dos legitimados à celebração do ajuste de conduta. 

 

Na mesma esteira de pensamento, Mazzilli (1999 apud CHAIN, 2007) a esse 

respeito, chegou a classificar os legitimados em três categorias: 

 

a) a daqueles legitimados que, incontroversamente, podem tomar 

compromisso de ajustamento: Ministério Público, União, Estados, 

Municípios, Distrito Federal e órgãos públicos, ainda que sem 

personalidade jurídica, especificamente destinado à defesa de interesses 

difusos, coletivos e individuais homogêneos; b) a dos legitimados que, 

incontroversamente, não podem tomar o compromisso: as associações 

civis, as fundações privadas, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista; c) a dos legitimados sobre os quais é questionável 

possam tomar esses compromissos, como as fundações públicas e as 

autarquias. 

 

Destarte, evidente a preocupação do legislador de proteger a resolução de conflitos 

dos direitos transindividuais, restringindo a resolução extrajudicial do conflito aos órgãos 

públicos. Tal restrição, pelo menos na visão que se abstrai da leitura da legislação, busca 

evitar possíveis distorções ou desvio de finalidade em prejuízo dos interesses coletivos, 

que poderiam ocorrer com a ausência de fiscalização, de formalismo e de publicidade ou 

mesmo evitar o uso indiscriminado do instituto, fatores mais facilmente inibidos nas 



 
 

 
                                           

 

hipóteses de que os órgãos públicos sejam os legitimados. Este é o entendimento que se 

pode observar nas lições de Akaoui (2003, p.73): 

 

Certamente que, longe de querer destinar todas as associações a uma 

vala comum, tentou o legislador evitar que algumas delas, que muito 

embora tenham presentes os requisitos constitutivos exigidos para que 

seja legitimada à propositura da ação civil pública, mas não tenham 

capacidade técnica ou moral para firmar o acordo para resguardo do 

bem jurídico difuso ou coletivo tutelado, venham a se aventurar nesse 

campo. Com efeito, poderá ocorrer de alguma associação, por dolo ou 

culpa, vir a firmar título que não atenda ao interesse da coletividade, 

podendo causas prejuízos ao bem comum ou coletivo. (...)  Outro ponto 

que nos parece de extrema relevância é quanto à publicidade do 

compromisso de ajustamento de conduta, pois, enquanto os órgãos 

públicos estão obrigados a dar ampla publicidade de seus atos, em 

homenagem ao princípio insculpido no caput do artigo 37 de nossa CF, 

à mesma obrigação não estariam ligadas as associações civis, o que 

poderia trazer inúmeros prejuízos para a efetivação das medidas 

tendentes à correção das ilegalidades praticadas em face dos interesses 

difusos e coletivos. Realmente, não tendo a coletividade e os demais 

órgãos públicos notícia do ajustamento de conduta, poderiam ser 

tomadas medidas desnecessárias em face do responsável, assim como 

os termos daquele acordo não seriam de conhecimento geral, para 

análise e eventual crítica. 

 

A doutrina questiona à respeito da referência ao termo “órgãos públicos” no texto 

da lei, se este seria um termo técnico (de natureza restritiva ao conceito administrativo de 

órgão público) ou se seria um termo genérico, com alusão as entidades dotadas de 

personalidade jurídica. Em que pese as divergências, este estudo de acosta ao 

entendimento esboçado por Carvalho Filho (2001, p.201): 

 

O sentido da expressão órgãos públicos no texto em exame tem sentido 

mais amplo. Aqui o legislador não quis referir-se estritamente às partes 

componentes das pessoas públicas, como é o sentido técnico. Pretendeu 

contemplar, com vistas ao compromisso de ajustamento de conduta, as 

pessoas dotadas de personalidade jurídica de direito público e o 

Ministério Público, único órgão com legitimidade natural para a ação 

civil pública. Enfim, a permissão contida na lei se direcionou para o 

lado público dos legitimados, com exclusão dos entes privados. 

 

Sem maiores questionamentos sobre as divergências doutrinárias a respeito dos 

legitimados ativos a tomarem o termo de ajustamento de conduta, este estudo firma 



 
 

 
                                           

 

entendimento pelo entendimento restritivo de que somente seriam  legitimados, as 

pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) e o 

Ministério Público, uma vez que os demais legitimados da ação civil pública como as 

sociedades de economia mista e empresas públicas e as associações seja qual for a 

atividade que desempenhem, terão sempre como traços caracterizadores, entre outros, a 

personalidade jurídica de direito privado e  não dispõem as entidades da isenção 

necessária para assumir legitimidade desse jaez, e nem ostentam a natureza jurídica 

exigida para tanto. 

Por oportuno, cumpre registrar que não há restrição para os legitimados passivos 

ou de pessoas que podem figurar no polo passivo do TAC. Assim como leciona Geisa de 

Assis Rodrigues (2006 apud Bastos Filho, 2008),  qualquer pessoa física, jurídica, de 

direito público (aqui compreendido como  poderes constituídos, Administração, 

Legislativo e Judiciário) ou privado, órgãos públicos, com ou sem personalidade jurídica, 

bem como pessoas morais, tais como massas falidas e Condomínios podem figurar no 

compromisso de ajustamento, caso tenham praticado conduta ofensiva a interesses 

transindividuais tutelados pela Lei da Ação Civil Pública. 

Em que pese a possiblidade de realização do TAC por diversos legitimados, o 

presente estudo centralizará as discussões em face da legitimidade e atuação do  

Ministério Público na celebração dos TACs, uma vez que este estudo tem como proposta 

demonstrar  a viabilidade de aplicação do TAC nas solução de litígios de direitos 

transindividuais nas demandas em que a administração Pública é a compromitente 

(legitimada passiva), sendo o Ministério Público o legitimado que na prática detém o 

poder de fiscalizar e inibir violações por parte da administração púbica.  

 

 



 
 

 
                                           

 

5.3.1  A Legitimidade do Ministério Público 
 

O Ministério Público (MP) é a instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado e criada com o dever constitucional de proteção à tutela dos 

interesses transindividuais, conforme se observa na redação do artigo 127 da Constituição 

Federal, que reza caber ao MP a defesa da “ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis”26. Como corolário desse dever institucional 

de proteção da tutela coletiva, previsto a Carta Magna, o Ministério Público acabou se 

tornando o principal legitimado na tutela dos direitos ou interesses transindividuais, 

realidade que pode ser observada na prática junto às Promotorias de Justiça.  

Ademais, tal relevância de legitimidade decorre da Lei nº. 7.347/85, que no 

disposto no § 1º do artigo 5º,27 estabeleceu que o Ministério Público deve atuar em todos 

os processos, seja como parte, seja como fiscal. Desta forma, observa-se a obrigatoriedade 

da participação do Ministério Público em todos processos que envolvem direitos ou 

interesses transindividuais. A partir desta premissa, como interpretação lógica, tal 

obrigatoriedade deve se estender aos meios adequados de solução de conflitos e aos 

instrumentos extrajudiciais, a exemplo do termo de ajustamento de conduta. Neste 

sentido, Mancuso (1995 apud Bastos Filho, 2008): 

 

Tais críticas podem, quiçá, ser válidas para outros países, mas não se 

aplicam, à toda evidência, ao Ministério Público em nosso país, 

instituição una e indivisível, permanente e essencial à função 

jurisdicional do Estado, vocacionada à defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis 

(CF, art. 127 e § 1º). As estatísticas demonstram a absoluta 

superioridade do número de ações civis públicas propostas pelo 

Ministério Público, em face daquelas propostas pelos outros co-

legitimados. 

 
26 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis. 
27 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (..)§ 1º O Ministério Público, 
se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. 



 
 

 
                                           

 

(...) 

Simpósios, congressos, criação de órgãos específicos relacionados à 

tutela dos interesses difusos são indicativos de que o Parquet é bastante 

atuante na defesa dos interesses metaindividuais, mormente nas áreas 

da relação de consumo, da defesa do meio ambiente e do patrimônio 

cultural. 

 

Além do mais, importante mencionar que em relação a determinadas matérias ou 

searas do Direito, apenas caberia ao Ministério Público a legitimidade de celebração do 

TAC, uma vez que a natureza ou complexidade do interesse ali em questão necessitaria 

de estruturas e atribuições que somente o Ministério Público detém (entre os demais 

legitimados).   Sobre o tema, Célia Regina Camachi Stander e Elisa Maria Brant de 

Carvalho Malta (2000, p. 336) destacam: 

 

Decorre da definição legal que a composição das lesões de caráter 

metaindividuais na seara trabalhista, por intermédio do termo de ajuste 

de conduta disciplinado no § 6º do art. 5º da Lei 7.347/85, está 

praticamente restrita à iniciativa do Ministério Público do Trabalho, 

pois não se vislumbram nessa área outros órgãos públicos vocacionados 

à tutela metaindividual e os sindicatos, naturalmente ligados ao tema, 

por serem pessoas jurídicas de direito privado, estão inviabilizados de 

tomarem o aludido compromisso 

 

É notória a atuação incisiva e o importante papel do Ministério Público da defesa 

de interesses transindividuais, seja na esfera judicial, quanto na extrajudicial.  Sobre a 

efetividade da atuação do Ministério Público na confecção de compromissos de 

ajustamento Akaoui (2003, p 68) fez o seguinte diagnóstico:   

 

E não resta dúvida de que o instrumento tem sido muito utilizado pelos 

legitimados, notadamente pelo Ministério Público, sendo de trazer a 

colação alguns dados estatísticos: 

- No ano de 2001, o Ministério Público do Estado de São Paulo 

contabilizou 245 compromissos de ajustamento de conduta somente no 

mês de setembro. 

- Entre os meses de janeiro e outubro de 2001, o Ministério Público de 

Santa Catarina arquivou 386 procedimentos de investigação (aí 

incluídos inquéritos civis, procedimentos administrativos e peças de 

informações) com compromisso de ajustamento de conduta. 

- Entre agosto de 2001 e julho de 2002, o Ministério Público do Estado 

de São Paulo firmou 2.726 compromissos de ajustamento de conduta.” 



 
 

 
                                           

 

 

Um discussão relevante que se observa na prática é quando há mais de um membro 

do MP ou promotoria com atribuições, em tese, para firmar o TAC. Isso ocorre quando 

determinado fato efetivamente invade a seara de mais de uma área do direito, por 

exemplo, quando determina conduta pode que lesar ou ameaçar de lesão a interesses da 

infância e juventude e aos deficientes, ao patrimônio público entre outros, hipótese que 

todos os membros do MP nas respectivas áreas de atuação estariam legitimados a 

celebrarem tal ajuste.   A solução dada pela doutrina, conforme leciona Bastos Filho 

(2008), seria de que que todos os membros do Ministério Público com atribuição nas 

matérias compareçam ao ajuste. 

