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RESUMO

A presente pesquisa tem por objeto analisar a celeridade do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) como instrumento de pacificação de 
conflitos ambientais no Estado do Amapá/AP. A construção do referencial teórico ocorreu a partir de investigação na doutrina ambiental, 
Legislação ambiental e jurisprudência pertinente. Dentre os motivos para a escolha do tema encontra-se a sua utilização constante e a praticidade 
do termo de ajustamento de conduta para as soluções rápidas e efetivas de conflitos envolvendo direitos difusos e coletivos sem necessidade de 
recorrer via judicial. A metodologia utilizada foi à pesquisa documental com a análise de dados quantitativos e qualitativos, que foram discutidos 
de forma dialógica. A pesquisa apresenta como problemática analisar se o TAC é realmente um instrumento que torna rápido as soluções de 
conflitos ambientais, em outras palavras: o TAC é um instrumento que possibilita a solução célere dos conflitos ambientais no Estado do 
Amapá/AP? A questão suscitada nos leva a pensar na hipótese de que o ajustamento de conduta é um instrumento celebrado principalmente 
pelo Ministério Público do Meio Ambiente/AP com o responsável pelo dano ambiental, que se compromete ao cumprimento de obrigações de 
prevenção, recuperação ou reparação dos danos provocados. Essas obrigações podem se dar na modalidade de obrigação de fazer, deixar de 
fazer ou indenizar, dentro de determinado prazo, discutido entre as partes, tendo-se em vista a proteção ao meio ambiente. Para este trabalho 
pensou-se no ajustamento de conduta como um instrumento rápido na solução de conflitos ambientais, bem como sua aplicação, execução e 
eficácia. Para se chegar a resultados de medição do tempo da solução de conflitos, adotou-se como método de pesquisa, o estudo comparado 
entre o tempo de conclusão de procedimentos instaurados na Promotoria de Justiça de Meio Ambiente de Macapá/AP até a sua conclusão com a 
assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, comparando-o com as ações civis públicas instauradas no mesmo período, tendo o mesmo 
objeto e consideradas desde seu nascedouro até a prolação da sentença de mérito.  O objetivo era saber quanto tempo é necessário para que 
exista um documento que comprove a solução do conflito e, com isso, ter uma percepção temporal da celeridade dos ajustamentos de conduta 
aplicados na solução de conflitos ambientais. O estudo limitou-se a analisar a atuação do MP/AP no que concerne ao crime de poluição sonora no 
município de Macapá/AP, também foi necessário à delimitação temporal para o ano de 2014, sendo que os TACs propostos nesse período 
encontram-se concluídos, e facilitam uma demonstração quantitativa dos dados. Numa análise estrita, quanto a atuação do Ministério Público do 
Meio Ambiente/AP, o enfoque foi o estudo de 3 (três) importantes TACs referente a poluição sonora, foi realizado um levantamento de dados 
quantitativos, que foram analisados no intuito de demonstrar a celeridade desse instrumento na solução de conflitos ambientais. Bem como, 
foram analisadas 3 (três) ações civis públicas. Na comparação em relação à celeridade na composição do conflito o TAC se mostrou mais eficiente 
e célere, e com resultado final satisfatório, por dispensar as formalidades instrumentais que a ação civil pública requer. Sendo que esta só será 
proposta se o violador do meio ambiente se recuar na composição do TAC ou não vier a cumpri-lo. A atuação do MP/AP na mediação de conflitos 
ambientais se tornou um meio para sociedade ter mais acesso à justiça, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. O Ministério Público do Meio Ambiente/AP tem adotado mecanismos e meios autocompositivos de 
soluções de conflitos, para a defesa de direitos da sociedade, e um desses mecanismos é o TAC, que vem colaborando na tutela do meio 
ambiente acerca dos conflitos ambientais provocados pela poluição sonora no Município de Macapá/AP.
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