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Origem

• Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e, em seguida, reiterado pela Lei n.
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)



Conceito

• Art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85

• Instrumento legal destinado a colher, do
causador do dano, um título executivo
extrajudicial de obrigação de fazer (ou não fazer),
mediante o qual o compromitente (causador do
dano ou ilegalidade) assume o dever de adequar
sua conduta às exigências da lei, sob pena de
sanções fixadas no próprio termo.



Objeto

• Quaisquer obrigações de fazer ou não fazer, no
zelo de quaisquer interesses transindividuais –
difusos, coletivos ou individuais homogêneos.

• Ex. Meio ambiente, consumidor, ordem
urbanística, patrimônio cultural, ordem
econômica e economia popular, crianças e
adolescentes, idosos, deficientes, investidores de
mercado de capitais, etc.



Compromissário Do 

Compromisso

• Órgãos públicos legitimados à ação civil pública
ou coletiva.



Compromitente Do 

Compromisso

• Causador do dano ou ilegalidade, que possa se
obrigar pelas obrigações contidas no
Compromisso.



Natureza Jurídica 

• Não contratual.

• Tomador não têm poder de disposição.

• Ato administrativo negocial – negócio jurídico de
Direito Público.

• Coincidência entre a declaração de vontade do
Poder Público e o causador do dano.

• Impossibilidade de transigência efetiva de
direitos pelo Compromissário.



Natureza Da Garantia

• Garantia mínima em prol da coletividade.

• Co-legitimados ou lesados individuais podem
pleitear em juízo outras ou mais abrangentes
providencias ou por meio de outro ajuste.

• Não implica em renúncia a direitos ou interesses
do grupo lesado, pois o Compromissário não
pode dispor de tais direitos.



Desconstituição / 

Alteração Do Tac
• Pelas mesmas vias (consenso)

• Por via judicial – vícios do ato jurídico e alteração
das condições ou cumprimento da condição
tutelada.

• Co-legitimado público não pode reduzir ou
dispensar compromisso firmado por outro co-
legitimado.



Vedações

• Disposição sobre direito material controvertido,
não podendo configurar renúncia ou verdadeira
transação com concessões recíprocas - Garantia
mínima.

• Acesso à jurisdição – exceção aos co-legitimados
ou compromissários por faltar interesse de agir.

• Exorbitar o objeto do compromisso (dispensar
requisitos legais; exoneração de
responsabilidade legal ou solidária).

• Não pode estabelecer limite máximo de multas e
cominações. Trata-se garantia mínima.



Efeitos do Tac

• Co-legitimados sujeitam-se implicitamente a não
promover a respectiva ação de conhecimento em
tudo aquilo que esteja solucionado no compromisso
– falta de interesse processual.

• Compromitente pode ser executado em caso de
inadimplemento.

• Fora do campo já coberto no TAC pode-se propor
ações coletivas ou individuais que entendam
cabíveis.

• Eficácia a partir da assinatura, não demandando
formalidade especial.

• É garantia mínima e não Bill de indenidade.



Execução Judicial 

• Titulo extrajudicial não é constituído apenas em
favor do órgão público tomador, mas sim em
proveito de todo o grupo lesado.



Conclusão 

• Avanço na composição extrajudicial de
conflitos coletivos

• Meio eficaz de defesa de interesses
transindividuais

• Evita surgimento de demandas

• Evidente proveito para a coletividade.



Obrigado!!
eduardonishi@tjsp.jus.br