Antes de encerramos este tópico, um outra ponto de discussão que merece 

destaque é nas hipóteses em que o termo de ajustamento é celebrado por outro legitimado 

que não seja o Ministério Público, uma vez que há discussões se haveria a necessidade de 

homologação ou mesmo da participação obrigatória do Ministério Públicos em tais 

ajustes.  A esse respeito, assim manifesta Raimundo Simão de Melo (2002 apud CHAIN 

2007): 

 

Aliás, entendemos que seria salutar a presença do Parquet na assinatura 

de todos os termos de compromisso firmados pelos demais 

colegitimados, como segurança para a sociedade, além das razões 

seguintes: relevância dos interesses discutidos, envolvimentos políticos 

dos demais legitimados e independência funcional do Ministério 

Público 

 

Em sentido contrário, Luciana Aboim Machado (2004 apud CHAIN, 2007): 

 

(...) não concordamos com a exigência de homologação pelo Parquet 

do termo de ajuste de conduta celebrado pelos demais co-legitimados. 

Primeiro, porque do ordenamento jurídico não aflora tal requisito para 

o termo de ajuste de conduta. Segundo, pelo motivo de que eventual 

compromisso mal elaborado não implicará a impossibilidade de 

ajuizamento de ação civil pública por outros co-legitimados, 

reivindicando direitos metaindividuais violados ou não atendidos pelo 



 
 

 
                                           

 

ajuste. Terceiro, no termo de ajuste de conduta não há se falar em 

disponibilidade de direitos metaindividuais, já que objetiva extirpar 

condutas do empregador 

 

 Em que pese as divergências, este estudo adere a tese de que o Ministério Público 

deve sim homologar ou ao menos participar de termos de ajustamento de conduta 

celebrados por outros legitimados, exercendo, assim, seu mister de fiscal da lei (em sede 

extrajudicial), evitando possíveis distorções dos ajustes de conduta e protegendo, de 

forma efetiva, a  tutela dos interesses transindividuais. Por último, não menos importante, 

assim como leciona Bastos Filho (2008) não se pode esquecer que, em relação ao termo 

de compromisso de ajustamento, aplicam-se as regras atinentes à suspeição e 

impedimento dos órgãos do Ministério Público, assim como ocorre na propositura da ação 

civil pública e na própria instauração do inquérito civil. 

  

5.4 DO PROCEDIMENTO DE FORMALIZAÇÃO  

 

O termo de ajustamento de conduta não exige um procedimento rígido e 

específico para sua formalização. Trata-se de um procedimento simples dos atos 

administrativos em geral, em que os legitimados tem liberdade para escolher a forma e os 

termos, desde que objetivem a máxima tutela dos interesses transindividuais.  

Apesar da Lei nº 7.347/85 não exigir maiores formalidades, deve-se atentar que 

para o termo de ajustamento de conduta possa ter validade ou eficácia deverá observar ou 

conter alguns requisitos essenciais, como a forma escrita, qualificação dos envolvidos, 

com assinaturas de compromitente e compromissário, consignando anuência aos termos 

do ajuste, uma vez que sem estes requisitos faltaria o caráter de exigibilidade do título 

extrajudicial para os casos de possível execução (casos de descumprimento do ajuste). 

Nesta esteira, a respeito da importância de alguma formalização, Carlos Alberto da Mota 

Pinto (1993 apud BASTOS FILHO, 2008) observa :  

 

“a) assegurar uma mais elevada dose de reflexão das partes. Nos 

negócios formais, o tempo que medeia entre a decisão de concluir o 



 
 

 
                                           

 

negócio e sua celebração permite repensar o negócio e defende as partes 

contra a sua ligeireza ou precipitação – dá-lhes oportunidade de medir 

a importância e os riscos do acto. No mesmo sentido concorre a própria 

solenidade do formalismo; b) assegura os termos definitivos do negócio 

da fase pré-contratual (negociação); c) permite uma formulação mais 

precisa e completa da vontade das partes; d) proporciona uma mais 

elevado grau de certeza sobre a celebração do negócio e seus termos, 

evitando-se perigos ligados à falível prova por testemunhas; e) 

possibilita uma certa publicidade do acto, o que interessa ao 

esclarecimento de terceiro.” 

 

 

Sendo mais específica, Luciana Aboim Machado Gonçalves (2004 apud BASTOS 

FILHO, 2008) da Silva elenca os requisitos do termo de ajustamento de conduta, vejamos: 

 

a) legitimidade do órgão tomador do ajuste; 

b) espontaneidade do empregador em celebrar o termo; 

c) as cláusulas do ajuste devem ser elaboradas de forma transparente, 

especificando as obrigações a serem cumpridas, de sorte a possibilitar 

sua eficácia em juízo (execução); 

d)imprescindibilidade de reparação total do dano, decorrente da 

impossibilidade de transação de interesses e direitos metaindividuais 

e) fixação da cominação, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei n. 7.347/85 

 

Nada obstante aos requisitos mínimo necessários ao termo de ajustamento, 

importante mencionar que deve ser dado atenção especial a cláusula que trata do prazo 

de cumprimento do ajuste que ter por objeto o cumprimento de obrigações, uma vez que 

a fixação de prazo só se faz necessário quando houver termo para o adimplemento da 

obrigação, para que não se estabeleça um prazo exíguo que inviabilize o cumprimento ou 

um prazo muito extenso que acabe protelando a cessão das violações. Ademais, será a 

partir do termo final do termo de ajustamento de conduta que será possível falar em 

exigibilidade do título executivo ali formulado (ser possivelmente executado caso 

descumprido). 

Conforme já informado no início deste capítulo o termo de ajustamento de conduta 

é considerado um título executivo extrajudicial, deste modo, não se faz necessário  

qualquer homologação judicial ou mesmo anuência do Conselho Superior do Ministério 



 
 

 
                                           

 

Público, sendo um título dotado de legitimidade e validade, que prioriza a 

autocomposição e a solução adequada do conflito. 

Do mesmo modo, assim como ensina Chain (2007) também não é necessária a 

assinatura de testemunhas, pois o membro do Ministério Público do Trabalho que celebra 

o ajuste “goza de fé pública”.  

No que se relaciona às cláusulas ou mesmo ao próprio conteúdo do termo de 

ajustamento de conduta, deve-se ter o cuidado de deixar bem amarradas as obrigações 

pactuadas, de modo que se possa refletir na maior tutela possível aos direitos 

transindividuais. Por outro lado, embora a lei não exija a cominação de multa pelo não 

cumprimento do ajuste previsto do TAC, a cláusula da multa ou cláusula sancionatória  é 

indispensável, uma vez que,  um compromisso que não impõe qualquer sanção ao 

compromitente pode ser utilizada apenas como meio protelatório, conduta que deve ser 

inibida já com a formulação das cláusulas sancionatórias.  

Ademais, o termo de ajustamento de conduta deve conter as definições e 

delimitação bem definida  do seu objeto e as especificações de seus objetivos, com vistas 

a dar concretude ou viabilidade de existência jurídica  do próprio instituto em testilha, em 

especial quanto a sua liquidez. Do contrário, o termo de ajustamento de conduta tornar-

se-ia inócuo no seu mister de tutelar ou resguardar os interesses coletivos ali dispostos e 

sem exigibilidade como título executivo extrajudicial. Neste diapasão, assim como 

leciona Bastos Filho (2008, p.189), Ministério Público de São Paulo, através do Conselho 

Superior do Ministério Público fez editar a Súmula n. 9:  

 

Súmula n. 9 - Só será homologada a promoção de arquivamento de 

inquérito civil, em decorrência de compromisso de ajustamento, se 

deste constar que seu não cumprimento sujeitará o infrator a suportar a 

execução do título extrajudicial ali formado, devendo a obrigação ser 

certa quanto à sua existência e determinada quanto ao seu objeto. 

 



 
 

 
                                           

 

Assim, observa-se que a liquidez é requisito obrigatório para exigibilidade ou 

validade do título executivo extrajudicial. É que assevera  Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery ( 1996 apud BASTOS FILHO, 2008): “O título que autoriza a 

execução é aquele que prima facie evidencia certeza, liquidez e exigibilidade que 

permitem que o credor lance mão de pronta e eficaz medida para o cumprimento da 

obrigação a que o devedor se prestou a cumprir. 

Observação importante é que a obrigação constituída no título do termo de 

ajustamento de conduta deve priorizar obrigações que tutelem a máxima proteção aos 

direitos ou interesses transindividuais, pois não se pode cogitar em dar margem para 

substituição de lesão aos direitos por uma simples execução indenizatória, pois desta 

forma estaria se incentivando o compromitente a descumprir o ajuste, caso a vantagem 

econômica advinda com a lesão seja superior as próprias consequências pelo 

descumprimento do termo de ajustamento da conduta. Tal posicionamento também restou 

sumulado pelo  Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, assim como 

constatou Bastos Filho (2008, p. 190): “Súmula n. 23 - A multa fixada em compromisso 

de ajustamento não deve ter caráter compensatório, e sim cominatório, pois nas 

obrigações de fazer ou não fazer normalmente mais interessa o cumprimento da obrigação 

pelo próprio devedor que o correspondente econômico."   

Situação diversa que também merece atenção é aquela em que o termo de 

ajustamento de conduta (consenso) for formulado após o ingresso da ação civil pública, 

ou seja, na fase judicial. A celeuma é se esse o termo advindo deste ajuste teria caráter de 

título executivo judicial ou extrajudicial.   

Na primeira corrente, a que entende que o termo teria natureza de título executivo 

judicial, Hugo Nigro Mazzilli aduz que compromisso de ajustamento “for tomado em 



 
 

 
                                           

 

juízo e sobrevier sua homologação judicial, deixará, obviamente, de ser título executivo 

extrajudicial para ser título judicial”28. 

Em sentido contrário, que o termo celebrado em fase judicial teria natureza de 

título executivo extrajudicial em razão da própria previsão legal da natureza jurídica do 

referido instituto, Carvalho filho (2004, p. 25) defende: 

 

A prática tem demonstrado erronia técnica em relação ao desfecho do 

processo: diante do compromisso do réu e da concordância do autor, o 

juiz profere decisão homologatória do termo. Tal desfecho não é correto 

na situação. Se o instrumento de compromisso constitui documento 

autônomo, qualificando-se como título executivo extrajudicial, não 

cabe qualquer homologação por parte do juiz; na verdade, nem a lei 

prevê o condicionamento de eficácia do termo de aferição judicial 

levada a efeito pela sentença homologatória, nem o compromisso se 

afigura, como visto, em instrumento de transação, mas sim de assunção 

unilateral de obrigações pelo réu, o que satisfaz o interesse do autor. 

(...) 

