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RESUMO 

DOMANESCHI, G. - Aplica~ao do Ajustamento de Conduta 
na Preven~ao, 0 compromisso de ajustamento de conduta e urn 
instituto ainda novo criado em meados de 1990, quando a Lei n° 
8.069 de 11 de setembro de 1990, C6digo de Defesa do 
Consumidor introduziu atraves do Art. 113 na Lei n° 7.347 de 24 
de julho de 1985, que disciplina a Agao Civil Publica, 
estabelecendo expressamente no art. 5°, em seu paragrafo 6°, 
legitimando alguns 6rgaos publicos a tomarem compromisso de 
ajustamento de conduta, sendo que este, teria eficacia de titulo 
executivo extrajudicial. Trata-se de uma novidade no mundo 
juridico, mas que tern sido empregado de maneira acanhada pelo 
Ministerio Publico, nas chamadas Ag6es Civis Publicas em caso 
de danos aos interesses difusos e coletivos, sobretudo na area 
do meio ambiente. Foi nesta esteira que o Corpo de Bombeiros 
do Parana, vislumbrou tambem a possibilidade de utilizar-se de 
tao importante instrumento, no campo da prevengao como norma 
complementar e com forga de lei, para obrigar os proprietaries de 
obras antigas que estejam em desacordo com as normas 
vigentes a regularizarem suas situag6es, ajustando-se condutas 
e concedendo-se prazos bern como estipulando clausula penal 
para o caso de descumprimento. Foram analisadas de maneira 
pormenorizada todas as nuances do ajustamento de conduta, 
comegando pelos aspectos hist6ricos e conceituais, passando 
para o posicionamento da doutrina em relagao a natureza juridica 
bern como seu objeto. Tambem foram estudados todos os 6rgaos 
legitimados, fazendo uma analise dos aspectos relevantes e as 
vantagens de se tamar ajustamento de conduta. Finalizando a 
parte te6rica, verificou-se a legalidade da aplicagao do 
ajustamento de conduta pelo Corpo de Bombeiros na prevengao, 
com utilizagao de entrevistas com Comandantes e Oficiais dos 
GB, bern como com o Promotor de Justiga da Defesa do 
Consumidor da Cidade de Cascavel. 
Palavras-Chaves: termo de ajustamento de conduta, prevengao, 
clausula penal. 
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1 INTRODUCAO 

0 compromisso de ajustamento de conduta, institute jurfdico criado em 

meados de 1.990, ainda e uma novidade nas chamadas transag6es civis e ao que 

parece, nao tem uma aplicagao tao intensa quanta deveria, dada a sua importancia 

jurfdica e os beneffcios sociais que dela pode advir. 

A protegao dos direitos difusos e coletivos tem sido aperfeigoada, a cada 

novo diploma legal, sempre tendo como enfoque especial o campo da prevengao, 

sob pena de te-la na pratica uma utilizagao in6cua. 

MAZZILLI (2000, p.359), ensina que pode o causador de uma lesao a 

interesses difusos, propor-se antes de eventual agao civil publica, a reparar o dana 

ou ate evitar que o mesmo ocorra ou persista. E mais, pode ainda o interessado 

aceitar fixagao de um prazo para que implante as providencias necessarias a 
corregao das irregularidades. 

E, portanto, o compromisso de ajustamento de conduta com clausula 

penal, um instrumento de grande valia, que pode possibilitar a solugao de 

pendencias sem a necessidade de demoradas demandas judiciais, trazendo 

economia de tempo e de dinheiro. Nessa esteira, o compromisso de ajustamento de 

conduta, ingressou no universo jurfdico com fungao bastante clara e de suma 

importancia na solugao rapida e eficiente nos conflitos surgidos no convfvio social. 

Atualmente, o termo de compromisso de ajustamento de conduta tem 

aplicagao, nas mais diferentes areas do direito. 

De acordo com a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, pode-se firmar 

compromisso de ajustamento de conduta, para dar protegao ao meio ambiente, ao 

consumidor, aos bens e valores artfstico, hist6rico e paisagfstico, a ordem 

urbanfstica e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo, bem como, ainda por 

infragao da ordem economica e da economia popular e particularmente na 

regularizagao de obras que nao contemplem sistemas preventives de acordo com as 

normas vigentes. 

Tambem pode ser firmado compromisso de ajustamento de conduta, na 

defesa dos direitos e interesses estabelecidos no Estatuto da Crianga e do 

Adolescente, atraves da Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990. Mais recentemente, 
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em razao da alteragao na Consolidagao das Leis do Trabalho, a utilizagao do 

compromisso de ajustamento de conduta, passou a ser possivel tambem para 

protegao dos interesses trabalhistas. 

FINK (2002, p. 132) esclarece que boa parte dos casas, a composigao 

negociada traz vantagens em relagao a uma sentenga imposta a parte contraria, e e 

oportuno lembrar que a solugao judicial por via da sentenga condenat6ria deve ser o 

ultimo recurso. A busca da prestagao judicial s6 pode ser resultado inequivoco da 

impossibilidade de solugao extrajudicial. 

Ainda para este autor, quando se trata de defesa do meio ambiente, nao ha 

duvidas quanta as vantagens do termo de ajustamento de conduta em relagao ao 

processo judicial representado pela agao civil publica. Conclui ainda dizendo que: 

[ ... ] portanto, antes de se lanc;:ar mao de tao desgastante, caro e diffcil soluc;:ao para o 
conflito ambiental, deve-se buscar a via da negociac;:ao, por meio da qual todos 
encontrarao seus lugares e ao final do processo sairao muito mais fortalecidos do que se 
fossem obrigados a obedecer a um comando frio e inexoravel de uma sentenc;:a. 

Atraves do compromisso de ajustamento de conduta, pode-se exigir dos 

proprietaries de im6veis o cumprimento das normas de seguranga sem levar a 

questao ao Poder Judiciario, uma vez que o referido instrumento tern sido cada vez 

mais utilizado pelos 6rgaos legitimados, mais notadamente pelo Ministerio Publico. 

Noticia-nos AKAOUI (2003, p. 68), que no a no de 2001, o Ministerio 

Publico do Estado de Sao Paulo, contabilizou 245 compromissos de ajustamento de 

conduta, somente no mes de setembro, e o Ministerio Publico de Santa Catarina, 

arquivou naquele ano, 386 procedimentos investigat6rios (incluindo inqueritos civis e 

procedimentos administrativos em geral) somente utilizando compromissos de 

ajustamento de conduta, estipulando-se clausula penal. 

Nao ha duvidas que o compromisso de ajustamento de conduta tern 

recebido aplicagao cada vez mais ampla em todos os Estados, principalmente pelo 

Ministerio Publico, e cada vez mais outros 6rgaos co-legitimados tambem vern 

utilizando-se deste remedio juridico, para regular suas exigencias legais, alcangando 

resultados nunca dantes imaginaveis. 

Assim, diante do que foi apresentado, afigura-se de grande importancia o 

estudo deste valioso instrumento de concretizagao da defesa dos interesses e 

direitos difusos e coletivos no Brasil. Vale dizer que o proprio Estado, atraves de 
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seus 6rgaos legitimados e, no caso especffico o Corpo de Bombeiros, pode e deve 

celebrar acordos objetivando atender o interesse publico nos assentos atinentes a 

preven<;ao de incendio, obrigando os proprietaries e dirigentes publicos a se 

ajustarem as normas, sem a necessidade de se socorrer as interven<;6es de juizes 

desafogando com tal medida, os foros e os tribunais. 

Tendo o compromisso de ajustamento de conduta mais esta caracteristica, 

a de auxiliar o Poder Judiciario par intermedio de uma solu<;ao extrajudicial dos 

conflitos, buscando alcan<;ar todas as medidas que se fa<;am necessarias para se 

afastar o risco de dana, bern como recompor aqueles ja ocorridos, mostra-se, entao 

pertinente e relevante o presente trabalho, uma vez que o Corpo de Bombeiros esta 

indubitavelmente inserido no contexte dos 6rgaos legitimados a firmar tal 

compromisso. 

0 Objetivo principal deste trabalho foi analisar o ajustamento de conduta 

em seus principais aspectos, bern como fundamentar a legalidade e a competencia 

do Corpo de Bombeiros quanta a sua aplica<;ao, uma vez que ha muito tempo, este, 

e carente de uma legisla<;ao mais cogente, que lhe de maier sustenta<;ao juridica 

nas atribui<;6es que necessite de poder de policia administrativa, para fazer valer as 

exigencias, que as normas esparsas tutelaram, sobretudo no campo da preven<;ao. 

0 trabalho foi desenvolvido basicamente em oito capitulos, e par derradeiro 

criou-se o capitulo nove, para as conclusoes e sugestoes. Vale lembrar que o 

mesmo teve inicio analisando basicamente a fundamenta<;ao te6rica do termo de 

ajustamento de conduta, notadamente pelos seus aspectos hist6ricos, passando-se 

em seguida as suas caracteristicas principais tais como: conceito, natureza juridica, 

objeto e legitimidade. Na sequencia, foram abordados os aspectos relevantes do 

ajustamento de conduta, culminando com analise dos resultados da pesquisa. 

Par tratar-se de institute juridico novo, teve seu desenvolvimento essencial 

baseado no estudo e na analise da bibliografia existente sabre o tema; somando-se 

a isso, foram analisadas as respostas dos entrevistados, basicamente dos oficias 

comandantes e dos oficiais que respondem como chefes das se<;oes de preven<;ao, 

B/7 dos Grupamentos de Bombeiros, e finalmente, foram analisadas as respostas do 

Promotor de Justi<;a que milita na defesa do consumidor da cidade de Cascavel. 
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2 ASPECTOS HISTORICOS E CONCEITUAIS 

0 compromisso de ajustamento de conduta esta disposto na Lei n° 7.347, 

de 24 de julho de 1985 que disciplina a Agao Civil Publica de responsabilidade por 

danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores 

artisticos, esteticos, hist6ricos, turisticos e paisagisticos, estabelecendo 

expressamente o art. 5°, em seu paragrafo 6°, que: in verbis " ... os 6rgaos publicos 

legitimados poderao tomar dos interessados ajustamento de conduta as exigencias 

legais, mediante cominag6es, que tera eficacia de titulo executive extrajudicial". 

Nao obstante tal disposigao estar presente na referida Lei, que data de 

1.985, este somente foi inserto a mesma em 1990, com a edigao do C6digo de 

Defesa do Consumidor, atraves da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, que por 

intermedio de seu art. 113, acrescentou os paragrafos 4°, 5° e 6°, na Lei 7.347/85. 

Alem disso, o ajustamento de conduta foi langado no ordenamento juridico 

nacional meses antes, com a redagao quase identica, atraves do Estatuto da 

Crianga e do Adolescente - EGA, Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, mais que, 

porem, nao estendeu a aplicagao do institute a tutela dos demais interesses difusos 

ou coletivos, a exemplo do C6digo de Defesa do Consumidor. 

Para NERY JUNIOR (1993, p. 37), essa providencia e fruto da experiencia 

da Lei n° 7.244, de 07 de novembro de 1984, -Lei de Pequenas Causas-, que 

confere ao acordo extrajudicial, celebrado entre as partes desde que referendado 

pelo Ministerio Publico, natureza de titulo executive extrajudicial. 

Nesse mesmo sentido, entende MORAES (1999, p.59), recomendando que 

o referido preceito, pode canter o embriao legal do ajustamento de conduta, mas 

que, contudo, ele apresenta inumeras caracteristicas diversas deste institute incluso 

no art. 113 do C6digo de Defesa do Consumidor. 

A lei da lmprobidade Administrativa, Lei n° 8.429, de 02 de junho de 1992, 

por sua vez, em seu art. 17, paragrafo 1°, ao vedar expressamente a transagao 

acabou por proibir o ajustamento de conduta nas ag6es de responsabilizagao civil 

dos agentes publicos em caso de enriquecimento ilicito, conforme estabelece: e 
vedada a transagao, acordo ou conciliagao nas ag6es de que trata o caput. 
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Proibiu-se com isso, firmar termo de compromisso de ajustamento de 

conduta nesta materia, porque nao se admite transa9ao nem mesmo em juizo em 

materia que envolve improbidade administrativa, com maior razao nao se admite 

termo de compromisso de ajustamento de conduta, que importe renuncia ou 

dispensa de exercicio de direitos em prejuizo do patrim6nio publico. 

Este tambem e o entendimento do professor NERY JUNIOR (1993, p. 37), 

citando o art. 17, paragrafo 1°, da Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, LIA, que 

quando a prote9ao de direitos coletivos em sentido lata disser respeito ao interesse 

publico secundario - patrim6nio publico - ha norma expressa de lei proibindo a 

transa9ao. 

Nao obstante a referida veda9ao, MAZZILLI (2000, p.395) entende que 

nada impede que o causador do dana ao patrim6nio publico assuma formalmente o 

compromisso de ajustar sua conduta as exigencias legais, mediante termo, desde 

que isso nao importe em renuncia a direitos nem dispensa de seu exercicio da parte 

de qualquer co-legitimado ativo a a9ao coletiva, pais estes co-legitimados nao sao 

titulares do direito material, sabre o qual nao podem transigir nem dispor. 

Em 1994, Atraves da Lei 8.884, de 11 de junho 1994, o Conselho 

Administrative da Defesa - CADE -, foi transformado em autarquia e estabeleceu-se 

atraves do Art. 53, a possibilidade de este Conselho celebrar termo de compromisso 

de ajustamento de conduta, sob a denomina9ao de compromisso de cessa9ao 

dispondo ainda, no paragrafo 4° do mesmo artigo que o mesmo constitui titulo 

executivo extrajudicial. 

Questao interessante trazida par esta lei, foi a forma como disciplinou o 

referido instituto, pais uma de suas principais caracteristicas ate entao, era 

justamente o reconhecimento, par parte do compromitente, de que sua conduta nao 

estava de acordo com a lei, comprometendo-se assim, a ajusta-la. Estabeleceu, no 

entanto, o art. 53 da Lei n° 8.884/94 que o compromisso de cessa9ao de pratica sob 

interven9ao nao importara confissao quanta a materia de fato, nem reconhecimento 

de ilicitude da conduta analisada. 

CARVALHO FILHO (1999, p. 182), em nota de rodape, considera tal 

situa9ao esdruxula, considerando haver falta de sintonia par parte da norma em 

questao, ensina: 
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Estranhamente a Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, que dispoe sobre a repressao as 
infrac;oes contra a ordem economica, ao prever a celebrac;ao de compromisso de 
cessac;ao de pratica sob investigac;ao, consigna que o compromisso nao importara 
confissao quanto a materia de fato, nem reconhecimento de ilicitude da conduta analisada 
(art. 53). Mais adiante, estabelece que o compromisso constitui titulo executive 
extrajudicial, ajuizando-se imediatamente sua execuc;ao em caso de descumprimento, 
(paragrafo 4° do mesmo art. 53). Ora a norma nao esta em sintonia com o art. 5°, 
paragrafo 6°, da Lei n° 7.347/85, ja que esta se refere ao ajustamento de conduta as 
exigencias legais. A situac;ao da Lei 8.884/94 se nos afigura esdruxula, pois que o 
compromitente tera contra si verdadeiro titulo executive sem causa, ja que no 
compromisso nao tera havido confissao ou reconhecimento de conduta ilicita. Parece-nos, 
assim mais coerente e razoavel o compromisso de ajustamento tal como previsto na Lei 
7.347/85. 

Nao obstante a opiniao exarada pelo ilustre autor, em 1997 o ajustamento 

de conduta, veio novamente a ser disciplinado pela Lei n° 9.873, de 23 de novembro 

de 1999, pela Lei n° 10.303, de 31 de outubro de 2001 e pelo Decreta n° 3.995, de 

31 de outubro de 2001. 

Em 1997, atraves do Decreta n° 2.181, de 20 de man;o de 1997, o 

Presidente da Republica, regulamentou alguns pontos da Lei 8.078/90, C6digo de 

Defesa do Consumidor, vindo novamente a disciplinar o ajustamento de conduta, 

mantendo-o com as caracteristicas originais da Lei n° 7.347/85. 

Em especial veio o Decreta n° 2.181 de 20 de margo de 1997, a dispor em 

seu art. 6°, no paragrafo 1°, que a celebragao de term a de ajustamento de conduta 

nao impede que outro, desde que mais vantajoso para o consumidor, seja lavrado 

par quaisquer das pessoas juridicas de direito publico integrantes do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor. lsto na ligao de MAZZILLI (2000, p. 385) e 

porque 0 ajustamento de conduta e garantia minima, nao limite maximo de 

responsabilidade. 

Ha, ainda, compromisso de ajustamento estabelecido pela Lei n° 9.605, de 

12 de fevereiro de 1998, que trata das sang6es penais e administrativas derivadas 

de condutas e atos lesivos ao meio ambiente, em seu art. 79-A, em vigor par forga 

da Medida Provis6ria, hoje de n° 2.163-41, de 23 de agosto de 2001. Evidentemente 

estamos diante de uma nova modalidade de termo de ajustamento de conduta. 

Em 12 de janeiro de 2000, o institute do compromisso de ajustamento de 

conduta foi inserido tambem nas atividades referentes a Justiga do Trabalho, atraves 

da Lei n° 9.958/00, que alterou o art. 876 da Consolidagao das Leis do Trabalho 

CLT, aprovada pelo Decreta-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, passando-se, 

entao, o referido dispositive, a vigorar com a seguinte redagao: 
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Art. 876. As decisoes passadas em julgado ou das quais nao tenha havido recurso com 
efeito suspensivo; acordos, quando nao cumpridos; os termos de ajuste de conduta 
firmados perante o Ministerio Publico do Trabalho e os termos de conciliagao firmados 
perante as Comissoes de Conciliagao Previa, serao executados pela forma estabelecida 
neste Capitulo. 

Assim, considerando estas diversas disposi<;6es citadas, que vieram a 

estabelecer e disciplinar o compromisso de ajustamento de conduta, pode-se dizer 

que e inegavel o avan<;o legislative que sofreu e vem sofrendo este institute, tendo 

aplica<;ao cada vez mais intensa, nos mais diversos campos do direito e, como 

sempre, buscando cada vez mais a prote<;ao do interesse social. 

Foi exatamente nesta esteira que o Corpo de Bombeiros vislumbrou a 

possibilidade de utilizar tao importante remedio jurfdico para regular suas atua<;6es, 

sobretudo no campo da preven<;ao. 

