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Resumo 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 225, atribui tanto para o Estado quanto 

para a sociedade, responsabilidades mútuas à preservação do Meio Ambiente, o qual vem 

assumindo um papel de grande relevância nas mais diversas políticas públicas elaboradas em 

âmbito nacional, estadual e municipal. Dentro deste contexto e ante a grande possibilidade de 

ocorrência de acidentes ambientais oriundos da atividade industrial e empresarial, o presente 

artigo realizou uma análise a respeito da utilização dos Termos de Ajustamento de Conduta 

Ambiental como política pública adotada no Estado do Rio de Janeiro, através do Instituto 

Estadual do Ambiente – INEA, uma autarquia estadual, e seus consequentes benefícios 

resultantes da compatibilização do desenvolvimento social e econômico e a preservação do 

Meio Ambiente. 
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1 Introdução 

 

O homem, desde os primórdios, sempre dependeu da natureza, extraindo desta os 

elementos essenciais para sua sobrevivência. Com a evolução das sociedades, a degradação do 

Meio Ambiente tornou-se cada vez mais significante, o que não pode se dizer o mesmo quando 

o assunto é a preocupação com o problema, tanto no Brasil, quanto em escala global. Conforme 

bem explicitado por Nascimento (2012): 
 

As preocupações com a preservação ambiental já estavam presentes nos 

primeiros períodos da nossa história. [...] O conflito entre crescimento 

econômico e preservação ambiental esteve presente ao longo dos séculos. No 

Brasil, desde o período colonial, já existiam legislações que visavam proteger 

os recursos naturais, florestais e pesqueiros. (Nascimento, 2012, p.15) 

 

O Meio Ambiente está em grande foco no mundo inteiro já há alguns anos. Com o 

aumento da população, consequentemente há aumento na produção de lixo, de gás carbônico, 

de desmatamento, de consumo de água, gerando então uma grande preocupação para os 

especialistas e chefes de estado, no que se refere aos recursos naturais, sejam eles do ar, do solo, 

da atmosfera ou da água. Gewehr (2006) assevera que:  

 
[...] Revelam as pesquisas que o crescimento da população mundial deverá 

permanecer em crescente evolução até o ano de 2050, quando as projeções são 
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de que a população mundial possa atingir a marca de 11 bilhões de habitantes 

[...] Essas consequências do crescimento populacional já estão sendo sofridas 

pela humanidade atualmente e sobretudo pela natureza. A retirada de matéria-

prima do meio ambiente desencadeou uma grave crise ecológica promovida 

por conta do crescimento da população mundial. (Gewehr, 2006, p.4) 

Neste sentido, conforme bem arrematado por Nascimento (2012, p.15): “[...] a 

degradação dos recursos naturais renováveis e não renováveis, a poluição e a criação de 

situações de risco de desastres ambientais se intensificaram nas últimas décadas”. 

O Relatório de Brundtland, elaborado em 1987 pela Organização das Nações Unidas - 

ONU, na cidade de Estocolmo – Suécia, lança mão do termo “Desenvolvimento Sustentável”, 

definindo-o: “processo de transformação no qual a exploração dos recursos [...] a orientação do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial 

presente e futuro, a fim de atender às necessidades e aspirações humanas”. 

 O Meio ambiente preservado e equilibrado apresenta-se como uma necessidade 

imperiosa da sociedade, revestindo-se de suma importância não apenas para a atual, mas 

também para as futuras gerações, ou seja, trata-se do maior patrimônio que a humanidade 

possui, a qual depende diretamente deste para garantia de sua qualidade de vida e de sua 

subsistência. Porém, inevitavelmente o desenvolvimento econômico e social do país esbarra na 

preservação do Meio Ambiente, gerando, em muitas das vezes, danos irreversíveis à natureza 

e prejuízos incalculáveis à sociedade. Dentro desse contexto, em cumprimento aos ditames 

constitucionais, o Estado, através de seus diversos órgãos públicos, desempenha um papel 

fundamental na preservação do Meio Ambiente, fiscalizando e punindo condutas lesivas à 

natureza, principalmente através da adoção de políticas públicas ambientais que sejam mais 

céleres e eficazes tanto na preservação quanto na reparação dos danos causados. 

 Sendo assim, o objetivo deste trabalho é analisar os Termos de Ajustamento de Conduta 

Ambiental – TAC, lavrados pelo Instituto Estadual do Ambiente – INEA, no Estado do Rio de 

Janeiro, como política pública apta a produzir benefícios à sociedade, através da adequação do 

desenvolvimento econômico e social em consonância à preservação do Meio Ambiente, nos 

termos da Constituição da República de 1988.  