A se admitir tal desfecho, o fato redundaria em estranha anomalia: 

diante de um título executivo, já contendo eficácia e exigibilidade 

imediatas no que toca às obrigações do compromitente, teríamos uma 

sentença homologatória que, como toda decisão judicial, só terá eficácia 

definitiva após o trânsito em julgado 

 

O presente estudo corrobora com o entendimento do  autor José dos Santos 

Carvalho Filho (acima explicitado), por ser mais coerente a sistemática processual 

vigente, haja vista que o termo de ajustamento de conduta sempre terá natureza de título 

executivo extrajudicial por força de previsão legal e pela própria natureza do instituto que 

objetiva a solução extrajudicial e ou consensual do litígio. O fato do ajuste ter sido 

celebrado perante algum juízo não desnatura sua condição natural ( título executivo 

extrajudicial), de modo que o a decisão do juízo confirmando o ajuste é um mero ato 

jurisdicional,  que em hipótese alguma deve ser confundido com homologação judicial, 

condição de validade ou de exigibilidade do referido título.    

 
28 MAZZILLI, Hugo Nigro. O inquérito civil: investigações do Ministério Público, compromissos de 
ajustamento e audiências públicas. Op. cit. p. 317. 



 
 

 
                                           

 

Ainda, frisa-se que na celebração do termo de ajustamento de conduta deve 

constar a previsão de multa em caso de descumprimento do TAC. Esta multa ou 

“astreintes”, assim como definiu a doutrina, objetiva a intimidação do compromitente a 

adequar-se sua conduta aos termos da lei ou busca forçá-lo a cumprir o termo, sob pena 

da incidência da multa/ astreintes. Contudo, não se pode confundir as astreintes , que 

funciona como  meio coercitivo de caráter moral  e econômico  de coação para convencer 

o inadimplente a realizar pessoalmente a prestação pactuada,  com a cláusula penal, que 

é uma espécie de indenização previamente arbitrada. 

Por fim, destaca-se que a multa tem apenas caráter de sanção pecuniária e não tem 

o condão de substituir a obrigação principal, de modo que a multa e as obrigações 

assumidas no termo de ajustamento de conduta podem ser executadas separadamente ou 

conjuntamente, a depender do caso em concreto, sendo importante apenas destacar que 

esta possibilidade de execução autônoma demonstra a natureza diversas dos dois 

institutos (astreintes e cláusula penal).  

 

5.5 DA POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÕES NO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

 

É plenamente possível que as partes (compromitente e compromissário) caso 

observem à necessidade de alterar, rever ou inserir alguma cláusula do termo de 

ajustamento de conduta façam um novo ajuste, desde que ambos concordem com os 

novos termos. Entretanto, deve-se observar que o termo de ajustamento de conduta 

contenha os elementos essências a sua formalização (assim como frisado em tópico 

anterior) e que garantam um mínimo segurança jurídica aos assuntos pactuados, para 

evitar possíveis discussões sobre modificações ou mesmo da rediscussão da matéria na 

via judicial.  



 
 

 
                                           

 

Diferente é a situação em que outros legitimados que não participaram do primeiro 

ajuste discordarem dos termos do TAC e tenha interesse em sua modificação. A doutrina 

defende que não teria como este co-legitimado solicitar modificação de algo que não 

participou. Do mesmo modo, seria inviável ingressar com ação judicial pleiteando a 

rediscussão da matéria.  

Por tais razões este estudo corrobora do posicionamento que defende a 

participação do Ministério Público como fiscal da lei nas hipóteses em que não participar 

como o compromissário do termo de ajustamento de conduta, pois somente nesta 

hipótese, poderia o Ministério Público solicitar a modificação do TAC ou rediscutir a 

matéria judicialmente, sob o fundamento de que como fiscal da lei tem o dever 

institucional de evitar distorções do TAC  e promover a tutela coletiva da melhor forma, 

diminuindo os riscos de violações e maximizando as reparações.  

Destarte, com exceção da hipótese acima levantada, este estudo defende o 

posicionamento de que não seria possível outro co-legitimado ingresse com  ação civil 

pública  para rediscutir a matéria, pois seria violação ao princípio da coisa julgada 

administrativa e faltar-lhe-ia o requisito do interesse de agir (requisito essencial para 

propositura da ação). Única opção disponível aos que estejam insatisfeitos com a 

celebração de determinado Termo de Ajustamento de conduta seria alegação de falta de 

requisitos essências a sua formalização ( questões processuais de forma), sem adentrar ao 

mérito do ajuste.  

Nesta esteira de pensamento, Hindemburgo (1999 apud BATOS FILHO, 2007) 

assevera: 

Os co-legitimados não podem propor a ação, devem impugnar o termos. 

De nada serviria aquele instrumento extrajudicial se não tornasse 

preclusa a rediscussão do mérito da situação jurídica acertada e, como 

maior razão, não se teria sequer como justificativa a sua executoriedade 

que a lei somente vincula a documentos que atestam um estado de 

satisfatória certeza.   

 



 
 

 
                                           

 

Em outros termos, com a formalização de um termo de ajustamento de conduta 

por um determinado legitimado haverá a preclusão da matéria, cabendo apenas aos 

participantes deste ajuste rediscutir e modificar cláusulas de comum acordo. Não podendo 

outros legitimados que não participaram do acordo questionar ou buscar modificar o 

referido termo de ajustamento, o que seria apenas possível a estes outros legitimados seria 

impugnar (via ação judicial) possíveis  requisitos (quanto a forma) que deixaram de ser 

observados,  sendo também cabível a estes outros legitimados a hipótese de celebração 

de um novo compromisso, com objeto diverso e outras obrigações não contidas no termo 

de ajustamento anterior.  

 

5.6 EXECUÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

 

Conforme abordado em outros tópicos deste estudo, o termo de ajustamento de 

conduta tem natureza de título executivo extrajudicial, no termo dos artigos 5º, § 6º da 

Lei nº. 7.347/85 e art. 784, XII do Código de Processo Civil. Assim, diante da natureza 

executiva do termo de ajustamento de conduta, cabe trazer em pauta alguns 

esclarecimentos pertinentes ao tema. 

Inicialmente, deve-se observar que para que este título executivo possa ser 

executado faz-se necessário a observância de alguns requisitos. O primeiro deles, 

requisito imprescindível para que o termo de ajustamento de conduta passe a ter essa 

natureza é o descumprimento do ajuste. Deste modo, o termo de ajustamento de conduta 

somente poderá ser executado nas hipóteses em que as obrigações assumidas pelo 

compromitente forem descumpridas. 

Um outro requisito necessário para que o termo de ajustamento de conduta possa 

ser exigível é que ele esteja devidamente assinado pelo compromitente ou por seu 

representante legal, uma vez que na prática, muitas vezes se observa assinaturas de termos 



 
 

 
                                           

 

de ajustamento de conduta por compromitentes que não são representantes legais de 

pessoa jurídica ou ente público que ali representam. Portanto, nestas hipótese o termo de 

ajustamento de conduta não estaria dotado do requisito da exigibilidade (requisito legal 

dos títulos de crédito) ou do princípio da cartularidade que aqui se aplica analogicamente.   

O título executivo, por sua vez, deverá conter obrigação certa, líquida e exigível, 

sob pena der ser considerado nulo. conforme preconiza o artigo 803, inciso I do Código 

de Processo Civil29. Conforme aduz Chain  (2007), a certeza se refere à existência da 

obrigação, que resta provada pelo documento, pelo título executivo; a liquidez se traduz 

no fato de a prestação devida ser determinada e a exigibilidade se dá quando o título, não 

sendo cumprido encontra-se em situação de poder ser cobrado, não havendo condições 

pendentes. 

Importante observar que a execução do título também só será viável em face de 

obrigações possíveis de execução, como obrigações de fazer, não fazer ou mesmo as de 

dar ou pagar, estas duas últimas ocorreria nas hipóteses em que foi avençado uma 

obrigação compensatória. Como já frisado em linhas anteriores, somente será possível 

termos de ajustamento de conduta com obrigações compensatórias, nas situações em que 

a obrigação de cessar a lesão ou ameaça de lesão não puder mais ser cumprida (cabendo 

apenas a compensação), destacando que esta seria uma ultima ratio, em razão da natureza 

de indisponibilidade dos direitos transindividuais.  

Outro ponto interessante que deve-se observar na execução do termo de 

ajustamento de conduta é quanto à multa ou astreintes, pois, nos termos do art. 814 do 

CPC/201530, podem surgir duas situações diversas. A primeira é quando o próprio TAC 

 
29 Art. 803. É nula a execução se: 
 
I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; 
30 Art. 814. Na execução de obrigação de fazer ou de não fazer fundada em título extrajudicial, ao 
despachar a inicial, o juiz fixará multa por período de atraso no cumprimento da obrigação e a data a 
partir da qual será devida. 



 
 

 
                                           

 

prevê como cláusula a imposição de multa diárias pelo descumprimento, nestas hipóteses, 

caso o juiz entenda que a multa é excessiva poderá reduzi-la, desde que devidamente 

fundamentada a decisão. A segunda situação seria quando o termo de ajustamento de 

conduta não previa a cominação de multa diária pelo descumprimento, neste caso o juiz 

deverá fixar a multa diária assim que despachar a inicial e definir a data a partir de quando 

será devida. 

Lado outro, nas hipóteses em que o juiz entender que a multa é irrisória,  apesar 

de não ter previsão legal neste sentido, por interpretação lógica pode-se concluir que é 

possível o juiz aumentar o valor da muta, dentro da perspectiva de que se o  juiz pode 

reduzir também poderá aumentar a multa, desde que seja com fins de garantir a execução 

do título e de acordo com a relevância da obrigação e perfil do executado.  

No que se relaciona a possibilidade de execução da multa juntamente com as 

obrigações, há uma divergência na doutrina, em que parte entende ser possível a execução 

conjunta quando a multa estiver prevista no termo de ajustamento de conduta, sob 

fundamento de que a multa nada mais é do que uma das cláusulas do termo. Por outro 

lado, há entendimento de que devem ocorrer execuções diferentes, neste sentido 

Rodrigues (2006 apud CHAIN, 2007) ensina: 

 

Não consideramos viável a possibilidade de cumulação da execução da 

multa e da obrigação de fazer e de não fazer em um mesmo processo 

executivo, devido à irreconciabilidade dos ritos, o que na prática 

dificulta sobremaneira o sucesso da execução. O recomendável é se 

fazer dois processos de execução, em virtude da necessidade de 

observância de ritos diferenciados, mas distribuídos ao mesmo juízo por 

conexão 

 

Desta forma, observa-se que o termo de ajustamento quando descumprido pode 

ser executado e face de sua natureza de título executivo extrajudicial, contudo, necessário 

 
Parágrafo único. Se o valor da multa estiver previsto no título e for excessivo, o juiz poderá reduzi-lo. 



 
 

 
                                           

 

se faz observar seus requisitos e peculiaridades de acordo com o caso concreto para 

verificar a exigibilidade do título, sob pena de extinção da execução.   

Por oportuno, como o tema central desde estudo aborda a questão da 

desjudicialização na administração pública, importante trazer algumas observações sobre 

a execução do termo de ajustamento de conduta em face da administração pública, tema 

que passa-se a discorrer no tópico seguinte.  