2.1 CONCEITO 

Na li<;ao de ZUFFO (2000, p. 87.), o compromisso de ajustamento de 

conduta pode ser conceituado como: 

[ ... ] o meio que os 6rgaos publicos legitim ados para propositura da a gao civil publica 
dispoe, para celebrar urn acordo com o autor de urn dana aos interesses tutelados par 
esta agao, visando a integral reparagao do status quo ante o evento danoso, ou a 
prevengao da ocorrencia deste, atraves da imposigao de obrigagoes de fazer, nao fazer ou 
de dar coisa certa ao autor do dana, sob pena da aplicagao de preceitos cominat6rios, ou 
da imposigao de outras obrigagoes (de dar, fazer, ou nao fazer) conforme se mostre mais 
eficiente para efetiva reparagao do bern lesado". 

CARVALHO FILHO (1999, p. 98), por sua vez, conceitua o compromisso 

de ajustamento de conduta como sendo: ato jurfdico pelo qual a pessoa, 

reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, 

assume o compromisso de eliminar a ofensa atraves da adequa<;ao de seu 

comportamento as exigencias legais. 

Para FIORILLO (2001, p. 680), o compromisso de ajustamento de conduta 

e meio de efetiva<;ao do plena acesso a justi<;a, porquanto se mostra como 

instrumento de satisfa<;ao da tutela dos direitos coletivos, a medida que evita o 

ingresso em jufzo, repelindo os reveses que isso pode significar a efetiva<;ao do 

direito material. 

Com rela<;ao a nomenclatura utilizada pelas normas e pela doutrina, o 

institute do compromisso de ajustamento tem recebido designa<;6es das mais 
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variadas, tais como: termo de ajuste de conduta, termo de ajustamento de conduta 

com clausula penal, ajustamento de conduta, compromisso de cessa<;ao de pratica 

sob investiga<;ao. 

0 conceito que entendemos ser mais apropriado na consecu<;ao do 

presente trabalho e termo de ajustamento de conduta, pais assim o chamou a Lei n° 

8.078/90 C6digo de Defesa do Consumidor quando introduziu no paragrafo 6°, do 

art. 5° da Lei n° 7.347/85, sendo tambem a mesma designa<;ao utilizada meses 

antes pela Lei n° 8.069/90, Estatuto da Crian<;a e do Adolescente, quando o lan<;ou 

no ordenamento jurfdico. 
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3 NATUREZA JURiDICA 

3.1 POSICIONAMENTO DA DOUTRINA 

Ao definir a natureza juridica do termo de compromisso de ajustamento de 

conduta revela-se uma das tarefas mais arduas deste trabalho, uma vez que a 

propria doutrina se debate em explica-la, havendo uma serie de entendimentos 

distintos. 

Para uma parcela da doutrina, o termo de compromisso de ajustamento de 

conduta, tem natureza juridica da transa<;ao, tal qual a do direito civil, para outros 

nao, sendo uma especie diversa de transa<;ao, com algumas peculiaridades 

distintas. Outros ainda entendem que se trata de um acordo, entre partes. 

Para FINK (2002, p. 119-120), 

0 ajustamento de conduta constitui verdadeira transac;:ao, devendo-lhe ser aplicadas as 
normas referentes a esta e, ainda, pela sua bilateralidade, afirma o autor, constitui-se em 
contrato, aplicando-se tambem as normas referentes a este. Conclui ele que o Termo de 
ajustamento de conduta tem natureza jurfdica constituir-se em transac;:ao, de cunho 
contratual, com eficacia de tftulo executivo extrajudicial. 

Neste sentido e tambem a li<;ao de MAZZILLI (2002, p. 330): o 

compromisso de ajustamento de conduta em materia de danos a interesses 

transindividuais e uma especie de transa<;ao. 

Na mesma esteira pensa VIEIRA (2002, p. 267-270), que embora 

reconhe<;a, em principia, a impossibilidade juridica da transa<;ao, por serem os 

interesses difusos e coletivos de natureza indisponivel, considera ao final que isso 

seria render uma homenagem a forma em detrimento do proprio interesse tutelado. 

A li<;ao de MORAES (1999, p. 266), vem complementar esse entendimento, 

quando afirma que o compromisso de ajustamento de conduta nao envolve 

transa<;ao no sentido classico previsto no art. 1.035, do Codigo Civil, que assegura 

transa<;ao somente em direitos patrimoniais de carater privado, mas eventualmente, 

no caso concreto, poderao ser feitas pequenas flexibiliza<;6es, observado o principia 

da proporcionalidade e da razoabilidade. 

Cabe observar que o citado art. 1.035 corresponde ao atual art. 841 do 

novo Codigo Civil. 
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Recorrendo aos ensinamentos de NERY JUNIOR (1993, p. 37), quando 

leciona que: e possfvel a transac;ao em materia de direitos difusos e coletivos, 

analisada em face de cada caso concreto. A necessidade fatica e que sera a 

determinants na consecuc;ao do compromisso de ajustamento. 

AKAOUI (2003, p. 68-71), por sua vez, nao comunga destes 

posicionamentos defendidos por uma parcela da doutrina, entendendo que a 

transac;ao, como instituto eminentemente privado, nao pode ser aplicada na defesa 

dos interesses difusos e coletivos, referindo-se aos artigos 840 e 841 do C6digo Civil 

em vigor. 

Considerando isto, entende o autor que nao pode a natureza jurfdica do 

termo de compromisso de ajustamento se tratar de transac;ao, pois nao ha margem 

alguma de disponibilidade sobre o objeto conferido aos co-legitimados referidos na 

norma. Trata-se sim de acordo em sentido estrito, conforme leciona: 

No entanto, ainda que posto pela doutrina como uma forma peculiar de transac;;ao, e certo 
que a n6s parece que o compromisso de ajustamento de conduta se insere dentro de 
outra especie de um genera mais abrangente, qual seja, o acordo. 
Realmente, os acordos nada mais sao do que a composic;;ao dos litfgios pelas partes, nele 
envolvidas, sendo certo que esta composic;;ao pode ou nao implicar concess6es mutuas. 
Em caso positivo, diante do permissive legal, estaremos diante do institute da transac;;ao, 
como ja acima delineado. Em caso negativo, posto que indisponfvel o seu objeto, entao 
estaremos diante do que convencionamos denominar de acordo em sentido estrito. 
Ambos, portanto, integram o genera acordo .... "a liberdade do 6rgao publico fica restrita 
apenas a forma pela qual se darao as medidas corretivas e o tempo, porem sempre ap6s 
analise criteriosa da melhor forma, bem como do tempo mais exfguo possfvel". 

Para CARVALHO FILHO, (1999, p. 181-182), o compromisso de 

ajustamento nao se compadece com os neg6cios bilaterais de natureza contratual, 

nao concordando com a ideia de que o mesmo se configure um acordo. Para ele, o 

compromisso de ajustamento de conduta mais se configura como reconhecimento 

implfcito da ilegalidade da conduta e promessa de que esta se adequara a lei, pois 

ela assim alude, considerando que, se tern algo a ajustar e porque a conduta nao 

vinha sendo tida como legal e, ao empregar o termo de compromisso, segundo o 

autor, o legislador deu certo cunho de impositividade ao 6rgao publico. 

Conclui que a natureza jurfdica do instituto e, pois, a de ato jurldico 

unilateral quanto a manifestac;ao volitiva, e bilateral somente quanto a formalizac;ao, 

eis que nele intervem o 6rgao publico eo promitente. 
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3.2 VETO AO PARAGRAFO 3° DO ARTIGO 82 DO CDC 

0 compromisso de ajustamento de conduta foi inserido na Lei n° 7.347/85, 

atraves do Art. 113 do CDC, Lei n° 8.078/90. Esta mesma lei, contudo, em seu Art. 

82, paragrafo 3°, tambem estabelecia a possibilidade de se realizar compromisso de 

ajustamento nas materias referentes ao direito do consumidor, 

Ao ser encaminhada a Lei n° 8.078/90, para san<;ao presidencial, o referido 

paragrafo 3°, do Art. 82, sofreu veto do Presidente da Republica, vindo a doutrina a 

levantar alguma discussao sabre a vigencia ou nao do ajustamento de conduta 

previsto na Lei n° 7.347/85. 

Segundo o professor ALMEIDA (2000, p. 270), ao realizar veto, o 

Presidente da Republica, atraves da mensagem n° 664, enviada ao Congresso 

Nacional em 11 de setembro de 1990, justificou suas raz6es dizendo que: e 

juridicamente impr6pria a equipara<;ao de compromisso administrativo a titulo 

executivo extrajudicial, CPC, artigo 585, II, por entender que, no caso, o objetivo do 

compromisso e a cessa<;ao ou a pratica de determinada conduta, e nao a entrega de 

coisa certa ou pagamento de quantia fixada. 

Nao concordando com estas raz6es do veto, o autor diz que: nao se trata 

de equipara<;ao de compromisso administrativo a titulo executivo extrajudicial. Trata

se e isso, e bastante clara, de cria<;ao de urn novo titulo executivo extrajudicial, licito 

e regular. 

Entende, ainda, o autor, que a norma apresenta compatibilidade tambem 

com o artigo 585, inciso VIII, do C6digo de Processo Civil, que disp6e serem titulos 

executivos extrajudiciais todos os demais titulos, a que, por disposi<;ao expressa, a 

lei atribuir for<;a executiva, categoria na qual inequivocamente se enquadra o 

compromisso de ajustamento. 

0 ponto de discussao que envolve o referido veto e decorrente do 

posicionamento de alguns doutrinadores, bern como de algumas decis6es dos 

Tribunais, no sentido de que, uma vez sendo vetado o paragrafo 3° do artigo 82 do 

CDC, retirando-se a for<;a executiva do compromisso de ajustamento, teria havido 

tambem urn veto implicito ao artigo 113, do mesmo diploma legal, dispositivo este 

que igualmente constava a previsao do compromisso de ajustamento de conduta. 
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Nesse sentindo, MORAES (1999, p. 68), apresenta duas decis6es do 

Tribunal do Rio Grande do Sui entendendo que o veto tambem atingiu o artigo 113 

do C6digo de Defesa do Consumidor in verbis: 

Na primeira delas foi Relator Antonio Janyr Daii'Agnol Junior, na Apelac;:ao Cfvel n° 
S9e1177S4, da Sexta Camara Cfvel do Tribunal de Justic;:a do Estado, em 2S.02.1997, cuja 
ementa transcrevemos: 
"APELA<;AO CfVEL, A<;AO CIVIL PUBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO NAO 
CONSTITUI TITULO EXECUTIVO. 
Em razao do explfcito veto disposto pelos paragrafos so e eo, sobretudo este, que, pelo 
artigo 113 do CDC, seriam introduzidos no artigo soda LACP, nao constitui tftulo executive 
termo de ajustamento firmado por particular e pelo agente do Ministerio Publico, 
circunstancia que inviabiliza ajuizamento de ac;:ao executiva. 
Apelac;:ao desprovida". 
Em outre aresto, o Relator Cezar Tasso Gomes, na apelac;:ao cfvel n° 19e2S707S, a 
Quarta Camara Cfvel do Tribunal de Alc;:ada do Rio Grande do Sui, em 12.0e.1997, assim 
decidiu consignado o voto vencido: 
"TERMO DE AJUSTAMENTO. EXECU<;AO - ART 113 paragrafos so e eo do CDC -
VETO. 
Tendo o Presidente da Republica, vetado os paragrafos so e eo do artigo 113 do CDC, 
mesmo que haja publicac;:ao deficiente a duvida afasta a possibilidade de execuc;:ao". 
0 Dr. MANUEL MARTINEZ LUCAS (Relator vencido), examinando as razoes do veto do 
Sr. Presidente da Republica a outre dispositive do C6digo de Defesa do Consumidor, o 
artigo 92, paragrafo unico, nas quais aquela autoridade manifesta a intenc;:ao de vetar 
tambem o artigo 113, que introduziu o questionado paragrafo, entre outros o artigo so da 
Lei 7.347/8S, convenceu Theot6nio Negrao de que aquele paragrafo fora tambem vetado e 
que s6 fora publicado no Diario Oficial da Uniao por desatenc;:ao. Com base nesse 
entendimento o magistrado extinguiu o feito. Ora, se como esta dito nas razoes recursais, 
nao existe veto implfcito. Se a lei foi publicada com esse texto, esta em plene vigor, ate 
que seja alterado. 
Alias como demonstram as razoes apelat6rias e o parecer ministerial, a disposic;:ao de 
Theot6nio Negrao, embora respeitavel, e isolada, diante de uma serie de doutrinadores 
que sustentam a vigencia do referido paragrafo. 

Opina, assim, o autor sua total concordancia com a disposigao vencida no 

ac6rdao, sendo este tambem o posicionamento de MAZZILLI (2002, p. 330), que 

complementa, ainda, dizendo: 

Como nao existe veto implfcito, pois esse sistema nao permitiria o controle da rejeic;:ao, a 
doutrina tem aceitado a validade do compromisso de ajustamento, que vem sendo 
aplicados sem maiores transtornos pelo Ministerio Publico. 
Alem disso, o compromisso de ajustamento tornado pelo Ministerio Publico, tambem foi 
sancionado pelo mesmo Presidente da Republica, e sem veto algum, e consta do artigo 
211 do ECA; outrossim, com as alterac;:oes que a Lei 8.9S3/94 introduziu ao CPC, ficou 
reconhecida a qualidade de titulo executive as transac;:oes referendadas pelo Ministerio 
Publico, em forma ate mais abrangente que as LACP e do CDC. 

Muito embora haja posicionamentos no sentido de que tenha havido veto 

implicito ao artigo 113 do CDC, estes sao isolados, nao havendo a comunhao desta 

opiniao, pela maioria da doutrina, como bern ensina ALMEIDA (2000, p. 86) dizendo: 
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Apesar do veto, no entanto, o dispositive prevalece intacto na legislac;:ao, grac;:as ao 
fen6meno da interac;:ao legislativa entre o CDC e a LACP. E que o artigo 113 do CDC, ao 
dar nova redac;:ao ao paragrafo 6° do artigo 5° da Lei 7.347/85, trouxe de volta dispositive 
com identica redac;:ao ao vetado, e que, por disposic;:ao expressa do artigo 90 do CDC tem 
inteira aplicac;:ao na area de defesa do consumidor. " ... o cochilo no exercicio do poder de 
veto, aqui, foi benefice para o consumidor" 

E este tambem o entendimento de WATANABE (2000, p. 742), que 

considera o veto de todo in6cuo, pais o artigo 113 do CDC acrescentou o paragrafo 

6° ao artigo so da Lei 7.347/8S, que tern a mesma redagao do texto vetado, sendo 

entao, da mesma forma, aplicavel na tutela dos interesses e direitos dos 

consumidores pela perfeita interagao entre o CDC e a LACP. 

Alem do mais, como ja tratado linhas atras, nos aspectos hist6ricos do 

compromisso de ajustamento de conduta, mesmo ap6s o envio da mensagem com o 

referido veto pelo Presidente da Republica ao Congresso Nacional, varias outras 

disposigoes legais ja disciplinaram sabre o ajustamento de conduta, nas mais 

diversas areas, nao sendo nenhuma delas vetadas, muito pelo contrario, havendo 

inclusive, o Decreta n° 2.141/97, que regulamentou alguns pontos da Lei n° 

8.078/90, vindo ainda a tratar tambem do compromisso de ajustamento de conduta. 

Assim, portanto, em que pesem sucessivas contestagoes a vigencia do 

dispositive, deixa de ter relevo o entendimento de que teria havido veto ao artigo S0
, 

paragrafo 6° da LACP, embora a doutrina viesse entendendo que esse dispositive 

esta em plena vigencia. 

A jurisprudencia, par sua vez, tambem ja se pacificou, posicionando-se no 

sentido de que o ajustamento de conduta, esta em plena vigor e se constitui titulo 

executive, refutando a tese de veto. 
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4 OBJETO 

4.1 CONTEUDO DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO 

Na ligao de AKAOUI (2003, p. 72), o objeto do compromisso de 

ajustamento deve abarcar todos os pedidos que seriam lfcitos de serem feitos em 

agao civil publica. 

Entende CARVALHO FILHO (1999, p. 191) que o compromisso de 

ajustamento ha de retratar sempre obrigagao de fazer e nao fazer, e nao indenizar 

como obrigagao autonoma. 

Nao obstante as diversas opini6es acima exaradas, nao e o entendimento 

do professor MORAES (1999, p 68), quando afirma: 

[ ... ] quanta a estas afirmac;oes, em que pese ainda term as conhecimento de discussoes 
judiciais sabre o tema, entendemos que nao existe 6bice legal a formalizac;ao de 
compromissos de ajustamento de conduta, no qual o infrator se obrigue a pagar 
indenizac;ao a todos aqueles que tenham sofrido prejuizos decorrentes de alguma pratica 
danosa massificada (interesses individuais homogeneos)" 

Na mesma esteira de pensamento e o entendimento de OLIVEIRA (1998, 

p. 189-190), dizendo que o compromisso de ajustamento de conduta podera ir alem 

das obrigag6es de fazer ou de nao fazer, conforme ensina: 

E como seriam ressarcidos os interesses transindividuais pelos danos ja cometidos? 
Temos para n6s que nao havera a possibilidade de arbitrar-se simplesmente um valor 
aleat6rio. Em surgindo a hip6tese inarredavel sera o levantamento pericial e a presenc;a do 
Ministerio Publico. Eo quantum apurado podera fazer parte do Termo como obrigac;ao de 
pagar, com especificac;ao de data, modo de pagamento, juros e correc;ao monetaria multa 
pela inadimplencia etc. Podera ainda, a parte causadora do dana, firmar compromisso de 
confissao de divida. 

N6s entendemos que Ionge de se limitar as obrigag6es de fazer e de nao 

fazer, o ajustamento de conduta nao raro e utilizado pelos 6rgaos legitimados para 

satisfazer quaisquer tipos de obrigag6es em que os causadores dos danos se 

comprometem a repara-los em determinado prazo legal. 

Assim, ha urn entendimento de maior predominancia pela doutrina no 

sentido de que o objeto do compromisso de ajustamento deve ser o mesmo daquele 

que seria no caso de agao civil publica, qual seja, nos termos do artigo 3° da Lei 
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7.347/85, ou seja, a condenagao em dinheiro ou o cumprimento da obrigagao de 

fazer ou de nao fazer. 