 

2 O Direito ao Meio Ambiente e a Constituição Federal de 1988 

 

 A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a estabelecer o Meio Ambiente como um 

direito dos brasileiros e estrangeiros residentes no País. O legislador constituinte atribuiu ao 

Art. 225 o papel de dispositivo constitucional mais importante e norteador na proteção ao Meio 

Ambiente, atribuindo responsabilidades tanto para o Estado quanto para a Sociedade como um 

todo, ao estabelecer que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

 O legislador também foi bem preciso e específico ao afirmar que para se alcançar o 

direito a um Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida, tanto 

o Poder Público quanto a coletividade devem empreender o máximo de esforços possíveis para 

preservá-lo, atribuindo àquele, no intuito de obter efetividade ao direito em questão, nos termos 

do parágrafo primeiro do Art. 225, diversas ações, merecendo destaque principalmente a 
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conscientização da sociedade acerca da preservação do Meio Ambiente e a proteção da fauna e 

da flora. 

O direito ao Meio Ambiente também recebeu maior foco no sentido de que todos os 

entes federativos de direito público interno (União, Estados, Municípios e Distrito Federal), 

passaram a ter competência comum no assunto, nos termos do Art. 23 da Constituição Federal, 

que atribuiu à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a competência na 

proteção do Meio Ambiente, bem como o combate a poluição. 

Com bastante precisão, Coutinho (2007, p.491 e 492), defende a ideia de que a proteção 

ao Meio Ambiente e o Meio Ambiente equilibrado são tão importantes, que podem ser 

considerados como direitos fundamentais à vida de qualquer cidadão, cabendo ao Estado o 

dever de efetivá-lo através da adoção das devidas políticas públicas ambientais, tornando 

praticamente impossível a sadia qualidade de vida dos seres humanos sem a preservação do 

Meio Ambiente. 

Sendo assim, ante a importância do assunto tratado e a fim de fazer valer sua finalidade 

precípua: a promoção do bem comum, toda a atuação do Estado, no exercício de sua função 

administrativa, deve estar voltada para a consecução dos interesses e finalidade pública, com 

observância integral ao ordenamento jurídico vigente, principalmente no tocante aos 

regramentos constitucionais. Reforçando esse entendimento, Filho (2000, p.4) de forma 

bastante didática afirma que: “Cabe ao governante ou administrador público, numa sociedade 

politicamente organizada, promover o bem comum, externando, através de suas ações e 

comandos, o interesse público”. 

 

2.1 – A Política Pública Ambiental adotada no Brasil 

  

 Política ambiental nada mais é do que uma das muitas políticas públicas adotadas pelos 

gestores públicos para o atendimento das necessidades da coletividade. Nesse sentido, 

importante destacar o entendimento de Políticas Públicas defendido por Maria das Graças Rua 

(1997, p.1), a qual afirma que políticas públicas são ações estratégicas selecionadas e 

implementadas, visando a solução de demandas sociais, geralmente de caráter imperativo e 

emanadas pelo poder público. Spadotto e Elias apud Bilar (2014, p.148), coadunam do mesmo 

entendimento, propondo que: “política pública pode ser compreendida como o conjunto de 

ações desencadeadas pelo Estado, nas escalas: federal, estadual e municipal, com vistas ao bem 

comum”. 

A preocupação com a preservação do Meio Ambiente no Brasil começa a ganhar 

contornos mais significativos a partir da promulgação da Lei 6.938 de 31 de agosto de 1981, 

que passou a dispor sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em consonância com os 

dispositivos da Constituição Federal. Conforme bem explanado por Coutinho (2007, p.487), a 

referida Lei sofreu grande influência da Declaração de Estocolmo, formulada em 1972, através 

da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, após o acontecimento de catástrofes 

e desastres ambientais e a consequente cobrança de maior postura por parte da ONU, pelos 

organismos internacionais de proteção ambiental. 

A Lei 6.938/81 estabelece uma relação direta de causa e efeito no que tange a 

preservação, melhoria e recuperação ambiental e o princípio da dignidade da pessoa humana, 

fundamento da República Federativa do Brasil, nos termos do Art. 1º, inciso III da Constituição 
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de 1988, ou seja, o Meio Ambiente está diretamente relacionado a dignidade e sadia qualidade 

de vida das pessoas, tornando-se assim, indissociáveis. Neste sentido, Fiorillo (2009, p. 4), 

defende a ideia de que a pessoa humana é o motivo da existência do direito ambiental brasileiro. 