 

5.6.1 Da Execução em face da Administração Pública 

 

 A Administração Pública, apesar das diretrizes constitucionais e do dever de 

garantir o cumprimento da legislação e proteção dos direitos transindividuais, muitas 

vezes, acaba por ser o violador dos diretos ou interesses coletivos, figurando, muitas 

vezes, como compromitente nos termos de ajustamento de conduta e sendo alvo de 

diversas ações civis públicas. Do mesmo modo, não é comum a administração pública 

celebrar termos de ajustamento de conduta e descumpri-los. Dentre os motivos mais 

rotineiros para não cumprimento do termo de ajustamento de conduta é quando a 

obrigação se relaciona com a formulação ou implementação de políticas públicas 

complexas, que exigem equipe técnica qualificada e previsão orçamento de grande vulto, 

que na maioria das vezes não estão disponíveis a ou não são disponibilizados pelos 

gestores públicos. 

Pois bem. Por tais motivos, a execução das obrigações pactuadas no termo de 

ajustamento de conduta com a administração pública também são alvos de execução, uma 

vez que a administração pública submete-se ao mesmo procedimento executivo para todo 

e qualquer compromitente, não gozando de qualquer privilégio por ser fazenda pública. 



 
 

 
                                           

 

Sobre a possibilidade de execução de título extrajudicial em face da 

administração pública se Superior Tribunal de Justiça, editou a súmula 279 que reza  “É 

cabível execução por título executivo extrajudicial contra a Fazenda Pública”.  

Diante das premissas e considerações acima delineadas, observa-se que é 

plenamente cabível, ou não há óbice legal, quanto à execução de termo de ajustamento 

de conduta em face da administração púbica. Feitas tais considerações, passaremos ao 

próximo capítulo deste estudo.   

  



 
 

 
                                           

 

6 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A TUTELA DOS 

DIREITOS  TRANSINDIVIDUAIS  

 

A partir das disposições acima referendadas, nota-se que o TAC é uma espécie de 

instrumento de solução extrajudicial de conflitos, apto a resolver problemas de forma 

extrajudicial e desafogar o judiciário, com a diminuição de ações judiciais coletivas ou 

de interesses transindividuais (ações coletivas em massa). 

Lado outro, a realização do TAC mostra-se relevante mesmo nos casos de 

descumprimento do ajustamento/acordo, pois há a possibilidade de se executar o referido 

título, via judicial, o que otimizaria a marcha processual, com redução do tempo 

processual para solucionar o referido problema/litígio.  

A previsão normativa do TAC demonstra a intenção do legislador de suprimir a 

ação de conhecimento, fazendo com que o compromitente reconheça de plano à ofensa 

ao direito difuso, coletivo ou individual homogêneo por ele praticado. Fontes (2007: 49) 

afirma: 

 

O termo ou ajustamento de conduta é um modo pelo qual é dada ao 

autor do dano a oportunidade de cumprir as obrigações estabelecidas, 

comprometendo-se o ente legitimado, de sua parte, a não propor a ação 

civil pública ou a pôr-lhe fim, caso esta já esteja em andamento. Com 

isto, busca-se evitar processos extremamente custosos, desgastantes e 

morosos para ambas as partes, fazendo com que o autor do dano 

pratique ou se abstenha de praticar o ato inquinado de lesivo, sempre 

com vistas a atender o bem maior objeto do acordo. Assim, desde que 

cumprido o ajuste, terá o compromisso alcançado seu objetivo, sem a 

necessidade de movimentar toda a máquina judiciária. É, portanto, um 

meio rápido e eficaz para a solução de problemas. E, na hipótese de não 

ser cumprido o TAC, poderá o mesmo ser executado desde logo, eis que 

constitui título executivo extrajudicial, revelando-se desnecessária 

qualquer outra discussão em torno dos comportamentos que o 

instituíram. 

 

 

O Compromisso  de  Ajustamento  de  Conduta, firmado pela Administração  

perante  o  Ministério  Público (legitimado), no qual compromete-se  a  cessar  conduta  



 
 

 
                                           

 

ilegal  ou  inconstitucional  no  prazo  e condições  negociadas é um importante 

instrumento  extrajudicial à disposição  e apto a ser utilizado, por exemplo,  nas demandas 

que envolvem a falha na prestação do serviço de saúde, em especial ao fornecimento de 

medicamento. 

Sobre a força normativa do TAC, diferente do que ocorreria com um simples 

acordo entre poder público e cidadão requerente de algum direito ou política pública,  

tem-se agregado a este instrumento de solução de litígios uma maior força, em razão da 

participação direta  do Ministério Público, que detém uma posição de confiança e respeito 

(semelhante ao do poder judiciário) entre as partes, de modo que este acordo, via TAC, 

estaria mais predisposto a ser cumprido, solucionando o litígio. 

 Destarte, o TAC, como  instrumento de solução dos litígios, mostra-se como uma 

ferramenta que deve ser mais explorada com vistas a desjudicializar conflitos, em especial 

os que envolvem políticas públicas, trazendo, assim, ganho no atendimento (mais célere 

e satisfatório) ao serviço público vindicado e o “desafogamento” da máquina judiciária, 

impondo assim mais celeridade para outras demandas e menos gastos ao poder judiciário. 

 

6.1 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO FERRAMENTA DE 

ACESSO À JUSTIÇA 

 

O acesso à justiça está relacionado intrinsecamente com a efetiva prestação da 

tutela jurisdicional, esta, que por sua vez, guarda relação com os princípios da eficiência 

e celeridade. Assim, neste tópico, buscar-se-á demonstrar como o Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) pode ser utilizado como uma eficiente ferramenta de acesso à justiça, 

garantindo celeridade e efetividade na prestação da tutela jurisdicional, bem como para 

garantir a concretude do princípio da razoável duração do processo. 



 
 

 
                                           

 

A busca pela jurisdição contenciosa que se instrumentaliza no processo tem por 

escopo primordial uma tutela jurisdicional eficiente, ou seja, que dure o tempo razoável 

a garantir a satisfação (a tempo e modo) do interesse ou direito ali pleiteado.  

O problema da morosidade processual (problema notório da jurisdição 

contenciosa contemporânea) implica diretamente na falha da prestação ou satisfação da 

tutela jurisdicional, uma vez que, na maioria das vezes, o direito perece ou o autor da 

demanda falece, antes mesmo que o pleito seja julgado definitivamente pelo judiciário. 

Evidencia-se, assim, a falência institucional do próprio Poder Judiciário, que se traveste 

de injustiça presenciada diariamente nos átrios do judiciário espalhados pelo país. Nas 

palavras de Ana Maria Goff Flaquer Scartezzini (2005 apud CHAIN, 2007): “de nada 

adianta a prestação tardia; o direito pode ter perecido, na prática, ou perdido muito seu 

significado para o seu detentor.  

A justiça precisa ser célere para não se transformar em injustiça. Isso se evidencia 

nos casos em que uma ação civil pública não tem o pedido liminar deferido, pois como a 

ACP  trata da tutela coletiva de direitos transindividuais que estão sendo violados ou 

precisam ser protegidos, caso a lesão não seja cessada de imediato ou a tutela não seja 

prestado em tempo hábil, a ação perderá o objeto (razão de existir). Esse é um diagnóstico 

citado Raimundo Simão de Melo (2002 apud CHAIN, 2007): 

 

Desse modo, quando não se obtém a concessão de uma liminar de cunho 

preventivo, em certos casos, a ação chega a perder o seu objeto, pela 

ineficácia do provimento que vier a ser dado, depois de certo tempo. 

Imagine-se a hipótese, não rara, de determinada empresa que não 

cumpre as normas mínimas de segurança e medicina do trabalho, 

acarretando, com isso, inúmeros acidentes de trabalho e, mesmo diante 

da demonstração do perigo iminente, o juiz não acolhe pedido liminar 

de interdição da atividade, remetendo a sua análise para o julgamento 

final da ação. Até lá, muitos trabalhadores já morreram ou ficaram 

inválidos, com prejuízos, agora, irreparáveis. 

 

 



 
 

 
                                           

 

Pode-se observar que o texto constitucional, traz expressamente  no artigo 5º, 

inciso LXXVIII que  “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 

Este dispositivo constitucional consagrou o princípio da duração razoável do processo, 

que pode ser compreendido como o tempo estritamente necessário para o processamento 

e julgamento da demanda. Ainda, observa-se no supracitado disposto que o princípio da 

celeridade compreende, de igual modo, a atuação em sede administrativa. Garantir a 

razoável duração do processo (judicial e/ou administrativo) é sinônimo de garantia de 

efetivo acesso à justiça. Sobre este tema, retoma-se, as lições de Cappelletti e Garth (1978, 

11 e 12): 

 

De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente 

reconhecido como sendo de importância capital entre os novos direitos 

individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída 

de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. 

O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito 

fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas 

proclamar os direitos de todos. 
 

Nesta toada, pode-se evidenciar que a celebração do termo de ajustamento de 

conduta, com resolução do litígio de forma previa a instauração do próprio processo (uma 

espécie de jurisdição voluntária extrajudicial) apresenta-se como uma ferramenta de 

acesso à justiça, pois efetivará de forma célere e eficiente a prestação da tutela 

jurisdicional. Inclusive, a solução nele obtida se dá com muito menos tempo e gasto do 

que se fosse buscada mediante ação civil pública, contribuindo, ao mesmo tempo, para 

desafogamento do judiciário e acesso dos titulares dos direitos e interesses 

metaindividuais à justiça. 

 

 



 
 

 
                                           

 

 

6.2 O TERMO DE AJUSTAMENTO E A TUTELA COLETIVA  

 

A morosidade processual e a ineficiência da tutela jurisdicional, assim como 

destacado em tópicos anteriores, tem conduzido os debates sobre a necessidade de 

implementação dos meios adequados de solução de conflitos. Dentro desta perspectiva, a 

tutela coletiva (em sentido amplo) também encontram viabilidade com o Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC). 

Dispensa-se, aqui, maiores digressões a respeito na natureza e definições do TAC 

e da tutela coletiva, aqui compreendida como direitos ou interesses transindividuais, uma 

vez que já foram abordados em outros tópicos. Contudo, é importante destacar que, apesar 

da crescente utilização dos meios consensuais quanto a litígios privados, importante 

perceber que, quando se trata da resolução de conflitos de interesses transindividuais, 

pouco se vê falar, ou mesmo pouco se vê aplicabilidade em casos concretos.  

Em suma, o objetivo primordial do Termo de Ajustamento de Conduta é através 

do consenso obter a pacificação do conflito, de modo que o causador do dano ou lesão se 

compromete a adequar-se à lei ou em reparar a lesão junto a aquele que o sofreu. Um 

ponto importante que se deve observar na tutela coletiva é o fato de se tratar de direitos, 

em regra, indisponíveis. Então, há sempre questionamento sobre a viabilidade de 

celebração do TAC em razão da natureza dos interesses que possam estar em questão. 