Evidentemente, conforme ensina FINKI (2002, p. 126), nao se deve buscar 

em primeiro Iugar a condenagao em dinheiro, posto que nao e interesse da 

sociedade trocar ecossistemas por dinheiro, no caso do Corpo de Bombeiros, nao 

haveria 16gica, trocar seguranga por dinheiro. Deve-se, entao, obter em primeiro 

Iugar o cumprimento da obrigagao pactuada, sob pena de paralisagao ou da nao 

liberagao da atividade que coloque em risco a vida e o patrimonio da coletividade. 

Assim, pelos ensinamentos acima expostos, e de se concluir que, em 

regra, para melhor atendimento do interesse publico, principalmente nas obrigag6es 

que envolvem a seguranga das pessoas, devera ser inversa, buscando ajustar 

primeiramente a obrigagao de nao fazer, a fim de afastar o risco e em seguida a de 

fazer, dotando as obras antigas de equipamentos de protegao, a fim de evitar riscos 

a vida e a incolumidade das pessoas. 

Por final, cabe destacar que, com relagao as obrigag6es de fazer, podem 

ser divididas em urgentes e nao urgentes: 

As urgentes serao obrigag6es de natureza instrumental, destinadas a 

garantir a incolumidade das pessoas em eventos de grande concentragao de publico 

e as nao urgentes que sao aquelas obrigag6es de adaptar obras antigas as normas, 

ajustando-se prazos para o cumprimento. 

4.2 CONTEUDO MiNIMO E AJUSTE PRELIMINAR 

Ainda com referenda ao objeto, importante destacar que o compromisso de 

ajustamento de conduta deve respeitar o conteudo mfnimo, de modo que o 6rgao 

publico que toma o compromisso nao deixe de pleitear todas as medidas 

necessarias para o efetivo e integral resguardo do bern jurfdico tutelado. 

Deverao ser previstas no compromisso de ajustamento todas as 

obrigag6es a cargo do infrator ou de terceiros, bern como todas as condig6es de seu 

cumprimento. 

Par sua vez FINKI (2002, p. 124), ensina, dizendo que: 

Essas obrigac;:oes, poderao, ser objeto de laudos ou informac;:oes ja disponfveis ou de 
projetos que devam ainda ser realizados. Nesse caso, projeto a realizar, o ajustamento e 
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chamado de preliminar, uma vez que nao se ocupara das obrigac;oes propriamente, mas 
de sua efetiva determinac;ao. Ap6s outro, definitive devera ser celebrado. 

E possivel firmarem-se compromissos de ajustamento que resolvam 

apenas em parte os problemas, podendo haver necessidade de providencias 

complementares para solu9ao mais completa do problema. Nessa hip6tese, podera 

ser firmado um ajuste preliminar que, no caso de ser tornado pelo Corpo de 

Bombeiros, depois de cumprido o pactuado, faz-se outro complementar 

estabelecendo-se prazo para conclusao da obra, fornecendo ao interessado, 

certificado de vistoria a titulo precario. 

Finalmente FINK (2002, p. 124), diz: que e muito importante lembrar ainda 

que as obriga96es estabelecidas no ajustamento de conduta sejam licitas, material e 

juridicamente possiveis, bem como suscetfveis de qualifica9ao economica. 
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5 LEGITIMADOS A TOMAR AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

De acordo com a disposigao estabelecida no paragrafo 6° do artigo 5° da 

Lei 7.347/85, poderao tomar compromisso de ajustamento de conduta dos 

interessados os 6rgaos publicos legitimados. 

Questao que tem suscitado alguma discussao doutrinaria e definir o exato 

alcance da expressao, 6rgaos publicos legitimados. Essa discussao ocorre porque 

poucos sao os legitimados que ostentam a condigao de 6rgaos publicos, havendo 

tambem outros 6rgaos e entidades com capacidade tecnica e juridica para o 

ajustamento, mas que, a rigor, estariam excluidos pela norma. 

Nesse sentido diz AKAOUI (2003, p. 74) que: a expressao utilizada na lei e, 

segundo a doutrina, absolutamente infeliz, pois deveria ter se reportado a 
administragao direta, aos entes federados e suas autarquias etc. 

6rgaos publicos, segundo ensina o ilustre professor MEIRELLES (1993, p. 

63-64), sao centres de competencia instituidos para o desempenho de fungoes 

estatais, atraves de seus agentes, cuja atuagao e imputada a pessoa juridica a que 

pertencem. Sao unidades de agao com atribuigoes especificas na organizagao 

estatal. 

Diante do conceito de 6rgaos publicos, certo e que alguns entes e 

instituigoes se mostram indubitavelmente como legitimados a celebrar compromissos 

de ajustamento de conduta, mas com relagao a outros surgem algumas duvidas. 

A doutrina tenta resolver as duvidas criadas pela expressao utilizada pela 

lei, buscando esclarecer quem poderia ter legitimidade ou nao para firmar 

compromisso de ajustamento. Contudo a questao tambem se mostra polemica, 

havendo varies posicionamentos a respeito. 

Assim, eo entendimento de FINKI (2002, p. 126): 

e tranquilamente entendido que Uniao, Estados e Municfpios, pessoas jurfdicas de direito 
publico interne e nao 6rgaos publicos podem celebrar compromisso de ajustamento de 
conduta. 
Tambem e razoavel se afirmar que as associagoes civis nao podem celebra-lo, pasta que, 
evidentemente nao se enquadram na condigao legal de 6rgaos publicos. 
Se, e certo que as pessoas juridicas de direito publico interne podem celebrar o 
ajustamento de conduta, se e certo tambem que as associagoes civis nao o podem, o 
tormento da questao reside no exame dessa possibilidade pelas entidades paraestatais, 
como as sociedade de economia mista, as empresas publicas, as autarquias e as 
fundagoes. 
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Dessa forma, estando definido para o referido autor quem pode e quem 

nao pode, recorre a solugao de sua duvida sabre legitimidade das entidades 

paraestatais em MAZZILLI (2000, p. 369), que a respeito dos legitimados, divide em 

tres categorias: 

a) a daqueles legitimados que, incontroversamente, podem tamar compromisso de 
ajustamento: 0 Ministerio Publico, Uniao, Estados, Municfpios e Distrito Federal, bem 
como os 6rgaos publicos, ainda que sem personalidade jurfdica, desde que 
especificamente a defesa de interesse difusos, coletivos e individuais homogeneos; b) a 
dos legitimados que, incontroversamente nao podem tamar o compromisso de 
ajustamento: as associa96es civis, as funda96es privadas, as empresas publicas e as 
sociedades de economia mista: c) a dos legitimados sabre os quais e questionavel 
possam tamar esses compromissos, como funda96es publicas e as autarquias. 

Embora MAZZILLI (2000, p. 369), considere questionavel a possibilidade 

das fundag6es publicas e as autarquias firmarem compromisso de ajustamento, 

reconhece que a doutrina tem admitido que atuem no sentido de firmar o titulo 

executivo. 

Ja para AKAOUI (2003, p. 78), com relagao as paraestatais que operam 

em regime de direito privado, diz que necessaria se faz diferenciar as que exploram 

atividade economica daquelas que sao prestadoras de servigos publicos, 

entendendo que aquelas nao possuem a conveniencia de serem legitimadas a tamar 

o compromisso de ajustamento de conduta, porquanto nao foram criadas, como as 

da segunda classificagao, para atuar dentro da esfera de atribuigao do Estado. 

VIEIRA, (2002, p.181 ), nao faz qualquer alusao a respeito do termo 6rgao 

publico e considera como legitimados para firmar compromisso de ajustamento 

todos aqueles legitimados para propositura da agao civil publica, citando: 

0 Ministerio Publico, a Uniao, os Estados, os Municfpios, as autarquias, as empresas 
publicas, as sociedades de economia mista ou as associa96es, estas, desde que 
constitufdas ha pelo menos um ana nos termos da lei civil, e desde que inclua entre suas 
finalidades institucionais, a prote9ao ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrim6nio 
artfstico, estetico, hist6rico, turfstico e paisagfstico ou a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo (art. 129, paragrafo 1°, da CF-88, c/c o art. 5°, I, e II, da Lei 7.347/85). 

Par final, leciona CARVALHO FILHO, (1999, p. 181): 

Tem permissao para tamar o compromisso de ajustamento de conduta a Uniao, os 
Estados, o Distrito Federal, os Municfpios, as autarquias e funda96es de direito publico, e 
o Ministerio Publico. Nao a terao, todavia, as empresas publicas, as sociedades de 
economia mista e as funda96es publicas de direito privado, porque, embora da 
Administra9ao Publica, sao dotadas de personalidade de direito privado, bem como as 
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associac;oes que preencham os requisites do art. 5°, I e II. Nenhuma destas ultimas pode 
qualificar-se como 6rgao publico, por mais ampla que seja a interpretac;ao do texto legal". 

Comungamos com estes ensinamentos dos professores CARVALHO 

FILHO, (1999, p. 181 ), e MAZZILLI (2000, p. 369). Entendemos que, assim como 

estes autores, nao ha duvida quanta aos que estao legitimados e os que nao estao. 

Diferentemente das empresas publicas, as sociedades de economia mista 

e as fundac;oes de direito privado, o Corpo de Bombeiros alem de pertencer ao 

genera 6rgaos publicos, tern suas atividades voltadas ao bern comum e, sobretudo, 

na defesa dos direitos difusos ou coletivos homogeneos. 

5.1 REVISAO PELO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO 

A doutrina tambem apresenta uma dissensao com relac;ao a eficacia do 

compromisso de ajustamento de conduta quando firmado pelo Ministerio Publico, 

uma vez que, para alguns, o referido instituto passaria a ter forc;a executiva 

imediatamente, enquanto, para os outros, estaria sujeito a revisao de seus termos 

pelo Conselho Superior da lnstituic;ao. 

Eo que leciona AKAOUI, (2003, p. 79), dizendo: 

A duvida surge a partir do texto do art. 9°, caput e seus paragrafos, da LACP, na medida 
em que impoe ao arquivamento do inquerito civil uma obrigat6ria revisao por parte daquele 
6rgao da Administrac;ao Superior do Ministerio Publico, que podera nao homologar aquela 
providencia adotada, designando outre 6rgao da instituic;ao para ajuizar a competente 
ac;ao. 

Haveria segundo o autor, tres correntes doutrinarias: a primeira 

entendendo que o compromisso de ajustamento somente ganharia eficacia ap6s a 

mencionada homologac;ao, a segunda entendendo que tal exigencia ofenderia a 

disposic;ao legal e, par fim a terceira admitindo a possibilidade de regulamentac;ao da 

norma par meio das leis organicas dos Ministerios Publicos ou dos regimentos dos 

Conselhos superiores. 

MAZZILLI (2002, p. 332) entende que nao e necessaria a homologac;ao par 

parte do Conselho Superior para que haja eficacia do compromisso de ajustamento 

firmado pelo Ministerio Publico podendo, contudo, as partes convencionarem a 

referida homologac;ao. Diz ele: 

Assim a eficacia do compromisso de ajustamento surge, nos termos da LACP, em 
decorrencia de sua homologac;ao pelo Promotor de Justic;a, e nao no memento previsto na 
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LOEMP, que nao poderia dispor sobre o memento da forma<;ao do titulo executive. E 
natural, porem, que nada obsta que seus efeitos s6 surjam a partir da homologa<;ao do 
arquivamento do inquerito civil pelo CSMP, mas isso ocorrera somente por acordo de 
vontades automaticamente, ope legis. 

VIEIRA (2002, p. 284-285) tem entendimento de que e perfeitamente licito 

que a tomada do compromisso fique sujeita ao controle interno da lnstitui<;ao, como 

ocorre com o arquivamento, para que se aperfei<;oe. Entende o autor que essa 

solu<;ao e razoavel e nao ofende ao principia da independencia funcional. 

Para justificar sua posi<;ao, o referido autor cita o Art. 112, paragrafo unico 

da Lei Organica do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo, Lei complementar 

734, de 26 de novembro de 1993, que estabelece: "A eficacia do compromisso de 

ajustamento ficara condicionada a homologa<;ao da promo<;ao de arquivamento do 

inquerito civil pelo Conselho Superior do Ministerio Publico". 

A esse prop6sito leciona MORAES (1999, p. 62), dizendo que o Conselho 

Superior do Ministerio Publico do Estado de Sao Paulo possui as Sumulas 04,09,20 

e 23 sobre compromisso de ajustamento, sendo que, destas, duas tratam da 

homologa<;ao do citado instituto. A respeito delas comenta o autor: 

Sumula 09: " S6 sera homologada a promo<;ao de arquivamento de inquerito civil, em 
decorrencia de compromisso de ajustamento, se deste constar que seu nao cumprimento 
sujeitara o infrator a suportar a execu<;ao do titulo executive extrajudicial ali formado, 
devendo a obriga<;ao ser certa quanto a sua existencia, e determinada, quanto ao seu 
objeto. Fundamento: Por for<;a do art. 5°, paragrafo 6°, da Lei n° 7.347/85, introduzido pela 
Lei n° 8.078/90, o compromisso de ajustamento tera eficacia de tftulo executive 
extrajudicial. Ora, para que possa ter tal eficacia, e indispensavel que nele se insira a 
obriga<;ao certa quanto a sua existencia e determinada quanto ao seu objeto, como manda 
a lei civil (art. 5°, paragrafo 6°, da Lei n° 7.347/85; art. 1.533 do CC, Ato n° 52/92-
PGJ/CSMP; Pt. n. 30918/93; Sumula n° 20: Quando o compromisso de ajustamento tiver 
caracteristica de ajuste preliminar, que nao dispense o prosseguimento de diligencias para 
uma solu<;ao definitiva, salientado pelo Orgao do Ministerio Publico que o celebrou, o 
Conselho Superior homologara somente o compromisso autorizando o prosseguimento 
das investiga<;6es. Fundamento: 0 paragrafo unico do art. 112 da Lei complementar 
estadual n° 734/94 condiciona a eficacia do compromisso ao previa arquivamento do 
inquerito civil, sem correspondencia com a Lei Federal n° 7.347/85. Entretanto, pode 
acontecer que, nao obstante ter sido formalizado compromisso de ajustamento, haja 
necessidade de providencias complementares, reconhecidas pelo interessado e pelo 
6rgao ministerial, a serem tomadas no curso do inquerito civil ou dos autos de pe<;as de 
informac;:oes, em busca de uma soluc;:ao mais completa para o problema. Nesta hip6tese 
excepcional, e possivel, ante o interesse publico, a homologa<;ao do ajuste preliminar sem 
o arquivamento das investiga<;6es (pt. n° 9.245/94 e 7.272/94. 

AKAOUI (2003, p. 85) entende que a eficacia do compromisso de 

ajustamento, quando firmado por 6rgao do Ministerio Publico, esta vinculado a previa 

homologa<;ao de seu Conselho Superior, porem nao em decorrencia de eventual 
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norma estadual ou em decorrencia de ato administrative, mas pela propria 

interpretagao da Lei n° 7.347/85. Entende ele, enfim, que o unico posicionamento 

crfvel e o de que aquela homologagao e condigao resolutiva a contrario sensu, ou 

seja, se nao ocorrer a homologagao do ajustamento, somente entao havera a 

cessagao da eficacia do termo de ajustamento. 

Para NERY JUNIOR (1993, p. 38), o Promotor de Justiga toma o 

compromisso de ajustamento e promove o arquivamento do inquerito civil e, assim 

agindo, remetera a promogao de arquivamento ao Conselho Superior do Ministerio 

Publico que nao podera cancelar o compromisso de ajustamento aceito pelo 

Promotor de Justiga. E diz mais: 

Caso o Conselho Superior entenda que o Promotor de Justic;a nao deveria ter aceito o 
compromisso de ajustamento, pode deflagrar procedimento administrative interno para 
apurar responsabilidade ou eventual falta funcional do Promotor de Justic;a. No 
compromisso de ajustamento, repetimos, nao podera influir porque e ato unilateral de 
vontade do poluidor, aceito par 6rgao legitimado pela lei para assim proceder. Com essa 
aceitac;ao o poluidor adquire o direito de ver cumprido seu compromisso. 

Entendemos desta forma, que o Conselho Superior do Ministerio Publico 

podera dispor sabre o arquivamento do inquerito civil, com base no paragrafo 3° do 

art. go da Lei n° 7.347/85, que estabelece: a promogao de arquivamento sera 

submetida a exame e deliberagao do Conselho Superior do Ministerio Publico, 

conforme dispuser o seu regimento, mas, entendemos, com todo o respeito, nao 

podera retirar a eficacia do compromisso de ajustamento firmado. 

Em nossa opiniao, a homologagao por parte do Conselho Superior, por 

vezes, pode se demonstrar como extremamente negativa, uma vez que estaria a 

burocratizar a tomada de compromisso de ajustamento de conduta, vindo a se 

delongar par meses, perdendo assim, seu objetivo, pais nao estaria a proteger os 

interesses sociais. 

5.2 OBRIGATORIEDADE DE INTERVEN<;AO DO MINISTERIO PUBLICO 

Outro ponto que tern apresentado divergencias de posicionamentos 

perante a doutrina e a obrigatoriedade da presenga, ainda que como anuente, do 

Ministerio Publico nos compromissos de ajustamentos tornados pelos demais 

legitimados, sob pena do tftulo ser invalido no mundo jurfdico. 

AKAOUI (2003, p.84), nesse sentido, leciona que: 
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Tal posicionamento advem do entendimento de que, se o legislador determinou a 
intervenc;ao obrigat6ria do Ministerio Publico, como fiscal da lei nas ac;oes civis publicas 
em que nao seja o autor, mesmo naquelas em que 6rgaos publicos estejam encabec;ando 
o polo ativo das mesmas, entao os mesmo deve ocorrer no compromisso de ajustamento 
de conduta, sob pena de o mesmo nao alcanc;ar a necessaria eficacia. 

A opiniao expressada pelo referido autor e no sentido da concordancia com 

essa obrigatoriedade, pais considera que, infelizmente, os demais 6rgaos co

legitimados sofrem influencias politicas externas e, com a presenc;a do Ministerio 

Publico como anuente no compromisso, traria maior seguranc;a a coletividade. 

E tambem o entendimento de CARNEIRO (1993, p. 238), que diz: no caso 

do compromisso de ajustamento ser realizado pelo 6rgao publico legitimado que nao 

o Ministerio Publico, este ultimo devera em qualquer hip6tese, participar do mesmo, 

como interveniente, sob pena de se o ter absolutamente ineficaz. 