Dentro deste contexto, cabe ao Estado, em obediência à Constituição e demais legislações 

vigentes, a implementação de políticas públicas de proteção ao Meio Ambiente, haja vista a 

enorme importância deste para a sobrevivência e qualidade de vida dos seres humanos, 

ganhando destaque cada vez maior, a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta 

Ambiental, pelos órgãos e entidades públicas competentes. 

 

2.2 – Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental: 

 

 O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, caracteriza-se por ser um meio 

extrajudicial de resolução de conflitos no que concerne aos direitos coletivos, dentre os quais, 

o direito ao meio ambiente preservado e equilibrado, visando principalmente diminuir a enorme 

demanda judicial e a demora para a solução dos litígios, conforme explicitado no Art. 5º, inciso 

LXXVII da CF/88, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No mesmo 

sentido, Luis Silvani Veiga Reis (2014), entende afirma que: 

 
O TAC é um consagrado instituto do Estado Democrático de Direito, pois ao 

mesmo tempo consegue ser um meio alternativo de solução de conflito, 

facilitando um melhor acesso à justiça, potencializa a proteção dos direitos e 

interesses transindividuais, de natureza difusa, coletiva e individual 

homogêneo, conseguindo ter a capacidade de prevenir atos lesivos e corrigir 

danos, ou ao menos compensá-los. (REIS, 2014, p.03)  
 

 Marcelo Ribeiro Silva apud Reis (2014, p.03), em sua obra e de forma bastante didática, 

corroborando os entendimentos anteriores, explica que o TAC se caracteriza por ser um 

instrumento extrajudicial de solução de condutas lesivas aos direitos da coletividade. De acordo 

com dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com uma taxa de setenta por 

cento de congestionamento dos processos, ou seja, baixados e não solucionados, a morosidade 

do Poder Judiciário é o principal motivo das reclamações que foram formalizadas na Ouvidoria 

do referido órgão no ano de 2013. Sendo assim, é notório que o principal objetivo do TAC é a 

celeridade na solução de litígios, de forma consensual, já que levariam bastante tempo caso 

fossem enviados à apreciação do Poder Judiciário, haja vista a sua enorme demanda por parte 

da sociedade. 

 No ordenamento jurídico brasileiro, o TAC encontra previsão legal no Art. 5º, parágrafo 

6º da Lei nº 7.347/85, a qual disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos 

causados não apenas ao meio ambiente, mas também a outros direitos coletivos, assim se 

referindo ao termo em questão: “Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos 

interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante 

cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial”. A referida Lei também 

estabelece os seguintes órgãos e entidades com competência para a propositura dos termos: 

Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados, Distrito Federal, Municípios, 

Autarquias, Empresas Públicas, Fundações, Sociedades de Economia Mista e Associações. 
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 Em relação à esfera ambiental, o TAC recebeu a denominação específica de Termo de 

Compromisso, conforme pode ser observado através da leitura do Art. 79-A da Lei 9.605/98, o 

termo de compromisso permite que pessoas físicas e jurídicas possam promover as necessárias 

correções de suas atividades de construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, contrabalanceando o progresso econômico-financeiro e a 

preservação do meio ambiente.  

 

2.3 – Do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental no âmbito do INEA: 

 

 O INEA foi criado no Estado do Rio de Janeiro através da Lei nº 5.101/07, submetido a 

regime autárquico especial e vinculado à Secretaria de Estado do Ambiente com a função de 

executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais 

adotadas pelos Poderes Executivo e Legislativo do Estado, nos termos do Art. 2º. O INEA 

surgiu através da fusão dos seguintes órgãos: FEEMA (Fundação Estadual de Engenharia de 

Meio Ambiente), SERLA (Superintendência Estadual de Rios e Lagoas) e IEF (Instituto 

Estadual de Florestas). 

 Sendo uma autarquia em regime especial, o INEA é integrante do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente – SISNAMA – como um órgão seccional, nos termos do Art. 6º, inciso V, da 

Lei nº 6.938/81, possuindo assim, competência para propor termos de ajustamento de conduta, 

em consonância com o Art. 5º, parágrafo 6º da Lei nº 7.347/85 e com o Art. 79-A da Lei 

9.605/98, anteriormente já explicitados. 