Neste sentido,  Édis Milaré (2013 apud IOCOHAMA E SILVA, 2016), em sua 

obra, Direito do Ambiente, num primeiro momento faz uma crítica ao Termo de 

Ajustamento de Conduta, afirmando que “a marca da indisponibilidade dos interesses e 

direitos transindividuais impede, em princípio, a transação, tendo em vista que o objetivo 

desta alcança apenas “direitos patrimoniais de caráter privado”, suscetíveis de 

circulabilidade”. Mas, o autor, logo no parágrafo posterior, afirma que “de situações 



 
 

 
                                           

 

concretas de dano iminente ou consumado, em que o responsável acede em adequar-se à 

lei ou em reparar a lesão, seria fechar os olhos a realidade e as exigências da vida recusar 

pura e simplesmente tal procedimento [...]”. 

Assim, nota-se que o TAC tem plena aplicabilidade como instrumento 

extrajudicial de solução de conflitos envolvendo os direitos transindividuais, pois a 

vedação da utilização do instituto iria de encontro aos próprios fins da tutela jurisdiciona, 

que é a prestação da tutela de modo célere, eficiente e satisfativa. 

Por outro lado, pode-se observar que, na prática, além da pouca aplicabilidade do 

instituto em razão da própria natureza dos interesses e voga, outro grande obstáculo para 

efetivação deste instrumento é a ausência de regulamentação ou mesmo de fiscalização, 

o que inibe tanto a celebração do TAC e incentiva (de forma reflexa) o seu 

descumprimento. Este é o diagnóstico observado por Roberta Nogueira (2012 apud 

IOCOHAMA E SILVA, 2016), que aduz, “um grande problema encontrado em relação 

aos TACs refere-se à fiscalização dos mesmos”. Continua, a sua análise ao afirmar que 

“não há, portanto, uma estrutura eficiente de acompanhamento do cumprimento desses 

TACs que não seja o próprio denuncismo das entidades civis e dos indivíduos isolados”, 

pois são esses que geralmente são afetados de forma direta ou indireta pelo 

descumprimento do compromisso celebrado. 

Na mesma esteira, quando se fala em desjudicialização na administração pública 

(a perspectiva central da desjudicialização deste estudo), importante mencionar que a 

maioria dos TACs celebrados com administração pública são descumpridos, seja pela 

ingerência administrativa ou mesmo pela falta de interesse do representante processual 

daquele ente administrativo em solucionar a demanda ou porque se ajustou um TAC que 

não é viável o cumprimento, seja por falta de dotação orçamentária ou planejamento da 

política pública ali envolvida. 



 
 

 
                                           

 

Feitas estas explanações, pode-se inferir que o Termo de Ajustamento de Conduta 

pode ser utilizado como instrumento extrajudicial na solução de conflitos coletivos 

(interesses transindividuais), em especial demandas que envolvem interesses violados 

pela própria administração pública, a exemplo de demandas que envolvem danos 

ambientais, ausência de políticas públicas de saúde, da educação, de proteção ao menor, 

ao idoso, dentre outros. 

 

6.2.1 O Termo de Ajustamento de Conduta e o Direito à Saúde 

 

No tópico denominado de judicialização de políticas públicas, que deu ênfase a 

política pública de saúde (fornecimento de medicamentos), observa-se que o principal 

objetivo é suprir a omissão estatal e atender mais a população no seu direito elementar à 

saúde, notadamente ao fornecimento/recebimento de medicamentos.  

Desta feita, com o objetivo de atender mais rapidamente a população e solucionar 

o problema da ausência ou falta de fornecimento de medicamentos foram desenvolvidos 

Brasil a fora alguns mecanismos de solução consensual de litígios, o que acaba por 

contribuir com a redução da judicialização da saúde ou a desjudicialização destas 

demandas.   Este é o diagnóstico relatado por Bucci e Duarte (2017:, p.26), que assim 

pontuam: 

 

Por ocasião da audiência pública n.4 de 2009, os dois ministros de 

Estados diretamente afetos ao tema, o ministro da Advocacia Geral da 

União e o ministro da Saúde, apontaram uma dessas experiências como 

possível modelo de solução, o comitê Interinstitucional de Resolução 

de Demandas em Saúde, (CIRADS), do Rio Grande do Norte, referido 

como um possível “futuro modelo Nacional para redução de demandas 

da saúde”. Além dessa, há pelo menos duas outras experiências 

igualmente importantes, uma em São Paulo e outra no Estado do Rio de 

Janeiro, com a criação da Câmara de Resolução de Litígios de Saúde, 

baseada em mecanismos consensuais, com resultados bastante 

satisfatórios, no que tange tanto à redução da judicialização como ao 



 
 

 
                                           

 

atendimento das demandas. Merece destaque aa centralidade ao 

usuário, maus que à ação judicial. 

 

No decorrer dos anos, a praxe revelou que,  este fenômeno da judicialização da 

saúde tornou-se por demais dispendioso, não só para o poder público, que acabou sendo 

prejudicado com concessão irrestrita de liminares, desalocando recursos públicos e/ou 

beneficiando pessoas que não fariam jus aos medicamentos (por terem condições 

financeiras ou por ter um medicamento substitutivo e mais barato disponível na rede 

pública), mas também para o poder judiciário, que se tornou mais moroso com o aumento 

significativo das demandas, com realização de diligência, perícias, entre outros.  

Outrossim, durante o transcorrer deste processo, observou-se que o problema da 

falta de assistência judiciária gratuita para um grupo de pessoas acabou levando com que 

o Ministério Público fosse reconhecido legitimado a proteção dos direitos individuais 

indisponíveis, passando a utilizar a ACP  em ações individuais de medicamentos, 

favorecendo o crescimento demasiado da judicialização da saúde e abarrotamento do 

poder judiciário, com o processamento de ações em massa. 

A ótica do poder público é a eficiência e otimização de gastos públicos, razão 

porque urge a necessidade de criação de mecanismos para desjudicializar as demandas 

referentes à saúde, não só para resolver este antigo problema da falha na prestação do 

serviço de saúde (que não chega ou chega de forma tardia a população), mas também para 

dirimir gastos e canalizar melhor a prestação do serviço público ( aqui incluído o do poder 

judiciário). Dentro deste cenário, o termo de ajustamento de conduta apresenta-se como 

um  instrumento hábil e eficiente a resolver os problemas acima elencados. De modo que, 

o poder institucional atribuído ao Ministério Público irá facilitar na celebração e posterior 

cumprimento do TAC, solucionando o problema do fornecimento dos medicamentos 

vindicados. 



 
 

 
                                           

 

Ademais, o termo de ajustamento, sobretudo em âmbito municipal,   seria uma 

oportunidade do poder público (ente federativo que irá fornecer o medicamento), por 

exemplo, antes de uma concessão de uma medida liminar em ação judicial, conhecer 

melhor a realidade da parte vindicante e faça  levantamentos no intuito de  evitar possíveis 

distorções, como se dá com a concessão de liminares para grupo de pessoas que podem 

custear o tratamento, em detrimento de pessoas que não podem custear o tratamento e não 

dispuseram da resposta do poder judiciário, por ausência de assistência judiciaria, entre 

outros motivos.   

Noutra vertente, a partir do conhecimento prévio das condições clínicas e de 

hipossuficiência das partes (re-conhecidas em sede de TAC), caso constatado que o 

vindicante do medicamente não seja hipossuficiente economicamente e possa custear o 

tratamento de forma total ou parcial, o poder público já se eximiria da obrigação de 

custear o tratamento/medicamento. Por mínimo que seja a redução de gastos, o instituto 

já se mostra relevante, face esta possibilidade de ganho ou economia ao erário público.   

Em plano mais abrangente, o termo de ajustamento de conduta poderá ser 

utilizado/celebrado no sentido de “estimular” os gestores públicos a construírem um 

senso comum de solução destes conflitos de forma extrajudicial, com a criação de 

núcleos, câmaras  ou gerências de solução de litígios de saúde em âmbito local ou 

regional, de forma permanente (inseridos na estrutura administrativa do ente federativo), 

uma vez que a redução administrativa da judicialização acaba sendo fragilizada pelo 

próprio desinteresse dos gestores em implementarem tais mecanismos. Este é mais um 

diagnóstico abordado por Bucci e Duarte (2017, p.27), quando tratam do tema em 

questão: 

 

No aspecto negativo, as experiências de redução administrativa da 

judicialização pesquisadas neste livro mostram a fragilidade de sua 



 
 

 
                                           

 

institucionalização. Em geral, baseada em convênios, a subsistência 

dessas novas práticas ainda depende muito de envolvimento pessoal dos 

gestores púbicos que as patrocinam. O próximo passo seria inserir os 

aspectos positivos identificados, em formas mais permanentes de 

organização dos processos de trabalho, de modo que a organização que 

já existe em muitos serviços pudesse ser percebida e utilizada pelos 

beneficiários finais dos programas. 

  

Diante de tudo aqui abordado, pode-se aduzir que a desjudicialização da saúde, 

via TAC, uma medida necessária, com vistas a implementação das políticas públicas de 

forma administrativa, célere e eficiente, bem como para redução das demandas do poder 

judiciário, o que proporcionará a celeridade processual das demandas jurídicas como um 

todo.   

 

6.2.2 O Termo de Ajustamento de Conduta e o Direito à Moradia  

 

A ótica do poder público é a eficiência e otimização de gastos públicos, razão 

porque urge a necessidade de criação de mecanismos para desjudicializar as demandas 

referentes a moradia ou regularização fundiária urbana, não só para resolver este antigo 

problema da falha na prestação do serviço de garantia de moradia digna (aqui 

compreendido a propriedade habitacional  e os elementos/serviços essências pra 

habitação), mas também para dirimir gastos e canalizar melhor a prestação do serviço 

público (aqui incluído o do poder judiciário). 

Dentro deste cenário, o TAC apresenta-se como um  instrumento hábil e eficiente 

para construir um consenso ou possibilitar a  resolução  dos problemas acima elencados 

de forma consensual. De modo que, a posição de respeito e confiança que o Ministério 

Público detém irá facilitar na celebração e posterior cumprimento do “acordo”, dirimindo 

os litígios e  desjudicializando os conflitos.  