VIEIRA (2002, p. 188), tambem comunga do mesmo entendimento, 

levando em conta o disposto no paragrafo 1° do art. 5° da Lei 7.347/85, que 

estabelece: o Ministerio Publico, se nao intervir no processo como parte, atuara 

obrigatoriamente como fiscal da lei. 

Diz o autor: 

Se, e imprescindfvel a participac;ao do Ministerio Publico como fiscal da lei nas ac;oes 
propostas pelos demais 6rgaos co-legitimados, a mesma razao ha de prevalecer para 
tornar obrigat6ria sua participac;ao na celebrac;ao do compromisso extrajudicial eis que 
trata da mesma forma, de exercer a competencia constitucional que lhe foi reservada 
quanto a defesa dos interesses sociais, em ato do qual resultara a definic;ao das 
obrigac;oes (liquidez e certeza) e, consequentemente, tftulo executive. 

OLIVEIRA (1998, p. 188), exterioriza sua opiniao dizendo que: por questao 

de seriedade, levando-se em conta a relevancia dos interesses discutidos, a 

presenc;a do Ministerio Publico, na qualidade de fiscal da lei, tambem se faz 

necessaria nos compromissos de ajustamento que tera a dignidade de tftulo 

executive extrajudicial. 

Com opiniao absolutamente contraria, MORAES (1999, p. 70) entende que, 

por varios motives, nao e necessaria a presenc;a do Ministerio Publico em 

compromissos de ajustamento firmados por outre 6rgao legitimado, sendo esta 

tambem nossa opiniao. 

Dizele: 
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A uma porque a lei nElO determina isso e, como ato administrative que e, dependeria de 
expressa previsao par que fosse obrigatoriamente realizado par mais de um ente estatal. 
A duas, porque os demais 6rgaos tambem tem a obrigacao de se pautarem pela lei, pelo 
que tal conduta faz parte do proprio cotidiano de sua atuacao. Desta forma, seria 
dispensavel a intervenc;:ao do Parquet. 
A tres porque a providencia traz mais dificuldade a constituicao do titulo, pais na pratica, 
quando da fiscalizac;:ao executada pelos demais entes publicos, surgida a possibilidade de 
formalizac;:ao de CA, imediatamente e elaborado. Caso fosse obrigat6ria a participacao do 
Promotor de Justica, teria de ser marcada nova data. outras tratativas novamente e teriam 
de ser feitas, dificultando e. provavelmente, ate inviabilizando alguns compromissos). (grifo 
nosso) 

Finaliza o autor dizendo que seu posicionamento, obviamente, nao e a de 

que o Ministerio Publico nao possa participar do ajuste feito par outro 6rgao, mas o 

de que ele nao esta obrigado a tanto. 

Para uma consideravel parcela de doutrinadores, nao e obrigat6ria a 

presen<;a do Ministerio Publico nos compromissos de ajustamento firmados pelos 

demais co-legitimados, considerando urn sensivel avanc;o, dispensa-lo do referenda. 

Basta que qualquer entidade legitimada pelo art. so da LACP ou o art. 82 do CDC 

tome compromisso dos interessados, fixando comina<;6es, para que este 

compromisso tenha eficacia de titulo executive extrajudicial. 

Entendemos que seria urn contra-sensa exigir a presenc;a do MP em todos 

os compromissos de ajustamento. Seria sobrecarregar demasiadamente urn 6rgao 

de tamanha importancia, principalmente considerando que, par forc;a de lei, o 

compromisso ja se trata de titulo executive extrajudicial, podendo o proprio MP 

executa-lo em caso de nao cumprimento de suas clausulas ou, entao, ingressar com 

ac;ao civil publica nos casas em que houve omissao par parte do ajuste, entre outras, 

alternativas possiveis. 

Nao obstante o disposto, entendemos ainda, que sempre sera de suma 

importancia a participac;ao do MP, sendo ate aconselhavel, mas nao necessaria para 

eficacia do compromisso de ajustamento de conduta, principalmente porque a Lei n° 

7.347/8S, que trata da A<;ao Civil P1.Jblica, em seu art. S0
, paragrafo 1°, dispoe que o 

MP, se nao intervir no processo como parte, atuara obrigatoriamente como fiscal da 

lei. 

Desta forma, ficou bern clara que a obrigatoriedade se refere ao processo, 

nao mencionando a extensao desta obrigatoriedade ao compromisso de 

ajustamento. 
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5.3 POSI<;AO DOS DEMAIS CO-LEGITIMADOS 

Uma vez constitufdo o compromisso de ajustamento de conduta par outro 

6rgao legitimado, interessa saber se os demais 6rgaos co-legitimados que nao 

tenham participado do mesmo, ficam vinculados a ele e assim impedidos de ajuizar 

ac;:ao civil publica. 

AKAOUI (2003, p. 96), responde que, em relac;:ao as clausulas do 

compromisso firmado, impedira propositura de ac;:ao civil publica, seja pelo proprio 

6rgao publico que o assinou, seja pelos demais, pais considera que havera 

inegavelmente falta de interesse processual. E complementa: De fato, constituindo o 

compromisso de ajustamento de conduta titulo executivo, nao havera qualquer 

interesse dos 6rgaos publicos co-legitimados a propor ac;:ao civil publica para 

obtenc;:ao daquilo que pode ser executado par meio de documento com forc;:a 

executiva. Seriam verdadeiro non sense. 

Nesse mesmo sentido, CARVALHO FILHO (1999, p. 191-192), entende 

que, se o MP firmar compromisso no curso do inquerito civil, nao havera mais ensejo 

para o ajuizamento da ac;:ao civil publica quer para ele, como para qualquer outro 

legitimado, ocorrendo tambem, a situac;:ao inversa. Se outro 6rgao tamar o 

compromisso do ofensor, desaparecera o interesse de agir tambem para o Ministerio 

Publico. E diz: 

Pode ocorrer, no entanto, que, apesar de firmado o compromisso de ajustamento perante 
determinado 6rgao publico, outro 6rgao desconhecendo-o, proponha a a<;ao. Se ocorrer, 
deve o reu, ap6s citado, suscitar na contesta<;ao preliminar de falta de condi<;ao de a<;ao 
relativa ao interesse de agir, ou, na linguagem do C6digo de Processo Civil, carencia de 
a<;ao (art. 301, X), oferecendo c6pia do termo de ajustamento devidamente visado pelo 
6rgao publico. Constando I fato, o juiz, reconhecendo a carencia de a<;ao, devera decretar 
a extin<;ao do processo sem julgamento do merito, a tear do art. 267, VI, do CPC. 

Nao obstante as opini6es apresentadas, MAZZILLI (2000, p. 386-387) tern 

posicionamento totalmente diverso, sendo de seu entendimento que, mesmo que o 

6rgao ministerial ou outro 6rgao legitimado venha a aceitar a proposta do causador 

do dana em reparar a lesao ou de cessar a atividade poluidora nos prazos e 

condic;:6es determinadas, ainda assim o compromisso de ajustamento nao obstara o 

acesso a iurisdic;:ao pelos demais 6rgaos legitimados. 

Assim para ele nao podera se admitir, par mero ato de aquiesc€mcia 

administrativa de qualquer 6rgao publico legitimado, se subtraia do controle 
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jurisdicional as les6es a interesses transindividuais, pais o nosso sistema 

constitucional nao permite, conforme disp6e o art. 5°, em seu inciso XXXV, da 

Constituic;ao Federal, que estabelece: a lei nao excluira da apreciac;ao do Poder 

Judiciario lesao ou ameac;a a direito. E, ainda: 

Com efeito se qualquer co-legitimado a ac;:ao civil publica ou coletiva nao aceitar o 
compromisso de ajustamento tornado por um dos 6rgaos publicos legitimados, podera 
desconsidera-lo e buscar os remedies jurisdicionais cabiveis. lsso significa que, se o 
Ministerio Publico tamar um compromisso de ajustamento do causador de um dana a 
interesses transindividuais, nada impedira que a Uniao, Estado, Municipio, Distrito 
Federal, autarquias, fundac;:oes publicas ou privadas, sociedades de economia mista, 
empresas publicas, sindicatos ou associac;:oes civis proponham a ac;:ao civil publica ou 
ac;:ao coletiva que entendam par bem deverem ajuizar. Tambem o reverso e verdadeiro: se 
um outro 6rgao publico legitimado tamar um compromisso de ajustamento, isso nao 
obstara a que o Ministerio Publico ajuize ac;:ao civil publica, caso nao satisfac;:a com a 
soluc;:ao obtida no compromisso. 

Pelo que pudemos compreender da doutrina, nao concordamos com o 

ilustre doutrinador, ficando nossa opiniao em consonancia com os ensinamentos do 

Professor VIEIRA (2002, 65), no sentido de que, ao celebrar o compromisso de 

ajustamento de conduta, uma vez que a lei lhe confere eficacia executiva, 

desaparece, em tese, o interesse de agir dos co-legitimados para propositura da 

ac;ao civil publica, justamente em razao da desnecessidade de se percorrer a fase de 

conhecimento se ja se tern titulo habil a amparar a execuc;ao. 

E esse tern sido o entendimento da jurisprudencia, ao menos no Estado do 

Parana, onde o Tribunal de Justic;a reconheceu, por varias vezes, a existencia do 

compromisso de ajustamento firmado, mesmo que nao celebrado entre as partes, 

respeitando o referido instrumento.1 

1) conforme seve: T J/PR- Ac6rdao no 18.714- 2a Camara Civel- Relator Des. Darcy Nasser de 
Melo, 06 dez 2000: "Apelac;:ao Civel. Ac;:ao Civil Coletiva Condenat6ria, para instalac;:ao imediata de 
terminais telef6nicos. Art. 81 do C6digo de Defesa do Consumidor. Legitimidade do PROCON/PR, 
para celebrar Termo de Compromisso de Ajustamento de prazo, em defesa dos interesses dos 
consumidores, de acordo com o art. 10S, do CDC e art. so da Lei 7.347/8S. Ausencia de 
inadimplemento obrigacional- falta de interesse de agir- Sentenc;:a mantida. Apelac;:ao improvida. 
T J/PR- Ac6rdao n° 4.603 -sa Camara Civel - Relator Des. Gyro Crema, 08 fev 2000: "Agravo de 
lnstrumento. Danos ao Meio Ambiente. Ac;:ao Civil Publica Decisao concessiva de Liminar Proibic;:ao 
de explorac;:ao agropecuaria na area de preservac;:ao. Existencia de acordo extrajudicial efeito erga 
omnes, pelo que nao se pode desrespeitar o prazo nele previsto para cumprimento de obrigac;:ao de 
fazer, consistente no reflorestamento de especies nativas, via implantac;:ao de mudas florestais, por 
reus em ac;:ao civil publica". 
T J/PR- Ac6rdao n° 17.0S8 - 1 a Camara Civel - Rei. Des. J. Vidal Coelho, OS out 1999: Ac;:ao Civil 
Publica - Danos ao Meio Ambiente - Obrigac;:ao de fazer - llegitimidade passiva - lmpossibilidade 
jurfdica do pedido - Ausencia de interesse processual - Extinc;:ao do processo - Termo de 
Ajustamento - Perda do objeto - Nao conhecimento. Constando dos autos Termo de Ajustamento, 
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Nesse sentido, fica, porem, a ressalva de que o detentor de titulo executivo 

tern interesse processual para recorrer ao processo do art. 461, do C6digo de 

Processo Civil, na medida em que esse, ir-lhe-a propiciar uma tutela mais eficiente. 

Todavia, em tal hip6tese, o titulo executivo nao valera como tal, mas como mera 

prova. 

Assim, evidencia-se mais urn caso em que, havendo o descumprimento par 

parte do compromitente das clausulas do compromisso de ajustamento firmado, 

podera o 6rgao legitimado, quando entender mais conveniente, propor ac;ao civil 

publica com base no art 461, do C6digo de Processo Civil, mesmo com urn tftulo 

executivo em maos, sem que, com isso, lhe falte interesse de agir. 

5A PARTICIPANTES NO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO 

Conforme a lic;ao de CARVALHO FILHO (1999, p.184), dais saos os 

participantes no compromisso de ajustamento de conduta. 0 primeiro e aquele que 

assume o compromisso de restaurar a legalidade de seu comportamento. E o 

compromitente, aquele que esta obrigado pelo compromisso. Outro participante e o 

6rgao publico legitimado para propor ac;ao civil publica que, par ser aquele que toma 

o compromisso do interessado, se qualifica como compromissario. 

Ainda para o referido autor, a natureza do compromissario e restrita aos 

6rgaos publicos legitimados, que participam atraves dos agentes que os 

representam, podendo estes simplesmente assinar o instrumento, apor um vista ou 

urn ciente ou ate mesmo urn de acordo. Ja a natureza do compromitente, em 

compensac;ao, e irrestrita, podendo ser qualquer pessoa, administrativa ou nao, de 

direito publico ou de direito privado. 

Questao de suma importancia trazida par AKAOUI (2003, p. 95), e 

referente as pessoas que devem assinar o compromisso de ajustamento de conduta 

na condic;ao de interessadas. 

Obviamente serao aquelas que causaram ou contribufram, direta ou 

indiretamente, para causa do dana, ou, conforme o referido autor, que estao, devido 

a sua conduta, colocando em risco o bern difuso ou coletivo. 0 problema se torna 

comprometendo-se o proprietario de area rural a regularizar sua reserva florestal, perdeu a a9ao o 
objeto." 
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complexo, contudo, quando o interessado e pessoa juridica, requerendo do 6rgao 

legitimado a firmar o compromisso, uma cautela maier. 

Assim sugere o autor, para evitar surpresas posteriores e desagradaveis, 

que seja exigido: 

0 contrato social da empresa, com todas as suas posteriores modifica96es, verificando-se 
se estao todos registrados na junta Comercial apropriada. Ainda, deve-se verificar quem 
sao os s6cios e/ou diretores com poderes de gestae empresarial, notadamente para 
outorgar poderes a pessoas para representar aquela pessoa juridica, e tambem analisar 
cuidadosamente a procura9ao apresentada, a fim de verificar se a pessoa que detem os 
poderes anteriormente mencionados e a mesma que delegou os poderes a este que se 
apresenta como procurador da empresa (caso nao seja o proprio s6cio, diretor ou gerente 
que venha assinar o termo. 

Complementa o autor, ainda, ensinando que, caso o ajustante seja pessoa 

juridica de direito publico interne, devera assinar o termo o Chefe de Governo. Em 

se tratando de pessoa juridica de direito publico externo, sera a mesma 

representada por seu embaixador. 

Por final, leciona AKAOUI (2003, p. 91-96): 

[ ... ] o compromisso de ajustamento, nos termos da Lei 7.347/85, e titulo executive 
extrajudicial e, par sua vez, a referida legisla9ao em momenta algum exigiu que o referido 
institute contasse com a assinatura de duas ou mais testemunhas para sua validade, no 
entanto, devem os 6rgaos publicos sempre estar alertas para a necessidade de, no caso 
concreto, buscar coopera9ao de testemunhas para o ato de assinatura do compromisso, a 
fim de evitar absurdas alega96es posteriores, tal como coa9ao entre outras. 

Nesse sentido tambem entendemos, que nao ha necessidade de 

testemunhas instrumentais, pois a lei nao as exige para emprestar ao titulo eficacia 

executiva, porem, cercar-se de todas as alternativas para dar seguranc;a juridica ao 

feito, nunca e demais. 
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6 ASPECTOS RELEVANTES DO COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO 

0 compromisso de ajustamento, na lic;ao de MAZZILLI (2000, p. 375), pode 

ocorrer tanto extrajudicialmente quanto judicialmente, pois, segundo ele, se e 

possfvel sobrevirem compromissos de ajustamento extrajudicialmente; com maior 

razao nada impede que o causador do dano a interesses transindividuais assuma 

em jufzo obrigac;ao de fazer e de nao fazer, no sentido de adequar sua conduta as 

exigencias legais, mediante cominac;oes. 

0 autor, contudo, faz uma excec;ao quanto as ac;oes referentes a materia 

da Lei de lmprobidade Administrativa, em que, por forc;a do art. 17, paragrafo 1° da 

Lei 8.429/92, como ja tratado nao cabe transac;ao e, por consequencia, com maior 

razao nao cabera transac;ao extrajudicial. 

VIEIRA (2002, p. 270), vem concordar, ensinando que o compromisso de 

ajustamento se justifica, por certo, se ainda nao intentada a ac;ao. Tendo sido 

proposta, a transac;ao sera da mesma forma viavel, mas havera de ser feita no 

processo e passara a contar com tftulo judicial, ou seja, sentenc;a homologat6ria. 

Nesse sentido, o compromisso de ajustamento, tanto pode ser extrajudicial, 

sendo realizado no inquerito civil ou em procedimento avulso sem homologac;ao 

judicial, como pode tambem ser judicial, realizado no processo ou levado em 

procedimento avulso a homologac;ao judicial. No primeiro caso, o compromisso vale 

como titulo executive extrajudicial. No segundo caso, ao se sujeitar a homologac;ao 

judicial, criaria, em conseqliencia, titulo executive judicial. 

Ja MORAES (1999, p. 69), diverge desta opiniao, pois considera que o 

artigo 113 do CDC (Lei 8.078/90) e claro quando diz que o documento tera eficacia 

de tftulo executive extrajudicial. Para ele, caso ja tenha sido intentada ac;ao, o 

caminho correto sera fazer acordo, o qual, nos mesmos moldes do compromisso de 

ajustamento de conduta, devera ser respeitada a impossibilidade de que seja feita 

disposic;ao quanto ao direito material controvertido. 

Este tambem eo sentido do entendimento de CARVALHO FILHO (1999, p. 

182), que, da mesma forma, considera haver duas modalidades pelas quais se 

consubstancia o compromisso, considerando a presenc;a de 6rgao judicial ou nao, 
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porem, para ele, o compromisso de ajustamento sera sempre titulo executivo 

extrajudicial, conforme ensina: 

A primeira delas espelha o compromisso extrajudicial, aquele que dimana, normalmente, 
de procedimento administrativo. Quando o procedimento tramita no MP, denomina-se 
inquerito civil. Nesse caso nao ha intervent;:ao do Judiciario, cabendo a tramita<;:ao do 
procedimento a unidade organica responsavel pela colheita do compromisso. A outra eo 
compromisso judicial, assim considerado apenas porque firmado pelo reu perante o juiz e 
no curso da at;:ao civil publica. Note-se que, apesar de firmado perante o 6rgao 
jurisdicional, o instrumento sempre sera aut6nomo, ja que se trata de tftulo executivo 
extrajudicial ex vi legis 
A outra eo compromisso judicial, instrumentalizado dentro de processo em curso e sujeito 
a homologat;:ao judicial. 