Dentro deste contexto, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o INEA, no exercício de 

seu poder regulamentar, possui uma normativa para a elaboração de Termo de Ajustamento de 

Conduta, a NA-5.001.R-0/2008 (Norma para elaboração e controle de termo de ajustamento de 

conduta – TAC) a qual regulamenta as ações necessárias para a celebração e o seu controle. A 

norma citada, em consonância com os entendimentos doutrinários supracitados, define o TAC 

como um acordo de vontades extrajudicial, que visa promover a adequação de atividades 

poluidoras ou potencialmente poluidoras exercidas por empreendimentos empresariais à 

legislação vigente, ou seja, uma forma de contrabalancear o desenvolvimento econômico e a 

preservação da natureza. 

Conforme disposto na NA-5.001.R-0/2008, os Termos de Ajustamento de Conduta 

firmados na Administração Pública Estadual, se amparam em três dispositivos legais: Art. 101 

da Lei Estadual nº 3.467/00, para adequação dos empreendimentos às exigências legais; Art. 

79ª da Lei Federal nº 9.605/98, nos casos de risco ou iminência de danos ambientais e; Art. 5º, 

parágrafo 6º, da Lei Federal nº. 7.347/1985, com o objetivo de ajustar a conduta dos 

responsáveis por danos ambientais já ocorridos ou na iminência de ocorrerem. 

Ainda de acordo com a normativa em questão, as prioridades do TAC podem ser 

definidas como: prevenção dos danos ambientais, reparação total ou parcial do ecossistema 

atingido e a compensação ambiental que tanto podem ser medidas mitigadoras, quanto medidas 

compensatórias. O prazo de vigência de um TAC pode variar de no mínimo 90 (noventa) dias 

e no máximo 3 (três) anos, havendo a possibilidade deste prazo ser alongado. 

Considerando a atuação do Estado do Rio de Janeiro, no sentido de viabilizar uma 

política ambiental voltada para a melhora da qualidade de vida das pessoas e da geração de 
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empregos compatíveis com o desenvolvimento sustentável, o TAC pode ter como finalidade 

estabelecer as medidas de adequação da área e dos empreendimentos que demandam ações de 

melhoria e adequação ambiental. Os valores acordados no TAC são os mais diversos possíveis, 

podendo ser utilizadas outras medidas compensatórias ao invés do valor em espécie. 

 

2.4 – Alguns exemplos de acidentes ambientais e suas consequências 

 

Existem diversos danos que podem ser causados ao meio ambiente através de acidentes 

ambientais. Dependendo dos tipos de acidentes, estes podem causar proporções catastróficas, 

comprometendo corpos hídricos, solo, população, fauna, flora e até mesmo a atmosfera. 

Uma vez que não se consegue definir o limite que os acidentes ambientais atingirão, são 

necessárias respostas rápidas e eficazes. Sendo assim, é de grande relevância para a 

minimização dos impactos, a rápida resolução do problema, o restabelecimento da segurança e 

a diminuição do ônus para a sociedade. 

De acordo com o INEA, há um movimento médio diário em torno de 500 carretas-

tanque transportando produtos da classe 3 (líquidos inflamáveis), tais como combustíveis de 

forma geral. É importante destacar que há grandes riscos de acontecerem acidentes, onde a 

gravidade e o impacto ambiental dependerão de diversos fatores como a condição que se 

encontram as vias (se estão bem asfaltadas e iluminadas); o treinamento adequado para quem 

vai conduzir esse tipo de resíduo perigoso; se o veículo se encontra em condições para tráfego 

(se a manutenção é realizada regularmente, se está apto para transportar aquele tipo de carga); 

e também as condições climáticas (um dia chuvoso pode deixar a pista em condições mais 

sensíveis). 

Quando ocorrem acidentes que envolvem o transporte de produtos químicos perigosos 

em rodovias e dependendo do tipo de substância que foi derramada ou que tenha ocorrido outro 

tipo de contato, estes podem gerar danos irreversíveis, desde alterações na flora e na fauna, 

assim como incêndios e morte de animais. Por este motivo, que se torna necessária uma ativa 

fiscalização e políticas efetivas que atuem na área. Ainda de acordo com outros estudos, um 

outro exemplo de risco real de ocorrência de acidentes ambientais é o fato que grande parte dos 

rios que passam pelo Sergipe indo até o Rio Grande do Sul possui alto índice de contaminação, 

principalmente se próximos a centros urbanos e áreas industriais. A maior parte dessas 

contaminações pode estar associada a polos petroquímicos e seus derivados. Quando ocorre a 

contaminação de águas subterrâneas, certamente essa trará malefícios à saúde pública, 

principalmente em razão da existência de substâncias, como benzeno, tolueno e xilenos que 

podem causar até leucemia em casos de longa exposição (INEANA, p. 48). 