Ademais, o TAC,  sobretudo em âmbito municipal,   seria uma oportunidade do 

poder público (ente federativo que irá realizar o projeto de regularização fundiária e 



 
 

 
                                           

 

demarcação urbanística da área), conhecer melhor a realidade do possuidor da área, fazer 

levantamentos e evitar possíveis distorções ou beneficiamento indevido de não moradores 

ou de pessoas que não preencham os requisitos previstos na lei 13.465/2017. Para 

efetivação do direito à moradia, faz-se necessário uma intervenção mais incisiva do fiscal 

da lei, no caso o Ministério Público, para implementação deste direito, em especial no 

que pertine a usucapião administrativa, na medida que o TAC seria um instrumento para 

construção do consenso e com condão de solucionar ou desjudicializar os referidos 

conflitos.  Em relação aos aspectos que devem ser considerados na busca pela 

desjudicialização da legitimação de posse e, consequentemente, da usucapião 

administrativa, Thais de Oliveira Neto destaca (2011 apud GAMA, 2016) destaca: 

 
(a) atendimento à política de desenvolvimento urbano, eis que o 

instituto da legitimação da posse passa a integrar o rol dos instrumentos 

da política urbana no Estatuto da Cidade (art. 4.°, V, u, da Lei 

10.257/2001), desenvolvendo a função social da cidade; (b) atribuição 

de efetividade ao direito à moradia e ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, eis que a legitimação da posse serve como instrumento 

de concretização dos direitos de moradia e de cidadania, substratos da 

dignidade da pessoa humana; (c) atendimento ao princípio da duração 

razoável do processo, com base na EC 45/2004, eis que a 

desjudicialização da regularização fundiária via usucapião 

administrativa representa fundamental novidade para o reconhecimento 

das novas propriedades; (d) garantia do direito à ampla defesa e do 

contraditório, já que a Lei 11.997/2009 prevê medidas que devem ser 

empregadas pelo Oficial do Registro de Imóveis seja no que tange ao 

proprietário da área, seja quanto ao Poder Público e aos demais 

interessados; (e) atendimento ao princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, eis que há previsão de mecanismos para que qualquer litígio 

possa ser resolvido, inclusive com a cessação do procedimento 

extrajudicial, se for o caso; (f) redução da sobrecarga do Poder 

Judiciário em questões que não se revelam complexas ou difíceis de 

solução. 

 

Com efeito, para que os moradores das áreas de favela possam ter efetivado o seu 

direito social fundamental à moradia digna, faz-se necessário uma postura no poder 

público no sentido de implementar mecanismos de regularização fundiária, como a 

exemplo da usucapião administrativa trazida neste estudo. Só assim poderemos ter a 



 
 

 
                                           

 

implementação da urbanização e cidadania nestas localidades, com a prestação de 

serviços públicos eficientes. 

Diante de tudo aqui abordado, pode-se aduzir que o uso do  TAC para obtenção 

do consenso na usucapião administrativa fundado na legitimação da posse mostra-se 

como instrumento hábil a  implementar a desjudicialização de litígios de regularização 

fundiária ou de moradia em áreas públicas de favela. 

 

6.3 O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COMO INSTRUMENTOS 

PRÉ-PROCESSUAL   

 

O presente tópico deste estudo defende a instituição de uma etapa preliminar ao 

processo como forma de prevenção e gestão cooperativa dos conflitos. Esta etapa 

denominada de etapa pré-processual pode ser válida para um tratamento mais adequado, 

participativo e efetivo dos conflitos, induzindo um novo comportamento social, 

notadamente na desconstrução da cultura da judicialização ou da não utilização de outros 

meios adequados para solução de conflitos.  

Conforme esclarecido no tópico anterior, a ótica da desjudicialização de conflitos 

e aplicação de métodos alternativos/adequados e consensuais de solução de conflitos 

apresentam inúmeros benefícios em razão da participação direta dos interessados em sua 

construção e diante dos problemas em que vem enfrentando o poder judiciário (crise na 

jurisdição).  

Com a adoção pelo ordenamento jurídico-positivo dos métodos consensuais de 

solução de conflitos, há inegável ampliação do conceito de jurisdição, que passa a 

conceituar o  acesso à justiça de forma ampla, não atrelando-a apenas  ao poder judiciário, 

este que passa a intervir apenas de forma subsidiária,  nas controvérsias jurídicas mais 



 
 

 
                                           

 

complexas ou quando instransponível a intervenção do judiciário, como nos casos de 

rescisórias, de controle de constitucionalidade, entre outras.  

Nesta perspectiva, surge a defesa da utilização de métodos ou instrumentos auto 

compositivos em ambiente pré-processual, contrapondo juntamente a ideia de que os 

negócios jurídicos processuais apenas sejam realizados na fase judicial (depois de 

instaurado o litígio), o que induz a uma percepção pejorativa, a ineficiência ou 

inaplicabilidade dos institutos.  

O estudo defende que o CPC/2015 estimula a adoção desses métodos em caráter 

preferencial e anterior à instauração do litígio judicial, o que induz à edição de uma fase 

preliminar ao processo como direito fundamental e à consequente instituição de órgãos 

públicos e privados com atribuição para a realização dos atos respectivos. O CPC/15 está 

permeado de princípios e dispositivos que preconizam maior participação social nos 

processos decisórios em geral, tornando-os cooperativos diante do respeito à 

manifestação das partes. 

O CPC entre outros dispositivos de negócios processuais contempla a cláusula 

geral de negócios jurídicos processuais atípicos, esta que permite que as partes, por meio 

de uma convenção sobre o processo, estipulem mudanças no procedimento, ajustando-o 

às especificidades da causa, competindo ao juiz, apenas, o controle de validade do 

negócio, que pode ser recusado por nulidade, abuso em contrato de adesão ou manifesta 

vulnerabilidade da parte. 

O interesse de agir, aqui compreendido como a demonstração de uma pretensão 

resistida, antes considerado pré-requisito para propositura da ação vem sendo  

desconsiderado pelo jurisprudência, que passou a acatar pedidos judiciais (petição inicial)  

mesmo sem a demonstração do interesse de agir (pretensão resistida),  com fundamento 

no princípio constitucional do acesso à justiça e na vedação da negativa da prestação 



 
 

 
                                           

 

jurisdicional, ocasionando muitas vezes a judicialização de demandas desnecessárias e 

consequente estimulo a cultura da judicialização. 

Sob esse prisma, importante que seja realizada uma a releitura do interesse de agir, 

no sentido da necessidade que se verifique a passagem, antes mesmo ajuizamento da 

demanda, por etapas procedimentais administrativas ou essencialmente privadas que 

viabilizem a solução do conflito, que a doutrina denomina fase pré-processual, esta que 

conforme esclarecida em parágrafos anteriores, podem ser acordadas pelas partes, nos 

denominados negócios jurídicos processuais.  

Essa medida, além da desoneração do Estado, tem o efeito pedagógico de orientar 

as partes à busca da solução plena ou em parte substancial da demanda, de modo a evitar 

a judicialização precipitada ou ainda para um melhor arranjo do procedimento, caso 

inevitável a demanda futura. Em suma, a fase pré-processual insere-se no conceito amplo 

de processo, pois pode repercutir sobre o procedimento judicial e atingir os mesmos 

escopos da solução do litígio.  Neste sentido, leciona Cadiet (2012, p.30): “Precisar cómo 

se aplican las reglas locales del procedimiento allí donde la ley, necesariamente abstracta 

y general, pude contener lagunas o plantear dificultades de interpretación. Es una manera 

realista de acercar la ley a la realidad del terreno. También, es una forma de implicar al 

conjunto de los actores de la justicia al mismo tiempo que se legitima más la acción de la 

autoridad judicia”. 

Numa visão constitucional, o processo veste a roupagem de direito fundamental 

como método adequado de solução de conflito, pois em atendimento às exigências do 

princípio da dignidade da pessoa humana visa assegurar a disponibilização ao indivíduo 

do método mais adequado. 

Lado outro, o CPC/15, em mais de um dispositivo e na própria Exposição de 

Motivos, sinaliza incentivos à utilização de convenções processuais e de métodos arbitrais 



 
 

 
                                           

 

ou não-adjudicatórios, incidentais ou extrajudiciais, como modelos preferenciais para a 

solução da crise de direito. Sendo, inclusive, admissível a realização de convenções 

coletivas entre órgãos públicos, como o Ministério Público, para realizar negócio pré-

processual, como previsto na Resolução nº 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, que permite a seus membros celebrar acordos de natureza processual (art.16), 

prévia ou incidentalmente ao processo. 

A Resolução nº 125, do CNJ no ano de 2010 (antes mesmo do CPC e da Lei de 

Mediação) inovou no ordenamento jurídico ao prever a possibilidade de estabelecimento 

de convenções e protocolos entre instituições públicas e privadas para melhor manejo dos 

casos, processos e das Cortes. Como se sabe, a referida Res. 125/10 determinou a criação 

e instalação de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos e 

Cidadania em todos os Tribunais do país, dispondo que os mesmos fossem organicamente 

distribuídos em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, responsáveis 

pela concepção e execução de programas de incentivo à autocomposição, inclusive na 

esfera pré-processual.  

No Brasil, pode-se citar como iniciativas bem-sucedidas a criação do Centro de 

Resolução de Litígios da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, instalada a partir de um 

Convênio de Cooperação entre o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública do Estado e 

da União, o Ministério Público e as Procuradorias do Estado e Municípios, além das 

Secretarias de Estado e Municipais de Saúde, estabelecendo rotinas de atendimento 

multidisciplinar que privilegiam a tentativa de autocomposição. 

É nesta perspectiva que passaremos a estudar o TAC, um instrumento pré-

processual que pode ser implementado de forma obrigatório, em demandas que versem 

sobre determinados litígios como o direito à saúde ou direito à moradia. Esta fase pré-

processual de solução de litígios poderá ser estabelecida por previsão legal ou por 



 
 

 
                                           

 

convenções entre o Ministério Público e outras instituições públicas responsáveis ou 

interessadas na solução dos litígios, como a exemplo da criação do Centro de Resolução 

de Litígios da Saúde do Estado do Rio de Janeiro acima citado.  

Por fim, denota-se que a desjudicialização e a flexibilização dos procedimentos 

são indutores da instituição de uma fase preliminar ao processo, cumprindo, portanto, 

abordar a forma como pode ser implementada, estudo do próximo capítulo. 

 

6.4 SOLUÇÕES JURÍDICAS AO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA  

 

O presente estudo defende que o termo de ajustamento de conduta seja utilizada 

como instrumento  pré- processual para obtenção do consenso, de modo que seja utilizado 

de forma preferencial em relação a propositura da ação civil pública, notadamente  na 

solução de conflitos que envolvem a tutela coletiva dos direitos transindividuais. Assim, 

os legitimados teriam sempre que buscar a solução consensual (via TAC) e somente nas 

hipótese em que não for viável a solução consensual, em especial nas situações em que o 

compromitente demonstrar expressamente que não tem interesse na resolução consensual,  

é que os legitimados deveriam propor a ação civil pública.  

Entretanto, grande questionamento surge nas hipóteses de descumprimento do 

termo de ajustamento conduta. A celeuma é se poderia ser proposta ação civil pública ou 

somente se poderia executar o termo de ajustamento descumprido, que neste caso passa 

a ter natureza de título executivo extrajudicial.  

Posicionamento interessante é o esboçado por Chain (2007) ao aduzir que a ação 

cabível após a celebração do termo de ajustamento de conduta é a execução, uma vez que 

o compromissário não mais dispõe de interesse de agir para o oferecimento de uma ação 

civil pública. Nas palavras do autor, o reconhecimento do devedor previamente à ação 



 
 

 
                                           

 

importa desfecho próprio de autocomposição, desaparecendo a necessidade e a utilidade 

da via judicial para satisfazer a pretensão do interessado (heterocomposição). Do lado dos 

que defendem a possibilidade da propositura da ação civil pública, mesmo depois de 

celebração do termo de ajustamento de conduta, conforme explicita Chain (2007:83): 

 

Os que assim entendem justificam tal posicionamento relevando a 

cláusula rebus sic stantibus, no sentido de que o compromisso ajustado, 

por ser garantia mínima em termos de se resguardar os direitos 

transindividuais, deve ser respeitado enquanto perdurarem as condições 

nas quais foi celebrado. 