Assim, para o referido autor, mesmo que firmado o compromisso de 

ajustamento perante o juiz, com sua homologa<;ao, tratar-se-a de titulo executivo 

extrajudicial par for<;a de lei. 

Em nossa opiniao, uma vez considerada a natureza juridica do 

compromisso de ajustamento como uma modalidade de transa<;ao, ainda que nao 

verse sabre direito material, em havendo o ajuste em juizo, chancelado pela 

homologa<;ao judicial, entendemos que passara a ter natureza de titulo executivo 

judicial, nos termos do artigo 584, inciso Ill, do CPC, que estabelece ser titulo 

executivo judicial a senten<;a homologat6ria de concilia<;ao ou de transa<;ao, ainda 

que verse materia nao pasta em juizo. 

6.1 PUBLICIDADE DOS COMPROMISSOS DE AJUSTAMENTO FIRMADOS 

0 compromisso de ajustamento de conduta, principalmente se tornado 

extrajudicialmente, como ato administrative que e, deve, na li<;ao de AKAOUI (2003, 

p. 1 00), guardar respeito aos princfpios gerais que norteiam os atos desta natureza, 

entre eles aquele que mais relevancia possui para a correta fiscaliza<;ao par parte da 

coletividade e de seus 6rgaos de tutela, qual seja, o da publicidade. 

Conforme ensina CARNEIRO (1993, p. 239), o compromisso de 

ajustamento nao pode representar urn segredo entre determinado 6rgao publico 

legitimado, cujo agente, em regra, nao tern a mesma independencia dos membros 

do MP. Complementa ainda o autor que a publicidade necessaria s6 se dara com a 

participa<;ao do MP, encarregado constitucional da defesa dos interesses sociais e 

individuais indisponiveis. 
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Para OLIVEIRA, (1998, p. 190), embora nao exija a lei, e salutar que do 

compromisso de ajustamento de conduta se de publicidade a terceiros, evitando-se 

com isso a instaurac;ao de inquerito civil ou ajuizamento de ac;ao civil publica contra 

a mesma pessoa e pelos mesmos motivos. 

Ja na opiniao de CARVALHO FILHO (1999, p. 182), o ato de compromisso 

de ajustamento de conduta, par haver a participac;ao formal do 6rgao publico, passa 

de algum modo a se vincular ao Estado. Diz ele: desse modo, presente devera estar 

o principia da publicidade (art. 37 da CF), que tem, como uma das suas 

manifestac;oes, a instrumentalizac;ao formal das manifestac;oes de vontade. 

Defende AKAOUI (2003, p. 100-01 ): 

E par meio da publicidade dada ao compromisso de ajustamento de conduta firmado que 
a sociedade poderc~ tamar conhecimento da existencia daquele instrumento de defesa de 
seus interesses, podendo, se for o caso, se insurgir contra seus termos, caso nao estejam 
de acordo com a necessidade e a expectativa de resguardo dos bens tutelados. 
0 mesmo se aplica a possfvel analise das clausulas acordadas no compromisso de 
ajustamento de conduta pelos demais co-detentores do direito de ac;:ao , devem ser 
informados acerca da existencia do tftulo executive, ate para que nao venham, porventura, 
propor lide temeraria, uma vez que as direitos pleiteados ja se encontram amparados par 
acordo previamente obtido. 

Nosso entendimento e que para dar publicidade ao compromisso de 

ajustamento de conduta, a publicac;ao deve ocorrer em jornais de grande circulac;ao 

da cidade onde for firmado, bastando para tanto essa medida, para que o mesmo 

tenha o alcance e a celeridade desejada. 

6.2 REVISAO E RESCISAO DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Concordam alguns doutrinadores no sentido de que o compromisso de 

ajustamento de conduta pode ser revisto a qualquer tempo. Ha, contudo, algumas 

divergencias quanta a forma que se realizara a revisao e seus efeitos. 

MORAES (2000, p. 74), entende que o proprio 6rgao que formalizou o 

compromisso de ajustamento de conduta podera concretizar outro complementar, 

caso venha a entender posteriormente que nao protegeu os interesses sob tutela de 

forma completa, pais novas estudos podem ter sido feitos pelo agente que atuou no 

inquerito, outros acontecimentos tecnicos sabre o tema podem ter sido descobertos, 

circunstancias estas que obrigarao a uma atividade tendente a completar a 

insuficiente tutela. 
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Para AKAOUI (2000, p. 99), o compromisso de ajustamento nao se torna 

imutavel, nao se equipara aos efeitos da coisa julgada da sentenga. Verificando-se a 

necessidade de reajustamento dos termos firmados, nao deve o 6rgao publico 

relutar em tentar obter a composigao com o interessado. 

Contudo, com relagao a este reajustamento, surgem dois pontos 

interessantes tratados pela doutrina. 0 primeiro deles se refere ao compromisso de 

ajustamento firmado pelo MP, que carece do crivo do respective Conselho Superior. 

Nesse aspecto entende o autor: 

sendo necessaria complementar ou mesmo modificar o compromisso de ajustamento de 
conduta anteriormente firmado, podera o membro do MP faze-lo, devendo, entretanto, 
mais uma vez submeter essa deliberacao a apreciacao do seu Conselho Superior. posto 
que o novo titulo deve obedecer a mesma sistematica legalmente prevista na Lei Federal 
n° 7.347/85, ja observada quanto da elaborac;ao do primeiro compromisso. (grifos nossos) 

Assim, segundo o autor, devera o compromisso de ajustamento de conduta 

novamente sofrer a homologagao do Conselho Superior do Ministerio Publico. 

AKAOUI (2000, p.99), entende que no novo compromisso a ser tornado, a 

mutabilidade do compromisso nao pode se dar in pejus, pois a legitimidade do 

6rgao publico co-legitimado e para protegao dos interesses difusos ou coletivos, e, 

consequentemente, da sociedade, e nao do 6rgao colegiado. 

MAZZILLI (2000, p. 381 ), assim nao entende, dizendo que o compromisso 

de ajustamento pode ser revisto se acordes o 6rgao publico que o tomou e o 

causador do dano, que antes ja se tinha comprometido, seja para impor condi<;6es 

mais ou menos gravosas, de acordo com as necessidades do caso. 

Entende o autor nesse sentido porque, segundo ele, sempre poderao os 

demais legitimados proporem a agao civil publica ou coletiva que entenderem 

cabivel quando nao concordarem com as alteragoes das condigoes ajustadas, sem 

que tenham de previamente desconstituir o compromisso de ajustamento por agao 

propria, de carater anulat6rio. 

Nao obstante o entendimento do autor, e oportuno lembrar que o Decreto 

n° 2.181 de 20 de margo de 1997, ao regulamentar alguns pontos do C6digo de 

Defesa do Consumidor, Lei n° 8.078/90, veio dispor no art. 6°, em seus paragrafos 1° 

e 2°, a possibilidade de retificar ou complementar o acordo firmado e, ainda, que a 

celebragao do termo de ajustamento de conduta nao impede que outro seja lavrado, 

desde que este seja mais vantajoso para o consumidor. 
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Leciona ainda Hugo Mazzilli que, aiE§m dos interesses legitimados, o 

causador do dana tambem podera pleitear a revisao, mormente se entender 

excessivas as condi<;6es, mas para isso, tera que contar com a aquiescencia do 

6rgao publico que tomou o compromisso. 

Se isto nao for possivel, nao lhe restara alternativa, senao as vias judiciais, 

em que podera alegar impossibilidade absoluta ou onerosidade excessiva baseada 

na teoria da imprevisao, ou podera invocar, analogicamente, a regra civil que permite 

a revisao judicial da transa<;ao, quando tiver havido dolo, violencia ou erro essencial 

quanta a pessoa ou coisa controversa. 

Consubstanciado neste entendimento doutrinario, podemos afirmar que os 

termos de ajustamento de conduta, firmados pelas segoes de prevengao do Corpo 

de Bombeiros, podem e devem tamar novo ajustamento de conduta, sempre que 

advir mudangas nas condi<;6es iniciais que impossibilite o adimplemento das 

obrigagoes assumidas e for mais vantajoso tanto para o requerente quanta para a 

celeridade da obrigagao na busca do interesse publico. 

6.3 COMINA<;OES 

A Lei n° 7.347/85 Lei da agao civil publica, estabelece no paragrafo 6° do 

artigo 5°, que os 6rgaos publicos legitimados, poderao tamar dos interessados 

compromissos de ajustamento de sua conduta as exigencias legais, mediante 

comina<;6es. 

Assim, se o interessado se comprometer em ajustar sua conduta as 

exigencias legais, tal qual previsto na lei, se nao houver previsao de penalidade para 

o caso de descumprimento, de nada adiantara o compromisso, que rondaria apenas 

o campo moral. Para haver efetividade juridica, e obrigat6rio e nunca facultative, que 

no cumprimento da formaliza<;ao esteja prevista a san<;ao para o caso de nao 

cumprimento da obrigagao. 

Nesse mesmo sentido leciona FINK (2002, p.124) ao dizer: tendo em vista 

a natureza das obrigagoes assumidas, em especial as de nao fazer e fazer, que nao 

tern conteudo economico imediato, e mesmo a de pagar indenizagao- dar, quer a 

lei que prevejam no titulo mecanismos de garantia do cumprimento das obrigagoes 

ali assumidas. Em geral, cuida-se de prever clausulas penais. 
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As cominagoes, ou as clausulas penais, autorizadas no dispositive legal, 

segundo VIEIRA (2002, p. 283), sao sangoes civis previstas para a hip6tese de 

descumprimento, sendo proprio das obrigagoes de fazer, a fixagao da chamada 

pena pecuniaria diaria. A esse respeito, ensina ainda o autor que: 

Uma vez que fase de conhecimento e substitufda pela transat;ao, a fixat;ao do prazo para 
adimplemento da obrigat;ao ha de constar do compromisso de ajustamento (titulo 
executivo), assim como, evidentemente, a pena pecuniaria diaria a que estara sujeito o 
responsavel em caso de descumprimento. A norma do art. 645 do CPC, prevendo que o 
juiz fixara a multa diaria ao despachar a inicial da execut;ao, tern a finalidade de permitir 
que se supra a omissao do titulo executivo extrajudicial, a exemplo do que ocorre com a 
sentent;a que for silente a esse respeito (art. 644); e, secundariamente, autorizar eventual 
revisao judicial do valor da multa diaria estipulada, ate porque, prevista em tftulo executivo 
extrajudicial, ela tambem pode ser objeto de defesa (controle jurisdicional), diversamente 
do que acontece com a sentent;a judicial definitiva que a tenha fixado, imutavel em razao 
da coisa julgada. 

lmportante salientar que o artigo 13 da Lei 7.34 7/85, foi regulamentado 

pelo Decreta n° 1.306, de 09 de novembro de 1994. Ainda com relagao ao referido 

dispositive, leciona (AKAOUI, 2002, p. 90), que devera ser institufdo um fundo 

federal e outros nos Estados que, para manter a coerencia, deverao receber verbas 

advindas das condenagoes em dinheiro das agoes judiciais no ambito das Justi<;:as 

Federal e Estadual, respectivamente. 
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7 VANTAGENS DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

A celebra<;ao de um ajustamento de conduta para composi<;ao de conflitos 

que versam sabre interesses transindividuais, como observa FINKI (2002, p. 138), 

requer obediencia a uma serie de requisitos e formas indispensaveis. Realiza-lo, 

escreve-lo e dar-lhe forma final nao e tarefa das mais fc:keis. Contudo, diz ele, nossa 

experiencia tem demonstrado que a composi<;ao negociada em boa parte dos casas 

traz vantagens em rela<;ao a uma senten<;a imposta a parte contraria. 

Para o autor, a solu<;ao judicial, por via da senten<;a condenat6ria, deve ser 

o ultimo recurso, sendo somente resultado inequfvoco da impossibilidade de solu<;ao 

extrajudicial. Considera ele que ha uma razao muito importante para se preferir a 

solu<;ao do conflito anteriormente ao processo: e uma razao psicol6gica. 

Assim, FINKI (2002, p. 138), ensina que traz uma serie de vantagens a 

realiza<;ao do compromisso de ajustamento ao inves da propositura da a<;ao civil 

publica, sabre as quais faremos um breve relata de seus ensinamentos. 

A primeira delas se refere a consciencia da realiza<;ao do possfvel, em que 

as clausulas e condi<;oes do ajuste sera resultado de um processo psicol6gico de 

apreensao de cada uma das obriga<;6es assumidas, em que cada parte tera a 

certeza de que cada obriga<;ao e resultado daquilo que cada um pode dar e na 

forma como pode dar. 

Outro ponto favoravel a celebra<;ao do compromisso de ajustamento e 
assun<;ao voluntaria e consciente da obriga<;ao, em que cada parte, ao assumi-las, 

em geral, tera passado por um processo de consolida<;ao mental da importancia 

dessas obriga<;oes e, ao cumpri-las, o tara sem traumas. 

A preserva<;ao da imagem da empresa, do nome, da marca e outro fator 

que vem em beneficia do compromisso de ajustamento, pais, com a iniciativa 

imediata da empresa infratora em compor o conflito, tera o efeito de evitar o 

prosseguimento das crfticas e, portanto afastar a imagem negativa das manchetes 

dos jornais. 

Ha de se considerar tambem o fator custos, pais o acesso a justi<;a e caro, 

nao s6 para as partes como tambem para a sociedade. Evitar-se estar em jufzo e 
economicamente melhor. E ainda, o fator tempo e imprescindfvel na preven<;ao e 
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pode ser divisor de aguas entre a vida e a morte, uma vez que a justic;a pela sua 

natureza, e lenta. Os prazos e formalismos processuais, complexidade do tema, a 

importancia social do interesse discutido e outros entraves podem fazer com que 

uma ac;ao civil publica leve anos para ser julgada. Na celebrac;ao de ajustamento de 

conduta ja se tern urn ganho consideravel de tempo. 

A qualidade do pacta, se comparado a sentenc;a, e outro ponto que vern 

em beneficia do compromisso de ajustamento, pais o juiz esta adstrito ao pedido 

feito pelo autor. 0 compromisso de ajustamento nao sofre esses limites, as soluc;oes 

poderao ser adotadas conforme os entraves forem surgindo, sem perder de vista o 

interesse publico. Com isso se ganha na qualidade do pacta extrajudicial em relac;ao 

a sentenc;a. 

Desta forma, fica clara o elevado grau de importancia do compromisso de 

ajustamento de conduta e dos beneficios que dele pode vir a trazer, realc;ando a 

necessidade de que 6rgaos publicos legitimados a celebrar o compromisso busquem 

sua realizac;ao e a consequente recuperac;ao do dana antes do processo. 

Neste caso, infinita tambem e a vantagem do Corpo de Bombeiros em 

tamar ajustamento de conduta atraves das sec;oes de prevenc;ao, considerando a 

carencia de poder de policia administrativa para fazer valer as exigencias que o 

c6digo de prevenc;ao e as diversas normas esparsas que tratam da prevenc;ao 

exigem com a finalidade de prevenir e amenizar os efeitos que o fogo, a explosao e 

o panico causam nas pessoas, quando se encontram diante do perigo. 
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8 APLICACAO DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA PREVENCAO 

0 presente trabalho de cunho cientifico teve por escopo, desenvolver 

estudos no sentido de analisar as vantagens que o Corpo de Bombeiros do Parana 

alcan9ara utilizando-se do compromisso de ajustamento de conduta na preven9ao. 

Objetivava, ainda, o presente estudo descobrir atraves de analise acurada 

da doutrina, se o Corpo de Bombeiros enquadra-se ou nao, nos 6rgaos legitimados 

a tomar compromisso de ajustamento de conduta a que se refere a Lei n° 7.347/85, 

que foi criada para dar prote9ao dentre outras coisas ao interesse difuso ou coletivo. 

Trata-se de um instrumento juridico novo, que foi contemplado e teve sua 

utiliza9ao alargada no ano de 1990, atraves da Lei n°. 8.078, de 11 de setembro de 

1.990, C6digo de Defesa do Consumidor e atualmente tem sido utilizado 

principalmente pelo Ministerio Publico para transigir nas a96es civis publica, em 

processes que envolvam direitos difusos e coletivos homogeneos. 

Salientamos, ainda, que diversos 6rgaos legitimados tem utilizado este 

importante institute juridico para regular suas a96es, atribuindo aos interressados 

envolvidos responsabilidades solidarias e instituindo pesadas multas em caso de 

nao cumprimento do pacto. 

Renomados juristas consideram que o ajustamento de conduta trouxe 

economia processual nas obriga96es civeis de fazer e nao fazer. 

Tal instrumento retirou a necessidade de levar diversas demandas civeis 

ao Poder Judiciario, evitando-se processes, que certamente se arrastariam por anos 

nas barras dos tribunais e que muitas vezes provimentos tardios tornar-se-iam 

in6cuos, devido ao lapso temporal entre o reclame e as senten9as esperadas. 

Assim, diante do que foi apresentado, afigurou-se de grande importancia o 

estudo deste valioso tema, uma vez que tal instrumento foi idealizado para agir de 

maneira rapida e eficaz em assuntos que envolvam a defesa dos interesses e 

direitos difusos e coletivos, substituindo de maneira pratica os demorados inqueritos 

civis, bem como, as a96es civis tuteladas pelos 6rgaos legitimados pela lei. 

E nesta esteira que o Corpo de Bombeiros do Estado do Parana ve o 

ajustamento de conduta um aliado poderoso a ser utilizado nas se96es de 

preven9ao, para exigir dos proprietaries e construtores a regulariza9ao de obras 
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antigas, uma vez que lnstitui<;ao ainda e carente de uma legisla<;ao forte que lhe 

atribua poder de policia administrativa para fazer valer as exigencias que as diversas 

normas esparsas tratam do assunto. 

0 problema levantado e que existem no Estado do Parana, milhares de 

edificios comerciais e residenciais, construidos nas decadas sessenta, setenta e 

oitenta, que par falta de uma politica de seguran<;a da epoca ha muito nao oferecem 

o minima de seguran<;a aos usuarios que ali residem e trabalham. 