Uma quantidade significativa das águas que abastecem o Rio de Janeiro é proveniente 

do Rio Paraíba do Sul e do Rio Guandu, e, por estarem situados perto de rodovias importantes 

e de polos industriais, a qualidade da água desses rios está muito vulnerável à acidentes e 

desastres ambientais. De acordo com o INEA, o pior desastre nessa região ocorreu em 2008, 

onde houve derramamento de pesticida atingindo o curso do rio Paraíba do Sul (INEANA, p. 

48). Além de dificultar a vida dos moradores da região, com escassez de abastecimento de água, 

esse derramamento ainda causou a mortandade de diversos peixes, afetando a biosfera da 

região. 

 Sem dúvidas, o transporte de produtos químicos perigosos é um fator que deve merecer 
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atenção no estado do Rio de Janeiro, nestes casos, além dos órgãos ambientais, também existe 

a atuação do Grupamento de Operações de Produtos Perigosos - GOPP, unidade especializada 

neste tipo de ocorrência e pertencente ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 

Janeiro - CBMERJ. 

 

3 Metodologia 

 
Neste artigo, a classificação da pesquisa utilizada foi a exploratória, Gil (2008, p.27) a 

respeito deste tipo de pesquisa afirma: “tem como principal finalidade desenvolver, esclarecer 

e modificar conceitos e ideias e tem por objetivo proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, 

acerca de determinado fato”. Ou seja, a pesquisa se deu através de pesquisa documental e 

bibliográfica, tendo como etapas a delimitação do tema, reunião de material, análise crítica do 

material coletado, organização do assunto conforme sua relevância e apresentação escrita.  

A análise documental conta com fontes primárias, ou seja, relatórios de setores 

administrativos do Instituto Estadual do Ambiente – INEA (Relatório Anual de Atividades da 

Assessoria Técnica de Planejamento Estratégico) e informações do banco de dados pertencente 

ao INEA. Assim como, Termos já celebrados a fim de serem analisados os elementos 

usualmente utilizados, assim como o quantitativo de termos celebrados, vigentes, registros mais 

recentes acerca do TAC. E na metodologia de pesquisa bibliográfica, foram utilizadas fontes 

secundárias, como artigos, teses, entrevistas, revistas e livros.  

Já em relação à análise dos dados, estes foram tratados de acordo com a competência da 

legislação existente e sua efetividade, assim como registros reais de acidentes ambientais e a 

ação dos órgãos responsáveis através do Termo de Ajustamento de Conduta firmados através 

do INEA. Após o agrupamento, revisão, cruzamento das informações que foram tratadas nesta 

pesquisa, alcançaram-se os resultados que foram apreciados. 

 

4 Resultados e discussões  

 
Como resultado da coleta de dados e após o tratamento dos mesmos, apuraram-se que 

os principais elementos que geralmente constam nos Termos de Ajustamento de Conduta 

celebrados junto ao INEA são: nome da empresa ou compromissado, número do processo 

administrativo, número do TAC/INEA, período de vigência do TAC, objeto, base normativa, 

valor, e data de assinatura. De forma geral, a exequibilidade de um Termo de Ajustamento de 

Conduta é complexa tendo em vista suas particularidades. 

Entre o ano de criação do INEA, em 2009, até o ano de 2016, foram celebrados 95 TAC, 

e dentro destes, apenas 12 termos foram integralmente quitados, ou seja, apenas 12,63% 

cumpriram todas as exigências estabelecidas. Dos 95 termos, 58 foram aditivados ou 

prorrogados. Logo, percebe-se que o cenário requer uma maior dedicação técnica e 

administrativa, sendo necessário um empenho adicional para a sua realização.  

Cumpre destacar que os pedidos de prorrogação de prazos de Termos de Ajustamento 

de Conduta celebrados no INEA deverão ser requeridos pela parte Compromissada por escrito, 

observando-se a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias para o término do prazo final, 

exceto em casos do Termo estipular prazo diverso. E que o referido órgão não admitirá em 

nenhuma hipótese a celebração de aditivos de TAC que estejam com seu prazo de validade 
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expirados. 