Assim, não sendo cumprido o termo, por exemplo, o empregador estaria 

alterando as condições pactuadas, abrindo-se oportunidade para que o 

Ministério Público do Trabalho possa garantir a defesa dos direitos 

metaindividuais envolvidos e busque outra alternativa de atuação, por 

meio da ação civil pública a ser apreciada pelo Poder Judiciário”. 

 

Vislumbra-se coerência nas duas correntes doutrinárias supracitadas, uma vez que 

constituído um título extrajudicial faltaria interesse de agir para propositura da ação, bem 

como evidencia-se que o descumprimento do ajuste torna o termo de ajustamento sem 

validade e possibilitaria a propositura da ação. Em que pese a relevância dos argumento  

da segunda corrente (retromencionada), este estudo se acosta aos argumentos da primeira 

corrente, que sustenta a ideia da execução como a única via eleita adequada a solucionar 

o litígio que já fora objeto do termo de ajustamento de conduta, notadamente em atenção 

ao princípio da coisa julgada. Ademais, possibilitar a propositura da ação civil pública de 

forma ilimitada acaba por contribuir com a cultura da judicialização, com o aumento das 

demandas judiciais e consequente crise do atual sistema de justiça (jurisdição 

contenciosa). 

Na prática, pode-se constatar que a execução do termo de ajustamento de conduta 

(título executivo extrajudicial) tem o condão de apresentar uma resposta mais célere na 

prestação da tutela jurisdicional, em razão da supressão da fase de conhecimento e pela 

própria celeridade procedimental da fase de execução, que se mostra mais célere que a 



 
 

 
                                           

 

fase de conhecimento, pois os prazos processuais são mais exíguos e as possiblidade 

recursais mais limitadas neste procedimento.   

Isto posto, pode-se inferir que o termo de ajustamento de conduta é um eficaz 

instrumento de solução de conflitos de forma consensual na fase extrajudicial, bem como 

de forma executiva na fase judicial, em ambas as modalidades o termo de ajustamento de 

conduta atende aso s novos anseios de acesso à justiça e necessidade de trazer efetividade 

na prestação da tutela jurisdicional coletiva (direitos e interesses transindividuais).  

 

6.5 ESTUDO DE CASO:  ATUAÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CUMULATIVA DE SOUSA-PB NA TUTELA DOS DIREITOS 

TRANSINDIVIDUAIS  

 

No presente tópico, buscar-se-á traçar um panorama de como a tutela dos direitos 

e/ou interesses transindividuais está sendo abordada pelo Ministério Público da Paraíba, 

no âmbito de sua competência, em especial na comarca de Sousa-PB, notadamente 

quando se trata de conflitos (no âmbito de sua competência) envolvendo a administração 

pública, aqui compreendida como os entes federados (Estado e Municípios) e demais 

pessoas jurídicas de direito público. 

A abordagem da pesquisa delimitou-se por duas vertentes: a solução de conflitos 

via judicial, por meio da Ação Civil Pública; e a solução extrajudicial, por meio do termo 

de ajustamento de conduta. 

 Quanto a delimitação do tempo, compreende o período de janeiro de 2019 a julho 

de 2020.  

A promotoria de Justiça  cumulativa  de Sousa-PB possui  07 (sete) promotorias, 

que, até final de junho de 2020 abrangia a cidade de Sousa-PB (sede), e as cidades de 

Aparecida, São Francisco, Santa Cruz, Marizópolis, Vieirópolis, Nazarezinho, Lastro e 



 
 

 
                                           

 

São José da Lagoa Tapada, tendo em  julho de 2020 incorporada à promotoria de Uiraúna-

PB (que foi extinta),   passando, assim,  a atender (também)  os municípios de Uiraúna,  

Joca Claudino e Poço Dantas, totalizando 12 (doze) municípios na sua circunscrição.  

Dentre as 07 (sete) promotorias existentes,  05 (cinco) delas atuam em demandas 

que podem envolver a administração pública, quais são:  2ª Promotoria (Defesa da 

Criança e Adolescente); 3ª Promotoria Defesa do Cidadão e Patrimônio Social); 4º 

Promotoria (Defesa do Patrimônio Público e Fundações); 7º Promotoria (Defesa do Saúde 

e Consumidor)31. 

Inicialmente, para fins de compreender a relação entre a judicialização e 

possibilidade da desjudicialização, mediante o TAC, o estudo irá apresentar os dados 

relacionados a utilização da ação civil pública (jurisdição contenciosa) como instrumento 

de solução de conflitos. No período da pesquisa, segundo relatório fornecido pela 

instituição (documento anexo), que serve como base da pesquisa documental em epígrafe, 

foram propostas um total de 278 ações civis públicas, que foram distribuídas da seguinte 

forma:  

 

1- Na 2ª Promotoria (Defesa da Criança e Adolescente) foram propostas 124 

ações civis públicas para a defesa de Direito Indisponível (Saúde), das quais 

120 ações pleiteavam leite especial e/ou medicamentos e 04 (quatro) ações 

tinham como objeto a internação compulsória; 

 

2-  Na 3º Promotoria (Defesa do Cidadão e Patrimônio Social) forma propostas 

04 (quatro) Ações Civis Públicas de Obrigação de Fazer ou Não Fazer, das 

 
31 Acesso em: http://www.mppb.mp.br/index.php/home/promotorias-de-justica. 05.09.2020 

http://www.mppb.mp.br/index.php/home/promotorias-de-justica


 
 

 
                                           

 

quais duas destas tinham como Pedido principal a Internação Compulsória 

de Idoso; 

 

3- Na 4º Promotoria (Defesa do Patrimônio Público e Fundações) forma 

propostas 06 (seis) Ações Civis Públicas de Obrigação de Fazer ou Não 

Fazer, dentre as quais os objetos estavam relacionados ao cumprimento de 

normas municipais de direito urbanístico ou regularização fundiária, como a 

desobstrução de ruas por invasões ilegais, entre outras; 

 

4- Na 7º Promotoria (Defesa da Saúde e Consumidor) foram propostas 144 

ações civis públicas para a defesa de Direito Indisponível (Saúde), todas as 

ações pleiteavam Medicamentos e/ou Procedimentos Cirúrgicos 

 

Por sua vez, quanto aos termos de ajustamento de conduta foram celebrados 17 

(dezessete) no total, todos junto a 4º Promotoria (Defesa do Patrimônio Público e 

Fundações e apresentaram o mesmo objeto (Realização de Concurso Público para 

Contratação de Advogados e Contadores nas Prefeituras e Câmaras Municipais), com as 

mesmas cláusulas, diferindo, em suma, no compromissário e prazo estabelecido no TAC. 

As constatações acima citadas sugerem uma ausência de regulamentação 

específica que estabeleçam e diretrizes para realização de TACs, que possam levar em 

consideração a realidade e condições de cada compromissário, bem como estabelecendo 

limites quanto aos termos do ajuste, evitando a renunciabilidade de direitos indisponíveis, 

sanções inócuas ou desproporcionais entre outras situações que possam macular o TAC 

ou prejudicar o cumprimento e validade do TAC.   



 
 

 
                                           

 

Identificou-se que no período da pesquisa nenhum dos termos de ajustamento de 

conduta celebrados foram descumpridos, contudo os prazos de cumprimento dos 

referidos TAC´s foram reajustados em virtude da pandemia da COVID-19, sendo este o 

possível motivo que venha a justificar a ausência de descumprimento de termos de 

ajustamento de conduta junto a referida promotoria cumulativa. 

Da análise dos dados coletados pela pesquisa documental em cotejo, evidencia-se 

que a promotoria de justiça cumulativa de Sousa/PB está adotando a via contenciosa como 

principal via eleita para solução dos litígios, uma vez que há um elevado número de ações 

civis públicas propostas em comparativo com o reduzido número de termos de 

ajustamento de conduta celebrados no mesmo período junto a referida promotoria.  

Destarte, quando a via contenciosa se torna a principal porta de entrada para 

satisfação da tutela jurisdicional, surge o fenômeno da crise na jurisdição, provocado pela 

explosão de demandas processuais, com consequente morosidade da máquina judiciária.  

Ao revés, constata-se que, apesar do elevado número de ações civis públicas, 

propostas pela promotoria Sousa/PB, em nenhuma delas houve a celebração anterior de 

termo de ajustamento de conduta ou mesmo o descumprimento que ensejasse a 

propositura de posterior ação civil pública pelo seu descumprimento.  

Destarte, quando se compara o objeto das ações civis públicas com o objeto dos 

termos de ajustamento de conduta, pode-se perceber que são objetos distintos, em 

nenhuma das ações civis púbicas propostas houve o procedimento prévio de celebração 

dos termos de ajustamento de conduta. Tal fato pode se constatar pela diferença entre os 

objetos das ações civis públicas e dos termos de ajustamento de conduta, bem como pela 

informação trazida no relatório de que não houve o descumprimento do Termos de 

Ajustamento de Conduta celebrados no período da pesquisa. 



 
 

 
                                           

 

A luz dos preceitos da desjudicialização, pode-se inferir que o termo de 

ajustamento de conduta é pouco utilizado junto a promotoria cumulativa de Sousa/PB, o 

que pode evidenciar a preponderância da cultura da judicialização em detrimento da 

tentativa da solução extrajudicial do conflito ou mesmo a confirmação da tese dos 

obstáculos da desjudicialização na administração pública (tema de outro capítulo deste 

estudo), que em suma, aborda a resistência da administração pública em implementar a 

cultura da desjudicialização ou de solucionar conflitos de forma consensual. 

Em outro aspecto, observa-se que, de um total de 278 (duzentos e setenta e oito) 

ações civis públicas, 264 (duzentos e sessenta e quatro) delas estão relacionadas com o 

direito à saúde, notadamente quanto ao fornecimento de medicamentos ou tratamento 

médico.  Constata-se, desta forma, que a judicialização da saúde se tornou uma realidade 

marcante ou corriqueira junto ao judiciário (jurisdição contenciosa) em que faz parte a 

circunscrição da promotoria cumulativa de Sousa-PB.  

Deste modo, especificamente quanto a constatação da judicialização da saúde, 

evidencia-se a necessidade de um maior empenho do ministério público em buscar a 

solução extrajudicial do conflito, via termo de ajustamento de conduta, uma vez que o 

TAC se mostra um instrumento viável a ser aplicado a estas demandas, o que contribuirá 

de forma contundente na diminuição de demandas, desafogamento do judiciário, e, 

consequente, celeridade na prestação da tutela jurisdicional.  