Tragedias ocorridas principalmente nos edificios Andraus e Joelma na 

cidade de Sao Paulo nos a nos de 1973 e 197 4, comoveram o mundo quando as 

pessoas estarrecidas assistiram ao vivo pela TV, centenas de pessoas morrerem 

queimadas devido a tamanha propor<;ao e violencia que as chamas tomaram, sem 

que nada pudesse ser feito pelos 6rgaos de seguran<;a. Essa experiencia, no 

entanto, foi fundamental para que o governo pressionado pela sociedade envidasse 

esfor<;os na cria<;ao e na aprova<;ao de leis e normas que passaram a exigir dos 

construtores, inser<;ao de sistemas preventives que proporcionassem aos usuarios 

abandono rapido e seguro de predios incendiados. 

Para tanto a CF de 1988, atraves do art. 144, V, paragrafo 6°, outorgou aos 

Corpos de Bombeiros a responsabilidade de alem das atribui<;6es definidas em lei, a 

execu<;ao de atividade de defesa civil. CF, (1988, p. 84, 85). 

No estado do Parana, as atribui<;6es definidas em lei ao que se refere a 

nossa Carta Magna, estao na Lei 1943/54, C6digo da Policia Militar e obviamente, 

na Constitui<;ao Estadual, nos termos dos art. 46, II, paragrafo unico e 48, que ao 

atribuir a preven<;ao e combate a incendio, esta implicito analisar e aprovar os 

projetos arquitetonicos, ainda na fase inicial, discutindo e exigindo dos arquitetos e 

engenheiros a aplicabilidade das normas de seguran<;a. 

Gra<;as a essas medidas, sem a emissao de urn Laudo de Exigencias do 

Corpo de Bombeiros, as prefeituras municipais nao autorizam o inicio de nenhuma 

obra, que pela area e altura, coloquem em risco a vida e a integridade fisica das 

pessoas. 

E importante lembrar que, nao obstante a norma ter atribuido ao Corpo de 

Bombeiros a responsabilidade da preven<;ao, este, encontra dificuldades em 

operacionalizar as exigencias das normas que tratam do assunto, uma vez que, 

como dito anteriormente, ainda carece de instrumentos juridicos praticos que lhe de 
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sustentagao juridica para fazer valer as exigencias da lei nas obras que estejam em 

desacordo com as normas. Ha a necessidade urgente da aprovagao de um c6digo 

de prevengao, que contemple aos bombeiros, maior poder de policia administrativa, 

para que nao fique a merce de outros 6rgaos, como as Prefeituras Municipais e 

Ministerio Publico, para fazer valer tais exigencias. 

Diante de tal dificuldade, ha muito tempo o CB do Parana vem procurando 

um instrumento mais cogente com capacidade de criar obrigagoes solidarias entre 

proprietaries, inquilinos e administradores publicos que relutam em cumprir as 

exigencias das normas de prevengao, alegando custos elevados, falta de 

orgamentos e principalmente, dificuldades tecnicas para cumprimento. 

Para tanto, o Corpo de Bombeiros do Parana, vem utilizando ainda que de 

maneira acanhada e empirica, o ajustamento de conduta com incontestavel avango 

na prevengao e na regularizagao de centenas de obras antigas e de alto risco. 

Formulou-se ainda, na fase de projeto desta tese, se o Corpo de 

Bombeiros tem legitimidade para firmar tal compromisso, diante de situag6es que 

envolvam risco ao patrimonio, a vida, e a integridade das pessoas, e tambem, se o 

ajustamento de conduta com clausula penal e um instrumento de resultado rapido e 

efetivo nas segoes de prevengao, e finalmente, se o Corpo de Bombeiros necessita 

de homologagao pelo Ministerio Publico para firmar ajustamento de conduta. 

A principia utilizamos o termo homologagao par parte do Ministerio Publico, 

que nao estava juridicamente correta, mas na medida em que a pesquisa doutrinaria 

foi avangando, passamos a utilizar o termo anuencia do Ministerio Publico, o qual 

nos parece ser mais apropriado. 

Avaliando a legalidade, a eficacia bem como a possibilidade da aplicagao 

deste instrumento na prevengao, concluimos ainda que de maneira singela, ser ele, 

o remedio juridico, de que o CB necessita para obter legitimidade e maior poder de 

policia, no cumprimento das diversas normas esparsas que regem a prevengao de 

incendio, panico e explosao. Ficou tambem provado durante a pesquisa, que o 

ajustamento de conduta, e um excelente aliado como norma complementar nos 

casas omissos. 

Considerando que a principia os objetivos da pesquisa eram analisar a 

doutrina que trata do ajustamento de conduta, bem como comparar a diversidade de 

pensamento quanta a sua aplicagao, sua legitimidade e finalmente se ha a 
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necessidade ou nao da anuencia do Ministerio Publico, para que o mesmo se torne 

titulo executive extrajudicial, concluiu-se que tais objetivos foram alcangados atraves 

deste singelo estudo, mesmo considerando a exigOidade de tempo. 

Para uma melhor sedimentagao dos ensinamentos, foram envidadas, 

ainda, entrevistas dirigidas a alguns oficiais do Corpo de Bombeiros e uma entrevista 

dirigida ao MP de Cascavel PR, atraves da Promotoria de Defesa do Consumidor. 

A pesquisa ficou restrita aos Grupamentos e Subgrupamentos de 

Bombeiros, com area de atuagao em todo o Estado do Parana, e ao Ministerio 

Publico de Cascavel, atraves da Promotoria da Defesa do Consumidor, uma vez que 

esta atua como fiscal na tutela e na defesa dos direitos difusos e coletivos nas quais 

englobam a prevengao de incendio, panico e explosao. 

8.1 ENTREVISTAS 

Foram efetuadas entrevistas com oficiais Comandantes, oficiais chefes das 

segoes de prevengao dos GB e SGBI, com perguntas identicas, e ao representante 

do Ministerio Publico, com perguntas especificas. 

As perguntas abordaram os seguintes temas: 

• Competencia legal do Corpo de Bombeiros para firmar ajustamento de 

conduta. 

• Utilizagao do ajustamento de conduta pelo Corpo de Bombeiros para 

obrigar regularizagao de obras que nao estejam de acordo com as 

normas. 

• Utilizagao do ajustamento de conduta par parte das ya segoes, quando 

da liberagao de locais, onde ocorrem eventos com grande 

concentragao de publico e finalmente, 

• Necessidade da anuencia par parte do Ministerio Publico, para que o 

ajustamento de conduta firmado pelo CB, torne-se titulo executive 

extrajudicial. 

8.2 ANALISE DOS DADOS 

Os dados obtidos atraves das entrevistas dos comandantes, chefes das 

segoes de prevengao e do promotor de justiga, foram processados e analisados, 
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permitindo agrupar diferentes respostas. A seguir mostraremos as transcric;:oes das 

partes mais importantes e uma leitura visual atraves de apresentac;:oes graficas 

(pizzas). 

8.2.1 Transcric;:ao dos Principais Trechos das Entrevistas Realizadas com 

Comandantes de GB/SGBI e Chefes das Sec;:oes de Prevenc;:ao. 

Quanta a utiliza~ao do ajustamento de conduta, na regulariza~ao de 

obras antigas que apresentem irregularidades ou falta de sistema preventive, 

os entrevistados responderam: 

Por nao estar em func;:ao de Comandante, essa resposta fica prejudicada, 

mas tenho certeza de que o ajustamento de conduta e urn instrumento valioso que 

complementara as diversas normas que tratam do assunto e certamente tran~ 

enormes beneffcios ao Corpo de Bombeiros, aos interessados e a sociedade de 

uma maneira geral ( ... ). 

MAJOR QOBM Jusceli Simiano Junior, Assessor Jurfdico do CCB. 

Sim, Os 6rgaos publicos legitimados poderao tomar dos interessados 

compromisso de ajustamento de sua conduta as exigencias legais, mediante 

cominac;:oes, que tera eficacia de titulo executivo extrajudicial. "§ 6° do art 5°, da lei 

n° 7.347/85 ( ... ). 

MAJOR QOBM Ricardo Silva, 83 do 6° GB. 

Sim. No 5°GB, todas as regularizac;:oes que necessitam de prazos somente 

sao concedidos atraves de Termo de Ajustamento de Conduta, ap6s serem 

avaliados pela Comissao Tecnica. 

Ten.-Cel. QOBM Jurandf Andre, Comandante do 5°GB. 

Sim. Tenho utilizado regularmente o ajustamento de conduta na B-7 do 4° 

GB, da qual sou chefe do setor. Tern sido muito importante, como instrumento legal 

para regularizac;:ao das obras existentes com problemas no sistema preventivo ( ... ). 

1 o Ten QOBM Amarildo Roberto Ribeiro, Chefe de Prevenc;:ao do 4°GB. 

Sim. Temos utilizado, porem, em alguns casos, o termo de ajustamento 
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funciona como uma especie de remedio ao contrario. Ou seja, o empresario precisa 

de urn financiamento, ou participar de uma concorr€mcia e a pendencia com a 

prevengao, integrada a outras instituig6es como alvara e seguradoras, desabilitam

no ( ... ). 

MAJOR QOBM Wilson Luiz Marcante, Resp. Comando do 4oGB. 

Sim. No 1°GB, todas as regularizag6es que necessitam de prazos somente 

sao concedidos atraves de Termo de Ajustamento, ap6s serem avaliados pela 

Comissao Tecnica, sendo designado urn Oficial para relatar cada caso ( ... ). 

1° Ten QOBM Ivan Ricardo Fernandes, Chefe da Segao de Prevengao do 1°GB. 

Sim. Os termos de ajustamento sao pactuados entre as partes 

normalmente par ocasiao de pedidos de vistorias ou nas realizadas de offcio ( ... ). 

Major QOBM Daria Natan Bezerra, Subcomandante do 3°GB. 

Sim. Porem, em poucos casas, em virtude de que as edificag6es que sao 

consideradas antigas pelo nosso c6digo, anterior a 1976, ja eram previstas e 

vistoriadas, devido a existencia de legislagao municipal, que comegou a vigorar em 

1974, obrigando assim, no decorrer desse tempo, que fossem regularizadas todas 

as edificag6es que sao consideradas antigas pelo c6digo atual ( ... ). 

Major QOBM Wilson Jose Schirlo Mayer, Resp. Comando do 2°GB. 

Sim. Para os casas em que as pessoas mediante a boa vontade e 

interesse em estarem adequadas as normas de prevengao. Aqui na regiao este 

procedimento e para todas as edificag6es ja existentes ( ... ). 

Major QOBM Marcos Antonio Jahnke, Comandante do 1° SGBI. 
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OPINIAO DOS ENTREVISTADOS QUANTO A UTILIZACAO DO 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA: 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Questao respondida pelos oficiais do Corpo de Bombeiros, do estado do 

Parana, mais especificamente pelos comandantes de GB e pelos chefes das se96es 

de preven9ao, considerando serem eles os mais envolvidos e os mais interessados 

no desenvolvimento da presente pesquisa cientifica, verificou-se, o seguinte: 83%, 

responderam que estao usando regularmente o ajustamento de conduta em suas 

se96es de preven9ao. 

Observamos, no entanto, que 17% dos entrevistados responderam que nao 

sabem ao certo, o que se pode depreender e que nao utilizam o ajustamento de 

conduta em suas se96es, por nao conhecerem o instituto ou por nao terem certeza 

de sua legalidade na aplica9ao. 
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Com referencia a competencia do Corpo de Bombeiros para firmar 

ajustamento de conduta, como legisla~ao complementar, os entrevistados 

responderam que: 

Sim. Qualquer entidade publica legitimada pela Lei da Ac;ao Civil Publica 

em seu artigo 5° ou no C6digo de Defesa do Consumidor em seu art. 82, pode tamar 

do interessado compromisso de ajustamento de conduta. Sendo o Corpo de 

Bombeiros, principal 6rgao do Estado, atuando na atividade de prevenc;ao de 

incendios, entendo que ha previsao constitucional nesse sentido ( ... ). 

MAJOR QOBM Jusceli Simiano Junior, Assessor Juridico do CCB. 

Sim. A competencia legal deriva da Lei da Ac;ao Civil Publica que 

estabelece que o 6rgao responsavel pela fiscalizac;ao e controle, em casas 

especificos, podera ajustar condic;oes de cumprimento da norma. Como o Corpo de 

Bombeiros e um 6rgao que compoe o sistema de seguranc;a publica do Estado do 

Parana, logo e legitime para ajustar ( ... ). 

Ten.-Cel. QOBM Jurandi Andre, Comandante do 5°GB. 

Sim. Eu nao tenho duvidas que o Corpo de Bombeiros se encaixa num 

daqueles 6rgaos a que se refere o artigo 5° da Lei de Ac;ao Civil Publica e no artigo 

82 do CDC ( ... ). 

MAJOR QOBM Ricardo Silva, B/3 do 6° GB. 

Sim. Uma vez que, todos os 6rgaos responsaveis pelo cumprimento 

fiscalizac;ao das leis tais como: PROCON, lAP, IBAMA, tern utilizado, com muito 

sucesso os ajustamentos de conduta como forma de regularizar situac;oes de 

desconformidade com a lei, logo, Corpo de Bombeiros tambem tern essa 

legitimidade, sobretudo na prevenc;ao de incendio panico e explosao. ( ... ). 

1° Ten QOBM Amarildo Roberto Ribeiro, Chefe de Prevenc;ao do 4°GB. 

Entendo que nao. Suscitando a questao antiga do poder de policia, penso 

que a responsabilidade para tal e do 6rgao fiscalizador do Municipio, ou do 

Ministerio Publico, servindo o CB como 6rgao consultive tecnico. Da forma atual 

temos sempre que arcar com o onus, politico, pressao e polemicas com imprensa, 

coisas que, a nosso ver, nao se incluem na competencia residual ( ... ). 
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MAJOR QOBM Wilson Luiz Marcante, Resp. Comando do 4oGB 

Sim. Pelo mesmo fundamento apresentado pelo Gel Jurandi, ate mesmo 

porque participamos do processo de cria<;ao do termo de ajustamento, quando o 

mesmo passou a ser utilizado. A competencia legal deriva da Lei da A<;ao Civil 

Publica que estabelece que o 6rgao responsavel pela fiscaliza<;ao e controle, em 

casas especfficos, podera ajustar condi<;6es de cumprimento da norma. Como o 

Corpo de Bombeiros e um 6rgao que comp6e o sistema de seguran<;a publica do 

Estado do Parana, logo e legftimo para ajustar. 

1° Ten QOBM Ivan Ricardo Fernandes, Chefe de Preven<;ao do 1°GB 

Eu entendo que sim, uma vez que a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, 

que disciplina a A<;ao Civil Publica, reza, no seu §6°, do art. 5°, Jitteris, acrescentado 

pela Lei n° 8.078/90: § 6° - Os 6rgaos publicos legitimados, poderao tamar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta as exigencias legais, 

mediante comina<;6es, que tera eficacia de titulo executive extrajudicial. 

Major Daria Natan Bezerra, Subcomandante do 3° GB 

Sim. 0 Corpo de Bombeiros apesar de ter o C6digo de Preven<;ao 

reconhecido como Portaria, pode buscar dispositivos jurfdicos para fortalecer suas 

exigencias em determinadas situa<;6es, principalmente, em local que possa trazer 

risco a seguran<;a publica ou mesmo em eventos como festas e outros que nao 

possuem a seguran<;a exigida para a sua realiza<;ao. Portanto, se a corpora<;ao 

tamar o termo de ajustamento de conduta como forma de pacta, acredito que sera 

um meio legalmente correto. 

Major QOBM Wilson Jose Schirlo Mayer, Resp. Comando do 2 o GB 

Sim. Segundo o C6digo Civil as lnstitui<;6es podem firmar termos de 

ajustamento de conduta na solu<;ao de situa<;6es de impasse. 

Major QOBM Marcos Antonio Jahnke, Com andante do 1° SGBI 
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COM REFERENCIA A COMPETENCIA DO CB, PARA FIRMAR 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, OS ENTREVISTADOS 
RESPONDERAM QUE: 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

Questao tambem respondida pelos oficiais do Corpo de Bombeiros do 

Parana, mais precisamente pelos comandantes de GB e chefes das sec;oes de 

prevenc;ao, donde 83%, responderam que sim, ou seja, o Corpo de Bombeiros tern 

competencia para firmar compromisso de ajustamento de conduta. 

E o que tambem pensa o Promotor de Justic;a da cidade de Cascavel 

responsavel pela Promotoria da Defesa do Consumidor, respondendo que: [ ... ]a lei 

7347/85, em seu art. 5°, § 6°, da uma regra generica de legitimidade para a lavratura 

de termos de compromisso, dizendo: os 6rgaos publicos legitimados poderao tamar 

dos interessados compromissos de ajustamento de suas condutas as exigencias 

leg a is. 

Observando o grafico acima, concluimos que apenas 17%, disseram que o 

Corpo de Bombeiros nao tern competencia para firmar compromisso de ajustamento 

de conduta. 
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Sobre a necessidade da homologacao do Ministerio Publico para que 

o ajustamento de conduta surta os efeitos legais e se transforme em titulo 

executivo extrajudicial, os entrevistados responderam que: 

Eu creio que nao. Pois, diferentemente da transagao, o ajustamento de 

conduta independe de referenda do Ministerio Publico, embora ambos constituam 

titulo executivo extrajudicial. lsto ocorre em razao de que sao eles institutos juridicos 

independentes e submetidos a lei que OS criou. (ver a Lei Federal n° 7347/85 e 0 

C6digo Civil brasileiro, art. 645) ( ... ). 

MAJOR QOBM Jusceli Simiano Junior, Assessor Juridico do CCB 

Eu entendo que o termo homologagao, nao seja muito apropriado, pois, se 

a homologagao a que se refere a lei e aquela obrigatoriedade do MP, encaminhar ao 

Conselho Superior do Ministerio Publico, quando tem uma agao civil em andamento. 

Creio que o termo apropriado seria anuencia do Ministerio Publico. Embora a lei que 

o criou Lei n° 7.347/85, nao fez nenhuma mengao a esse respeito n6s do 6° GB, 

temos trabalhado em sintonia com o MP, enviando c6pia dos ajustamentos a 
Promotoria de Defesa do Consumidor ( ... ). 

MAJOR QOBM Ricardo Silva, B/3 do 6° GB. 

Nao. 0 ajustamento de conduta independe da homologagao do Ministerio 

Publico para serum titulo executivo extrajudicial, isto porque o Corpo de Bombeiros 

tem legitimidade para ajustar, neste caso o MP, como fiscal da lei, devera ter 

anuencia, para evitar que sem conhecimento pode intentar agao civil publica, 

quando ja ha em andamento o ajustamento de conduta, que tem status de titulo 

executivo extrajudicial. Na Verdade o MP somente deve ajustar o que nao tiver um 

6rgao responsavel para fiscalizar, quando tiver um 6rgao responsavel se o MP 

ajustar estara ele invadindo competencia e prejudicando a sua atuagao como fiscal 

da lei ( ... ). 

Ten.-Cel. QOBM Jurandi Andre, Comandante do 5°GB. 

Sim. Mas nao como parte integrante, ou seja, assinando em conjunto o 

ajustamento, mas que ap6s o firmamento do compromisso, seja encaminhado c6pia 

para conhecimento e homologagao deste, pelo Ministerio Publico, dando ao 
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processo transparencia e maior legitimidade. 

1 ° Ten QOBM Amarildo Ribeiro, Chefe de Preven<;ao do 4°GB 

Sim. Penso que a fiscaliza<;ao do cumprimento da lei e fun<;ao do Ministerio 

Publico e ao CB, alem das fun<;6es de tranquilidade e salubridade publica, compete 

a fun<;ao tecnica consultiva e vistoriativa. 

MAJOR QOBM Wilson Luiz Marcante, Resp. Comando do 4°GB. 

Nao necessariamente. No 1 o GB, somente e informado ao Ministerio 

Publico os termos de ajustamentos que sao firmados e nao sao cumpridos pelos 

solicitantes. Ressalto que este procedimento tern surtido efeito em face do apoio do 

MP. 

1° Ten QOBM Ivan Ricardo Fernandes, Chefe de Preven<;ao do 1°GB. 

Nao. No caso em tela, a Lei da A<;ao Civil Publica, ja citada, da a 

competencia diretamente ao 6rgao Publico legitimado no caso, o Corpo de 

Bombeiros para firmar o compromisso de ajustamento de conduta ( ... ). 

Major QOBM Daria Natan Bezerra, Subcomandante do 3°GB. 

Sim. Acredito que dar ciencia ao Ministerio Publico seria importante par 

entender que o pacta entre as partes torna-se mais eficaz, vista que o proprio 

Ministerio Publico estipula valores de multa caso nao seja cumprido o termo de 

ajustamento ( ... ). 

Major QOBM Wilson Jose Schirlo Mayer, Resp. Comando do 2°GB. 

Nao existe a necessidade da homologa<;ao, pais a propria corpora<;ao deve 

se impor. Entretanto, existem casas em que persistindo a anormalidade, ai sim e 

encaminhada uma denuncia ao Ministerio Publico, que atraves do poder coercitivo 

acabara ajudando na solu<;ao da questao. lsto ocorre somente em situa<;6es 

polemicas com as quais o cidadao reluta em cumprir ( ... ). 

Major QOBM Marcos Antonio Jahnke, Comandante do 1° SGBI. 
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QUANTO A NECESSIDADE DE HOMOLOGA<;AO POR PARTE DO 
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FONTE: Pesquisa de campo. 

A terceira questao respondida pelos oficiais chefes das sec;oes e alguns 

comandantes de GB, deixou clara que ha uma grande duvida a respeito da 

necessidade de anuencia do MP nos ajustamentos de conduta firmados pelas 

sec;oes, uma vez que 50%, responderam que sim e 50%, responderam que nao 

sabiam se havia ou nao tal necessidade. 

Posic;ao mais acertada foi a dos que responderam que nao, posic;ao esta 

referendada pelo Promotor de Justic;a quando respondeu [ ... ] nao ha necessidade, 

porem, nao pode ocorrer desvio de finalidade, sob pena de nulidade do ato 

administrativo vinculado, pais haveria usurpac;ao de func;ao publica. Assim sendo, 

nao pode, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, lavrar ajustamento de conduta que 

vise a protec;ao de bern juridico alheio ao fim do 6rgao publico de execuc;ao, por 

exemplo, nao pode o Corpo de Bombeiros firmar ajustamento de conduta sabre 

materia ambiental, pais haveria desvio de sua finalidade instituida por lei. 

Esta tambem e a opiniao da maioria dos doutrinadores civilistas, e tambem 

porque a lei assim nao o determina, porem nada impede que o Corpo de Bombeiros, 

ao afirmar o ajustamento de conduta, de ciencia ao Parquet, tanto pela importancia 

que representa este 6rgao, quanta pela parceria que sempre devem pautar os 

6rgaos publicos na busca do bern comum. 
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Quando perguntado se no Grupamento de Bombeiros onde atuam, os 

ajustamentos de condutas estao sendo cumpridos integralmente pelos 

interessados e caso nao, qual o percentual de tal cumprimento, os 

entrevistados responderam: 

Esta pergunta esta prejudicada, uma vez que atuo no CB, na assessoria 

jurfdica do comandante, mas, tenho conhecimento, que pelo menos 90% dos casas 

ajustados foram cumpridos no prazo pactuado. No entanto, na qualidade de 

assessor jurfdico do comandante, estou discutindo com uma empresa que ajustou 

conduta, e nao cumpriu integralmente o avengado e que este previa clausula penal 

pelo descumprimento, e isso tern gerado desconforto para o comandante e algumas 

duvidas quanta a possibilidade de se fazer novo ajustamento ou se devera ser 

encaminhado a Procuradoria do Estado, para imediata execugao, bern como, todas 

estas duvidas foram encaminhadas a Procuradoria do Estado, e estamos 

aguardando resposta. ( ... ). 

MAJOR QOBM Jusceli Simiano Junior, Assessor Jurfdico do CCB. 

Nao. Na iniciativa privada os ajustamentos sao cumpridos em torno de 

90%, dos ajustamentos, os 10% restante muitas vezes nao sao cumpridos em 

fungao de atrasos por motivo de intemperies, falta de recursos, falencias e rescisao 

contratual do im6vel. Ja no ajustamento com os 6rgaos publicos temos grandes 

dificuldades em fungao da falta de previsao orgamentaria. Um prefeito nao pode 

assumir compromisso sem possuir dotagao para realizar o que foi ajustado, no meu 

entendimento caso venha a ser executado, alem da multa deve-se tambem pensar 

que o mesmo cometeu um ato de improbidade administrativa, por isso que ao ajustar 

com os municfpios temos que alerta-los sabre o desfecho do TAG( ... ). 

Ten.-Cel. QOBM Jurandf Andre, Comandante do 5°GB 

Nao, mas pelo menos 90% dos casas em que ajustamos conduta ainda 

nao venceram, mais dos 10% vencidos, sendo que 60% estao cumprindo. 95% 

(noventa e cinco por cento) dos ajustamentos sao tornados junto ao poder publico 

municipal que dependem de verbas no orgamento que por desconhecimento 

firmaram ajustamento sem esta previsao orgamentaria. Vale informar que estes 

ajustamentos foram anufdos pelo MP que ainda esta procurando negociar dilatagao 
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de prazo, caso esgotem as negociag6es a execugao sera inevitavel ( ... ). 

1 ° Ten QOBM Amarildo Roberto Ribeiro Chefe de Prevengao do 4°GB. 

Ainda nao temos urn levantamento exato, alem do mais, alguns 

ajustamentos efetuados nao foram escritos, mas alguns que temos acompanhado, 

pelo menos em termos de cronograma, ao que tudo indica nao serao cumpridos 

dentro do prazo. Acreditamos que, seja algo em torno de 20 a 30 por cento, o indice 

de descumprimento ( ... ). 

MAJOR QOBM Wilsom Luiz Marcante, Resp. Comando do 4 o GB. 

Nao. Existe uma inadimpl€mcia em torno de 60%. Muitas vezes o 

solicitante consegue o Alvara Provis6rio pelo prazo de 90 dias nao sendo renovado 

pelo mesmo periodo tantas vezes quanta for necessaria, visto o nao atendimento 

das fases propostas ( ... ). 

1° Ten QOBM Ivan Ricardo Fernandes- Chefe da Segao de Prevengao do 1°GB. 

Nao. 0 percentual de cumprimento oscila em torno dos 30%. 

Major QOBM Dario Natan Bezerra, Subcomandante do 3°GB. 

Sim. Os termos de ajustamento sao acompanhados de urn cronograma o 

qual e verificado com vistoria de acordo com seus prazos, porem ocorrem situag6es 

em que o responsavel nao cumpre, urn percentual que oscila em torno de 30% ( ... ). 

Major QOBM Wilson Jose Schirlo Mayer, Resp. Comando do 2 ° GB. 

Em urn primeiro momenta, somente 40% das situag6es foram cumpridas. 

Ap6s as primeiras denuncias ao Ministerio Publico, que geraram inclusive interdigoes 

e multas, a situagao comegou a mudar. Nosso exito atual subiu para 70%, ja em 

ambito interno, restando os outros 30% para a participagao do MP ( ... ). 

Major QOBM Marcos Antonio Jahnke, Comandante do 1° SGBI. 
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DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA, OS ENTREVISTADOS 
RESPODERAM: 

~deOO% 

117% 

FONTE: Pesquisa de campo. 

00% 
33% 

mOOOAI 

• OO% 
[J IVIenos de 00% 

oN!.C>SABE 

A quarta questao, tambem respondida pelos oficiais chefes de se96es e 

alguns comandantes de GB, foi formulada com o intuito de saber qual a 

porcentagem dos ajustamentos firmados pelas se96es de preven9ao em todo o 

Estado foi cumprida pelos interessados, e as respostas tabuladas, foram bastante 

diversificadas, donde 33%, dos entrevistados disseram que 90%, dos interessados 

cumpriram as clausulas ajustadas, 33%, disseram que apenas 60%, dos 

interessados cumpriram as clausulas pactuadas e 17%, responderam que menos de 

60%, dos ajustamentos foram cumpridos totalmente, e 17%, nao souberam 

responder por nao terem urn levantamento confiavel dos dados. 

Diante desta analise, pode se depreender que os ajustamentos de conduta 

tornados pelo Corpo de Bombeiros, devem ser mais elaborados, de prefen§ncia 

instruidos dentro daquilo que a lei exige para que possa surtir os efeitos legais e em 

caso de descumprimento, ser inscritos em divida ativa na Receita Estadual, e 

posteriormente ser proposta a a9ao de execu9ao pela Procuradoria do Estado. 

Tambem providenciar no municipio a cassa9ao do alvara de funcionamento e 

comunicar a Procuradoria do Trabalho sobre as condi96es seguras dos 

trabalhadores. E, nos casos de realiza9ao de eventos, denunciar no MP ou 
I 

Delegacia de Policia o crime de exposi9ao do publico ao perigo. 
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Perguntado, ainda, seem casos de eventos com grande concentra~ao 

de publico (festas rave, arrancadao, rodeios etc), os entrevistados achavam 

importante firmar ajustamento de conduta, como forma de legisla~ao 

complementar para preservar a seguran~a do publico, responderam que: 

Sim. Entretanto e fundamental assegurar o atendimento previa as 

condi<;6es mfnimas de seguran<;a, ou seja, antes de liberar o certificado de vistoria 

que norteara as decis6es dos demais 6rgaos, como prefeituras, delegacias de 

polfcia e polfcia militar, a se<;ao enviara vistoriante ate o local para certificar se 

realmente o interessado cumpriu as exigencias minimas estabelecidas no 

ajustamento de conduta ( ... ). 

MAJOR QOBM Jusceli Simiano Junior, Assessor Jurfdico do CCB 

Nao, 0 proprio projeto de preven<;ao desenvolvido pelo Corpo de 

Bombeiros, preve em seus artigos, todas as fases da preven<;ao, tais como: a 

vistoria, ART, contrato de loca<;ao, e outros documentos, que sao documentos 

habeis para garantir a seguran<;a em locais que por ventura venham ser solicitados 

para urn evento com grande concentra<;ao de publico. 

MAJOR QOBM Ricardo da Silva B/3 do 6° GB. 

Se o local possuir o Certificado do Corpo de Bombeiros isto indica que esta 

em condi<;6es de ser realizado o evento. Caso nao possua os documentos 

liberat6rios, o Corpo de Bombeiros devera realizar a vistoria, emitir o Laudo de 

exigencias e fiscalizar o cumprimento. Nos eventos as exigencias, muitas vezes, 

dependem de a<;6es continuadas, como manter as portas abertas, limitar a entrada 

de publico, manter ilumina<;ao durante todo o evento, manter seguran<;as, banheiros, 

inclusive para deficientes, estacionamento e outras previstas em legisla<;6es 

complementares em nivel estadual e municipal, logo e recomendavel que se elabore 

o TAG para que se tenham clausulas que criem obriga<;6es de fazer e nao fazer, 

inclusive com multa pelo descumprimento ( ... ). 

Ten.-Cel. QOBM Jurandi Andre, Comandante do 5°GB 

Sim, com certeza. Temos utilizado tal procedimento como forma de 

complementar a legisla<;ao existente, uma vez que existem certas situa<;6es nao 
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previstas, que devem ser cobradas como forma de melhorar e garantir a seguranga 

dos frequentadores de eventos de concentragao de publico. Vale salientar que 

nossa decisao serve de embasamento para outros 6rgaos responsaveis pela 

liberagao do local do evento requerido. 

1 ° Ten QOBM Amarildo Roberto Ribeiro, Chefe de Prevengao do 4°GB. 

Ao inves de firmar compromisso de ajustamento de conduta de forma 

amadora e provis6ria, entendo que o correto seria a adogao de mecanismos, atraves 

da lei do Uso do Solo ou do C6digo de Posturas, Camaras Municipais para 

construgao de espagos permanentes, destinados especificamente nos Municipios 

para atividades dessa natureza, onde o CB funcionaria como 6rgao tecnico. 

Proibindo assim, qualquer tipo de adaptagao de espagos abertos sem condigoes 

adequadas, mesmo porque, isso contraria o principia da isonomia, prejudicando o 

empresario que possui seu espago regularizado e vistoriado, premiando atividades 

de legalidade duvidosa, aventureiros e amadores, vindo a colocar em risco o nome 

da instituigao pela politicagem e agoes de afogadilho que caracterizam os 

organizadores de eventos dessa natureza. 

MAJOR QOBM Wilsom Luiz Marcante- Resp. Comando do 4°GB. 

Em Curitiba existe a Lei Municipal 10906/03, que versa sabre o ass unto, 

sendo que o pacta e firmado entre as secretarias do municipio, Corpo de Bombeiros 

e demais 6rgaos envolvidos, alem do solicitante. 

1° Ten QOBM Ivan Ricardo Fernandes, Chefe de Prevengao do 1°GB. 

Para a efetivagao desses tipos de eventos, ha necessidade de o 

interessado conseguir preliminarmente a liberagao dos 6rgaos afins, inclusive do 

Corpo de Bombeiros, motive pelo qual entendemos que nao ha necessidade de 

firmar urn termo de ajustamento, uma vez que a corporagao tern o controle da 

situagao, liberando ou nao os locais para os eventos solicitados ( ... ). 

Major Daria Natan Bezerra, Subcomandante do 3° GB 

Acreditamos que nao ha necessidade. Existe uma Lei Estadual 14284/04, 

que regulamenta casas de realizagao de eventos de reuniao de publico, sendo 

obrigat6rio para liberagao do evento a apresentagao de Laudo ou Certificado de 
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Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros atestando as condi<;oes de seguran<;a 

( ... ). 

Major QOBM Wilson Jose Schirlo Mayer, Resp. Comando do 2°GB 

No nosso entendimento, neste tipo de situa<;ao, nao cabe o termo de 

ajustamento de conduta, que e uma ferramenta de regulariza<;ao posterior de 

situa<;6es pendentes. Os eventos devem ser cumpridos na sua integralidade no 

periodo que antecede ao evento, visando proporcionar a seguran<;a aos seus 

usuarios, portanto nao cabendo 0 uso deste documento ( ... ). 

Major QOBM Marcos Antonio Jahnke, Comandante do 1° SGBI 
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SOBRE A UTILIZACAO DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA NA 
LIBERACAO DE ESPACO PARA EVENTOS COM GRANDE 
CONCENTRACAO DE PUBLICO, OS ENTREVISTADOS 
RESPONDERAM: 

SIM 
S?Ok 

mSIM 

• NA.O 
oNA.OSABE 

FONTE: Pesquisa de campo. 

A quinta questao formulada, tambem respondida por oficiais chefes das 

sec;oes e por alguns comandantes de GB, foi esclarecedora, quanta ao uso do 

ajustamento de conduta na prevenc;ao de espac;os que sao utilizados para eventos 

de mega shows, ou seja, aqueles que sao utilizados para as festas chamadas de 

rave ou de tonga durac;ao e com grande concentrac;ao de publico jovem. 

Atraves do gn1fico, visualmente podemos observar que 57%, dos 

entrevistados responderam que sim, que utilizam o ajustamento de conduta como 

forma de cobranc;a das normas atribuindo responsabilidades solidarias entre os 

interessados. Portanto, a maioria vern utilizando o ajustamento de conduta para 

liberar tais espac;os. 43% disseram que nao, por nao concordarem com o 

ajustamento de conduta para esse fim. 

8.2.2 Transcric;ao dos principais trechos da entrevista efetuada como Promotor de 

Justic;a da cidade de Cascavel. 

Tenho conhecimento de que o Corpo de Bombeiros de Cascavel tern 

firmado termos de compromisso com proprietaries de estabelecimentos comerciais, 

assinalando prazo para a regularizac;ao de obras que estejam em desacordo com as 

normas de seguranc;a de combate e prevenc;ao de incendios e tumultos. 
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0 bern jurldico tutelado por meio dos termos de compromisso lavrados 

pelos bombeiros, vern a ser a seguran9a genericamente colocada, tanto a 

seguran9a do consumidor dos servi9os de diversao, quanta a seguran9a da 

popula9ao que passa, usa ou de qualquer forma se vale da existencia de pn§dios 

comerciais e residenciais, dal o can~ter de interesse difuso do quanta protegido. 

A lei 7347/85, em seu art.5°, § 6°, da uma regra generica de legitimidade 

para a lavratura de termos de compromisso, dizendo: Os 6rgaos publicos 

legitimados poderao tomar dos interessados compromissos de ajustamento de suas 

condutas as exigencias legais. 