Do mesmo modo, cabe a administração pública, aqui compreendida como  ente 

responsável pelo fornecimento do medicamento/tratamento médico,  implementar uma 

cultura da desjudicialização da saúde, com a solução extrajudicial dos conflitos,  criação 

de núcleos de solução de demandas da saúde, em especial com a  celebração de termos 

de ajustamento de conduta, pois como já abordado aqui no estudo, o ministério público 



 
 

 
                                           

 

transpõe uma sensação de confiança e respeito junto as partes ( poder público e cidadão 

beneficiário do SUS), fatores que são propensos ao cumprimento do TAC.  

Ademais, assim como informado alhures, a prática revela que o poder judiciário 

formou jurisprudência no sentido de responsabilizar o ente federado responsável a 

fornecer o medicamento tratamento médico. E, na maioria das vezes, a tutela destes 

direitos é concedida de forma antecipada, o que apenas impõe o ônus ao poder público de 

cumprimento da demanda em prazos exíguos, muitas vezes, em um orçamento mais 

caro/custoso (apresentado pela parte autora da ação).  

Do mesmo modo, a judicialização da saúde possibilita o cometimento de fraudes 

por parte de pessoas mal intencionadas, que não necessitam do tratamento ou que podem 

pagar pelo tratamento, mas utilizam da facilidade da ordem judicial (aos que tem 

assessoria jurídica) para burlar a fila e as regras do SUS, em detrimento de outras pessoas 

mais necessitas ou carentes de conhecimento e de assessoria jurídica (obstáculo do acesso 

à justiça).  

A solução destes litígios de forma extrajudicial, via TAC, possibilita ao poder 

público a   dilação de prazos para fornecer o medicamento/tratamento, trazendo menos 

impacto no orçamento público. Ainda, há a possibilidade de se conseguir um acordo para 

subsidiar apenas parte do medicamento/tratamento, de modo que, com a diminuição dos 

quantitativos ou valores, haverá um ganho efetivo aos cofres públicos. Assim, o poder 

público poderá otimizar os recursos públicos e direcioná-los para melhoria do sistema de 

saúde ou implementação de outras políticas públicas. 

No que tange aos demais objetos das ações civis públicas identificadas junto a 

promotoria cumulativa de Sousa, que estão relacionadas a proteção à criança, ao idoso e 

ao patrimônio pública, do mesmo modo observa-se a possibilidade de solução dos litígios 

ali apresentados via TAC.  



 
 

 
                                           

 

Partindo da mesma premissa acima levantada, a ausência de celebração de TAC’s 

de forma prévia (instrumento pré-processual) pode sugerir um desinteresse institucional 

do Ministério Público em buscar soluções adequadas, diversas do judiciário, ou mesmo a 

resistência reiterada da Administração Pública em solucionar a demanda 

extrajudicialmente, o que faz com que o MP (com base em outras demandas) acabe 

propondo diretamente a ACP, antes mesmo da tentativa de solução extrajudicial do 

conflito.  

De forma geral, constata-se a necessidade de um maior empenho dos atores aqui 

envolvidos, quais sejam, os gestores (representantes da administração púbica) e os 

membros do Ministério Público, em buscar outras alternativas (diversas do judiciário) 

para solucionar os litígios envolvendo os interesses transindividuais, em especial de 

forma extrajudicial através do Termo de Ajustamento de Conduta, que se apresenta como 

instrumento hábil e aplicável a solucionar os conflitos em testilha.  

  



 
 

 
                                           

 

7 CONCLUSÃO 

  

Ao final do presente estudo, compreendeu-se que a visão multifacetada de acesso 

à justiça ganhou maior ênfase  no ordenamento jurídico brasileiro a partir da vigência do 

CPC/2015,  que  definiu um modelo de sistema multiportas, trazendo, explicitamente,  a 

possibilidade de solução do litígio por outros meios diversos do judiciário, em especial 

com a previsão de criação de centros judiciários de solução consensual de conflitos (pelos 

tribunais), bem como com a previsão da possibilidade de celebração do termo de 

ajustamento de conduta e da criação de câmaras de mediação e conciliação pela 

administração pública. 

De igual modo, pode-se constatar que a visão ampla de acesso à justiça somada a 

perspectiva da jurisdição contemporânea, voltada a dar efetividade a tutela jurisdicional, 

sob o prisma da jurisdição constitucional, com viés de possibilidade de realização do ideal 

do Estado de Direito Democrático e da necessidade de  concretização dos direitos 

fundamentais, (rotineiramente sonegados pelo Estado), deu causa ao fenômeno da 

judicialização de políticas púbicas e da busca pela concretude da tutela de direitos 

transindividuais, direitos até  então “esquecidos” pelas tutela jurisdicional, fatores que 

contribuíram com  o crescimento exponencial de demandas judiciais e, por conseguinte, 

influenciaram no que o estudo denominou de crise na jurisdição contenciosa.  

Em paralelo, esclarecidas as consequências ou efeitos da judicialização, crescente 

movimento de interferência do poder judiciário nas políticas públicas e na tutela coletiva 

dos direitos transindividuais (ações em massa), demonstrou-se a necessidade da criação 

de mecanismos de controle ou de resolução de conflitos de forma extrajudicial, 

denominado de desjudicialização, sobretudo quando se tratar de demandas envolvendo a 

tutela destes direitos junto à administração pública, em razão dos obstáculos de 



 
 

 
                                           

 

implementação de uma política de solução consensual e/ou extrajudicial de litígios junto 

à administração pública.  

No decorrer do estudo, destacou-se o relevante aumento das demandas judiciárias, 

sobretudo a partir da legitimação do Ministério público para propositura de Ações Civis 

Públicas na tutela de direitos transindividuais, que se relacionam com a prestação de 

alguma política pública ou direito fundamental, como o direito à saúde, à educação, à 

moradia, entre outros, realidade presente para grande parte da população, que não dispõe 

de  acesso à justiça, na maioria das vezes  por não dispor  assistência judiciária gratuita 

(problema da judicialização). 

Destarte, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), previsto na lei de Ação Civil 

Pública, apresentou-se como um instrumento extrajudicial (com natureza de negócio 

jurídico bilateral) de solução de conflitos, aplicável na solução de conflitos relacionado a 

tutela coletiva dos direitos transindividuais, de modo que fora exemplificada a sua 

aplicabilidade em demandas relacionadas ao direito à saúde (fornecimento de 

medicamentos ou tratamento médico) e o direito à moradia (regularização fundiária), por 

serem estes dois direitos constitucionais mais presentes ou recorrentes em litígios 

judiciais. 

Ressaltou-se que a participação do Ministério Público traz uma maior 

possibilidade de solução consensual dos conflitos de forma extrajudicial em razão da 

posição de confiança e respeito que o Ministério Público tem entre as partes (ente público 

e o cidadão), notadamente por se tratar de instituição com atribuições constitucionais de 

fiscalizar e garantir o fiel cumprimento da legislação constitucional e infraconstitucional.   

A relevância do TAC, ainda, foi demonstrada quanto a questão da celeridade 

processual na resolução dos conflitos que porventura venham a ser judicializados (casos 

de descumprimento do acordo/ajustamento), uma vez que o TAC, considerado como 



 
 

 
                                           

 

título executivo extrajudicial, dispensa a ação de conhecimento, implicando em 

celeridade, economia processual, redução de gastos e desafogamento da máquina 

judiciária.  

Do ponto de vista processual, o TAC apresentou-se como um ferramenta de acesso 

à justiça e como um protocolo pré-processual obrigatório (proposta deste estudo), de 

forma que se tornaria a principal porta de acesso à justiça na solução de demandas dos 

direitos transindividuais. Assim, o poder judiciário passaria a ser compreendido como 

uma porta ou via subsidiária, que seria utilizada apenas nas hipóteses de descumprimento 

do termo de ajustamento de conduta (como título executivo) ou mesmo nas hipóteses em 

que houve a negativa ou ausência de interesse do poder público e/ou cidadão em celebrar 

o ajuste.  

 Por outra vertente, frisou-se a viabilidade de utilização do TAC como instrumento 

de incentivar gestores públicos na criação e/ou implementação de departamentos ou 

núcleos permanentes de solução destes litígios nas estruturas administrativas do poder 

executivo (União, Estados e Municípios), uma vez que a criação destes departamentos ou 

núcleos mostrou-se eficaz  na resolução dos conflitos transindividuais, em especial quanto 

ao direito à saúde (fornecimento de medicamento/tratamento médico), em algumas 

regiões do país, contudo enfrenta problemas de concretização em razão da falta de 

interesse político dos gestores. 

Quanto ao estudo de caso realizado junto a Promotoria de Justiça Cumulativa de 

Sousa-PB, com vistas a traçar um panorama de como a tutela coletiva dos direitos 

transindividuais e o termo de ajustamento de conduta vem sendo aplicados na prática, 

constatou-se que a promotoria de justiça cumulativa de Sousa/PB está adotando a via 

contenciosa como principal via eleita para solução dos litígios,  uma vez que há um 

elevado  número de ações civis públicas propostas em comparativo com o reduzido 



 
 

 
                                           

 

número de termos de ajustamento de conduta celebrados no mesmo período junto a 

referida promotoria. Ainda, constatou-se que a judicialização da saúde é uma realidade 

marcante na comarca de Sousa-PB, de modo que, aproximadamente, 95% (noventa e 

cinco por cento) das Ações Civis Públicas propostas pela Promotoria de Justiça de Sousa-

PB tratam do direito à saúde.  

Quanto ao termo de ajustamento de conduta, observou-se a pouca utilização deste 

instrumento junto a promotoria acima referendada, o que pode decorrer do desinteresse 

institucional do Ministério Público em buscar a solução adequada (de forma consensual 

e extrajudicial) ou da resistência reiterada da Administração Pública em solucionar a 

demanda extrajudicialmente, o que impulsiona a judicialização das demandas antes 

mesmo da tentativa de solução extrajudicial. 

 Na mesma análise, observou-se uma padronização do objeto e cláusulas dos 

termos de ajustamento de conduta (TACs repetitivos com compromissários diferentes), 

fatos que podem sugerir uma ausência de regulamentação quanto aos limites e 

possibilidades de celebração do ajuste, estes que podem macular a validade ou dificultar 

a celebração e/ou cumprimento dos TACs. 

Por todo o exposto, concluiu-se  que o termo de ajustamento de conduta mostra-

se como instrumento apto a propiciar a solução extrajudicial de conflitos de interesse 

transindividuais, com redução das demandas judicias, em especial as demandas 

relacionadas ao direito à saúde, fazendo-se necessário maiores esclarecimentos, 

aperfeiçoamentos e engajamentos dos poderes envolvidos, através dos seus atores 

principais, quais sejam,  gestores, advogados públicos, promotores e juízes, para que se 

possa obter a redução eficiente da judicialização das demandas em cotejo e a efetividade 

da tutela jurisdicional.   
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ANEXO A – Relatório Promotoria de Justiça Cumulativa de Sousa-PB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