A questao passou a versar sobre quem seriam tais 6rgaos publicos 

legitimados. lnicialmente nao foram poucos os doutrinadores a sustentarem que s6 

os legitimados para a propositura da a9ao civil publica, poderiam lavrar compromisso 

de ajustamento. 

Este entendimento esta fixado na ideia de que quando um agente publico 

pertencente a um dos 6rgaos publicos legitimados a propor a9ao civil publica, firma 

um termo de compromisso, o faz em nome daquele, dal sua legitimidade. 

MAZZILLI (2000 p. 368), entende que ha tres categorias: os que sempre 

podem, os que nunca podem e os questionaveis (vide lnquerito Civil de H. N. 

Mazzilli). Sempre podem os que podem propor a9ao civil publica, nunca podem as 

associa96es civis, as funda96es privadas, as empresas publicas e as sociedades de 

economia mista; os casos questionaveis ficam por conta das funda96es publicas e 

as autarquias. 

Ha jurisprudencia reconhecendo termos de ajustamento lavrados por 

autarquias como o IBAMA e, 6rgaos publicos como o lAP, IBAMA etc. 

Temos seguidamente e com sucesso, proposto execu96es de fazer com 

base em termos de ajustamento lavrados pelos dois 6rgaos ambientais acima 

referidos. 

Quanta aos bombeiros, nossa pos19ao e a de que se enquadra como 

6rgao de execu9ao da administra9ao direta estadual e, portanto, atuam em nome 

desta, cuja legitimidade para firmar ajustamentos de conduta e inquestionavel. 

Partindo desta premissa, temos para n6s que, uma vez que o Executive 

Estadual, por lei ou ato regulador, decreta, portaria, ou qualquer outro regulamento 

administrative, reconhece ao Corpo de Bombeiros a capacidade de lavrar termos de 
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ajustamento de conduta, este ag1ra em nome do Estado do Parana, estando 

plenamente legitimado para tanto. 

Nao pode, pon§m, ocorrer desvio de finalidade, sob pena de nulidade do 

ato administrative vinculado, pais haveria usurpagao de fungao publica. Assim 

sendo, nao pode o Corpo de Bombeiros, lavrar ajustamento de conduta que vise a 

protegao de bern jurfdico alheio ao fim do 6rgao publico de execugao, por exemplo, 

nao pode o Corpo de Bombeiros firmar ajustamento de conduta sabre materia 

ambiental, pais haveria desvio de sua finalidade institufda por lei. 

Nos termos do art. 585, II, do CPC, s6 serao tftulos executives extra

judiciais: a escritura publica ou outro documento publico assinado pelo devedor, o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento 

de transagao referendado pelo Ministerio Publico, pela Defensoria Publica ou, pelos 

advogados dos transatores. 

Boa parte da doutrina reconhece aos termos de compromisso assim 

definidos pela LACP, a natureza jurfdica de transagao. 

Se aceitarmos que o termo de ajustamento ou de compromisso, questao 

meramente de semantica, tern natureza jurfdica de transagao, entao teremos que 

reconhecer que estes logicamente, sao instrumento de transagao, logo, s6 poderao 

ser executados judicialmente, desde que referendados pelo Ministerio Publico, pela 

Defensoria Publica ou, pelos advogados dos transatores. 

Descartando-se a hip6tese de serem referendados pela Defensoria 

Publica, pais esta inexiste no Parana, restariam o Ministerio Publico ou, os 

advogados dos transatores. 

Aceitando-se esta tese, somente se constituirao em tftulos executives os 

termos de ajustamentos lavrados pelo Corpo de Bombeiros, desde que estes 

contenham a assinatura dos advogados do particular interessado ou, desde que 

tenha sido referendado pelo Ministerio Publico, faltando liquidez ao tftulo que nao 

contenha a assinatura do Ministerio Publico ou, alternativamente, nao contenha a 

assinatura dos advogados dos interessados. 

Por outro lado, parte da doutrina sustenta que o termo de ajustamento de 

conduta e urn contrato de natureza bilateral, de sorte que bastaria a subscrigao de 

duas testemunhas para ser tftulo executivo, dispensando nessa hip6tese, qualquer 

participagao do Ministerio Publico, esta, porem, nao tern sido a posigao mais aceita 
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pela doutrina, em especial nas hip6teses de ajustamentos de conduta ambiental 

lavrados pelo IBAMA. 

No caso do IBAMA, encontra-se farta posigao jurisprudencial que 

reconhece o termo de ajustamento de conduta firmado entre o 6rgao ambiental e o 

infrator ambiental sem interferencia do Parquet estadual ou federal e, sem assinatura 

dos advogados do infrator, isso porque se reconhece ao documento lavrado com 

este 6rgao oficial, a natureza de documento publico onde existe uma presungao de 

veracidade, uma especie de fe-publica. 

Temos, porem, executado com sucesso no Parana, tftulos lavrados pelo 

lAP, desde que subscritos pelo Ministerio Publico ou, por duas testemunhas, 

aceitamos a natureza de contrato bilateral. 

Dr. Angelo Mazzucchi Santana Ferreira- Promotor de Justiga. 
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9 CONCLUSOES E SUGESTOES 

9.1 CONCLUSQES 

Ao concluir a presente pesquisa realizada, e importante deixar clara que o 

estudo nao teve a pretensao de esgotar o assunto, porem ficou bern delineado que o 

ajustamento de conduta e sem duvida, um poderoso instrumento de defesa dos 

interesses e direitos difusos e coletivos, e particularmente naqueles em que o Corpo 

de Bombeiros atua. 

Atraves do estudo realizado, possibilitou-se concluir que o ajustamento de 

conduta teve uma evolu<;ao hist6rica muito rapida, tendo surgido primeiramente na 

Lei n° 7.347/85, que disciplinou a A<;ao Civil Publica, mas que somente veio ser 

efetivado em 1990, como advento do Estatuto da Crian<;a e do Adolescente e pouco 

mais tarde refor<;ado com a edi<;ao da Lei n° 8.078/90, que par intermedio de seu art. 

113, acrescentou os paragrafos 4°,5° e 6° ao art. 5° da Lei 7.347/85, permitindo com 

isso, a possibilidade de ser amplamente aplicado nas mais diversas areas que 

envolvem os interesses e direitos transindividuais. 

Verificou-se, ainda, atraves da pesquisa realizada entrevistando alguns 

comandantes e alguns oficiais responsaveis pelas se<;oes de preven<;ao em todo o 

Estado, que o Corpo de Bombeiros ja vern utilizando este instrumento, porem, de 

maneira muito acanhada, carecendo de uma fundamenta<;ao te6rica que 

proporcione a seguran<;a jurfdica necessaria. 

Ficou tambem provado que o ajustamento de conduta e o instrumento 

habil, que possibilitara a solu<;ao rapida e simples no que se refere a regulariza<;ao 

de edifica<;6es antigas que estejam em desacordo com as normas vigentes. 

Portanto, sem a necessidade do Corpo de Bombeiros buscar no poder judiciario a 

tutela jurfdica atraves de uma senten<;a condenat6ria, que na maioria das vezes 

devido a morosidade, tal senten<;a ja nao surte mais os efeitos desejados. 

Alcan<;aram-se os objetivos tra<;ados para consecu<;ao deste trabalho, 

apesar do tempo exfguo, pais, a pesquisa doutrinaria consumiu uma boa parcela do 

perfodo destinado a elabora<;ao da presente tese. Gra<;as aos bans prestimos de 

alguns integrantes do Corpo de Bombeiros, sobretudo na pessoa do Cap. QOBM 

Gilberta Gavlovsk, foi possfvel examinar na complexa doutrina que trata do assunto, 
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os pros e os contras quanta a utilizagao do ajustamento de conduta. Procurou-se 

ainda delinear suas caracteristicas, sua legalidade e principalmente a possibilidade 

de ampla aplicagao pelo Corpo de Bombeiros, atraves das segoes de prevengao em 

todo o Estado. 

0 ajustamento de conduta como vista, e o ato juridico pelo qual a pessoa, 

reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende interesse difuso ou coletivo, 

assume o compromisso perante 6rgao publico legitimado de eliminar a ofensa 

atraves da adequagao de seu comportamento as exigencias legais. 

Vale a pena lembrar, ainda, que este instrumento recebe as mais 

diversificadas nomenclaturas no ordenamento juridico, as quais passo a citar 

algumas delas: termo de compromisso, termo de ajuste de conduta, compromisso de 

cessagao de pratica sob investigagao, contudo para efeito deste estudo, 

entendemos que a utilizagao do termo: COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA e mais coerente aos fins a que se destina. 

Em que pese haver diversos posicionamentos da doutrina a respeito da 

natureza juridica do ajustamento de conduta, grande parte dos doutrinadores 

entenderam tratar-se de uma especie de transagao, no Corpo de Bombeiros, porem, 

de u-se o tratamento de instrumento com natureza juridica do genera CONTRA TUAL. 

Com relagao ao objeto do compromisso do ajustamento de conduta, deve 

ser o mesmo daquele que seria no caso de agao civil publica, obedecendo-se, na 

sua estipulagao, a ordem que melhor atenda aos interesses da sociedade, qual 

seria, o cumprimento de obrigagao de nao fazer -nao construir- e obrigagao de fazer 

- construir central de GLP -, por exemplo, e por ultimo a condenagao em dinheiro, 

abarcando-se, desse modo, primeiramente, todas as medidas necessarias a se 

afastar 0 risco de dana a terceiros ou que oferega perigo a integridade fisica das 

pessoas. 

Ao se firmar compromisso de ajustamento de conduta, ha que se 

considerar um conteudo minima, de modo que o tomador do compromisso nao deixe 

de pleitear todas as medidas necessarias para o efetivo e integral resguardo do bem 

jurfdico tutelado. Devem para tanto, estar previstas todas as obrigagoes a serem 

cumpridas, bem como todas as condigoes de seu cumprimento tais como: modo, 

tempo e Iugar. 
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Ha de se considerar, ainda, que estas condigoes de cumprimento 

dependerao de laudos ou informagoes complementares, e isso o Corpo de 

Bombeiros tern utilizado com muita prudencia vez que, todos os ajustamentos de 

conduta firmados pelas segoes de prevengao, vern acompanhados do competente 

parecer tecnico emitido por uma comissao especialmente denominada de Comissao 

Tecnica. 

Outra modalidade de ajustamento de conduta, de uso ainda muito 

acanhado pelas segoes de prevengao, e o ajustamento preliminar, ou seja, aquele 

que antecede o ajustamento definitivo. E atraves dele que a segao de prevengao 

oficia a prefeitura, posicionando-se pela liberagao do alvara de funcionamento a 

titulo precario, ou seja, uma vez que a liberagao definitiva somente vai ocorrer se o 

interessado cumprir as condigoes mfnimas avengadas no primeiro. 

Ap6s, cumpridas as exigencias preliminares e que o Corpo de Bombeiros 

toma compromisso de ajustamento de conduta definitivo, estipulando-se prazo e 

instituindo clausula penal em caso de descumprimento, tornando o documento titulo 

executivo extrajudicial com todos os efeitos que a lei lhe confere. 

Nao obstante a lei estabelecer a legitimidade de outros 6rgaos publicos 

para celebragao do compromisso de ajustamento de conduta, as opinioes se 

divergem no sentido de que estes compromissos firmados deverao ter 

obrigatoriamente a participagao do Ministerio Publico, seja como parte, seja como 

6rgao anuente. 

Tal entendimento, contudo, nao nos parece ser o mais acertado. 

Primeiramente, porque a lei assim nao determina. Em segundo, e inerente dos 

6rgaos publicos a obrigagao de se pautarem pela lei, nao havendo necessidade da 

intervengao do Ministerio Publico em todos os ajustes realizados por todos os 

demais co-legitimados. E, em terceiro Iugar, a obrigatoriedade desta participagao 

implicaria mais uma dificuldade a constituigao do titulo, necessitando marcar novas 

datas para novas tratativas, postergando-se demasiadamente a celebragao do 

compromisso. 

Questao fundamental e que por ser o compromisso de ajustamento uma 

obrigagao gerada extrajudicialmente, deve guardar respeito aos princfpios gerais 

que norteiam os atos desta natureza, dentre eles o principia da publicidade. Assim, 
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firmado o compromisso de ajustamento de conduta, devera ser providenciada sua 

publica~_;;ao, para que todos possam tomar conhecimento. 

E mais, o compromisso de ajustamento de conduta pode ser revisto a 

qualquer tempo, podendo ser concretizado outro complementar, caso venha a se 

entender posteriormente que o primeiro nao protegeu totalmente os interesses sob 

tutela. Contudo, o novo compromisso somente podera ser tornado se for mais 

vantajoso para o interesse publico. 

Para que o compromisso de ajustamento de conduta possa ter efetividade 

jurfdica, e obrigat6rio que sejam estipuladas san~_;;6es para o caso de nao 

cumprimento da obriga~_;;ao. As comina~_;;6es, ou clausulas penais, sendo pr6prias das 

obriga<_;;6es de fazer ou de nao fazer deverao fazer parte dos ajustamentos de 

conduta, fixando-se pena pecuniaria diaria se o interessado nao cumprir as 

obriga<_;;6es pactuadas. 

E importante salientar por fim, que o estudo buscou analisar a visao de 

diversos doutrinadores civilistas mas que ainda nao se pode dar por completo, 

necessitando de matura~_;;ao e ajuste, porem nao deixou duvidas, que a pesquisa 

proporcionou um grande avan~_;;o na busca da tao sonhada eficiencia do servi~_;;o 

publico preventivo colocado a disposi~_;;ao da sociedade, considerando que o Corpo 

de Bombeiros ha' anos, busca salvar vidas aperfei~_;;oando-se e aprimorando ainda 

mais no campo da preven~_;;ao. 

Basta ver as pesquisas de opiniao publica para perceber que a institui~_;;ao 

goza de altfssimo grau de confiabilidade com a popula~_;;ao devido ao pronto 

atendimento que sempre lhe foi peculiar. Com a utiliza~_;;ao do ajustamento de 

conduta, certamente tera maior celeridade nas a~_;;6es preventivas, facilitando o 

atendimento integral das normas, sem que tenha que recorrer a outros 6rgaos com 

processos trabalhosos e demorados. 

9.2 SUGESTOES 

Conclufda a presente pesquisa, apresentamos a seguir algumas medidas 

simples para implanta~_;;ao do ajustamento de conduta nas se~_;;6es de preven~_;;ao do 

Corpo de Bombeiros no estado do Parana, por estar comprovado que se trata de um 

poderoso instrumento colocado pelo legislador a disposi~_;;ao dos 6rgaos publicos 

legitimados. 
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No caso especifico do Corpo de Bombeiros, o ajustamento de conduta e 

um remedio jurfdico importantfssimo para a corporagao, que necessita urgente de 

uma legislagao que lhe de sustentagao jurfdica e poder de polfcia administrativa na 

prevengao, pais sabidamente existem milhares de construg6es antigas em total 

desacordo com as normas de seguranga colocando em risco o patrimonio e a vida 

de pessoas, que sequer tem conhecimento desta triste realidade. 

Para tanto, entendemos que a implantagao do ajustamento de conduta em 

todas as segoes de prevengao do Corpo de Bombeiros do Parana, e medida das 

mais urgentes, bastando apenas que seja elaborado pela Assess6ria Jurfdica do 

Corpo de Bombeiros, uma Portaria do Comandante, determinando o uso obrigat6rio 

do ajustamento de conduta como norma complementar nos casas em que a 

legislagao for omissa, regularizagao de obras antigas e liberagao de locais para 

eventos de grande concentragao de publico, respeitando-se conteudo minima, de 

modo que nao deixe de pleitear todas as medidas necessarias para o efetivo e 

integral cumprimento das normas , visando resguardar o bem juridico tutelado .. 

De acordo com a doutrina predominante, para se evitar surpresas 

desagradaveis, o 6rgao legitimado e tomador do compromisso deve exigir dos 

interessados os seguintes documentos: 

a) o contrato social da empresa, com todas as suas posteriores 

modificagoes, verificando se todas estao registradas na Junta Comercial 

apropriada. Verificar ainda quem sao os s6cios e/ou diretores com poderes 

de gestao empresarial, notadamente para outorgar poderes a pessoas para 

representar aquela empresa; 

b) procuragao, a qual devera ser analisada cuidadosamente para 

verificar se a pessoa que detem os poderes anteriormente mencionados e 

a mesma que delegou os poderes a este que se apresenta como 

procurador da empresa, caso nao seja o proprio s6cio, diretor ou gerente 

que venha assinar o termo; 

c) buscar cooperagao de no minima duas testemunhas, para o ato de 

assinatura do compromisso de ajustamento, a fim de evitar absurdas 

alegag6es posteriores; 

d) outros documentos legais que o tomador do termo de ajustamento 

achar conveniente. 



64 

Lembramos da necessidade de se exigir os requisites basicos, para que o 

mesmo se torne tftulo executive extrajudicial, tais como: o estabelecimento de prazo 

e a insen;ao de clausula penal em caso de descumprimento. 

Vale salientar que conforme ficou provado na doutrina que embora nao 

seja obrigat6ria a aquiescencia do MP, e recomendavel, que todos os ajustamentos 

tornados pelo Corpo de Bombeiros, sejam enviados ao Ministerio Publico, para que o 

mesmo tenha plena anuencia do pacto, e de suas clausulas. 

Por tratar-se de titulo executive extrajudicial, faz-se necessaria que se de 

ampla publicidade do ajuste, publicando-o em jornal de grande circulac;ao no 

municipio ou Diario Oficial do Municipio, e, caso o compromitente nao cumpra as 

clausulas pactuadas, o mesmo devera ser enviado imediatamente, depois de 

vencido, a Receita Estadual para que seja inscrito em divida ativa, e, posteriormente 

enviado a Procuradoria do Estado para que seja efetuado a imediata execuc;ao. 

Sugerimos, ainda, que seja enviada c6pia do presente trabalho ao 

Comando-Geral da Policia Militar, para que atraves da PM/1, em havendo interesse 

de estender o ajustamento de conduta, seja elaborado uma diretriz determinando 

sua utilizac;ao tambem nas atividades policial militar que tenha como fim a tutela de 

direitos difusos ou coletivos, principalmente nas atividades do Batalhao Ambiental, a 

tim de regular todas as atividades que envolvam o meio ambiente e que estejam em 

desacordo com as normas. 
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