De acordo com o Relatório Anual de Atividades da Assessoria Técnica de Planejamento 

Estratégico (ASPRES) do INEA, referente ao ano de 2016, foi verificado que havia 59 Termos 

de Ajustamento de Conduta vigentes, no período de 2009 a 2016, os quais somavam-se um 

montante R$1.385.555.920,33. 

 

 
Gráfico 1 - Exemplos de Valores de TAC 

No ano de 2016, ainda de acordo com este Relatório, foram celebrados 11 TAC, sendo: 

5 com base na Lei Federal nº 7.347/85, nas hipóteses onde se vise evitar a propositura ou 

encerrar Ação Civil Pública em curso; 2 com base na Lei Federal nº 9.605/98, onde há hipótese 

de risco ou eminência de danos ambientais; e, por fim, 4 tiveram base na Lei Estadual nº 

3.467/00, onde há hipótese de suspensão da eficácia de infração ambiental, conforme descrito 

no gráfico abaixo: 
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Gráfico 2 - Base Normativa dos TAC celebrados em 2016 

Cumpre ressaltar que os dados sobre o TAC no âmbito do INEA referentes ao ano de 

2017 ainda se encontram sob análise e o acesso aos referidos dados podem ser obtidos 

presencialmente na sede do órgão, após o preenchimento de uma solicitação de autorização e 

apresentação de um documento de identificação com foto. 

Ainda que seja difícil impedir o acontecimento de um desastre ambiental, existem 

medidas preventivas que auxiliam na minimização dos impactos e danos ambientais. De acordo 

com o atual cenário do país, é importante que o setor ambiental procure alternativas que não 

sejam exclusivamente dependentes dos orçamentos públicos. Por este motivo, o TAC ambiental 

pode ser considerado uma ferramenta de política pública essencial e eficaz – caso seja 

aproveitada de maneira correta – direcionada para a compatibilização do desenvolvimento 

social e econômico e a preservação do meio ambiente, bem como um meio alternativo e 

independente da apreciação do Poder Judiciário, para apreciação dos danos causados ao Meio 

Ambiente identificados pelos órgãos competentes. 

 

5 Conclusão  

 
Conforme explicitado anteriormente, a atual política ambiental brasileira preza por uma 

harmonia entre a atividade econômica e padrões ambientais mínimos e aceitáveis. Por este 

motivo, o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental é utilizado como instrumento de 

regularização ambiental previsto na legislação pátria, principalmente em razão da grande 

possibilidade de ocorrência de acidentes ambientais oriundos da atividade industrial e 

empresarial. A vulnerabilidade do meio ambiente é irrefutável ao analisar o estado atual que se 

encontra o país e sua população, portanto, o TAC ambiental apresenta-se como um recurso 

pertinente à manutenção e preservação do Meio Ambiente. 

Tendo em vista que é característica do direito ambiental a necessidade de proporcionar 

a proteção do Meio Ambiente, nestes compromissos assumidos através de um Termo, os 

interesses produtivos e econômicos dos empreendimentos não devem sobrepor as questões 

ambientais firmadas com o órgão ambiental. 

Nas hipóteses de ocorrências de desastres ambientais, a rápida atuação do Estado no 

TAC celebrados em 2016: Base Normativa

Lei 7.347/85 Lei 9.605/98 Lei 3.467/00
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reparo dos danos causados é fundamental para a conservação do equilíbrio e diminuição da 

deterioração ao Meio Ambiente. O TAC – pelo fato de ser extrajudicial e consensual – se 

apresenta como uma política pública estatal célere e eficaz, pois, visando o bem comum da 

sociedade, torna desnecessária a judicialização das demandas identificadas. Logo, ao diminuir 

a sobrecarga e morosidade do Poder Judiciário, proporciona-se um equilíbrio sustentável entre 

o desenvolvimento econômico e social e o Meio Ambiente, ou seja, atende-se as necessidades 

da geração atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras. 

Em que pese os diversos benefícios oriundos da celebração dos TAC ambientais, 

conforme explanado anteriormente, no período de oito anos (2009 – 2016), foram firmados pelo 

INEA um total de 95 TAC Ambientais, onde apenas 12% foram cumpridos integralmente, o 

que evidencia a necessidade de otimização das normas e técnicas vigentes, bem como maior 

divulgação junto à sociedade a fim de que esta possa realizar o devido controle social. Cabe 

ressaltar que caso não fossem celebrados os referidos termos, o ressarcimento dos eventuais 

danos ambientais causados dependeria da judicialização, através de um longo e moroso 

processo judicial. 

Finalmente, considerando que grande parte dos Termos celebrados não conseguem ser 

cumpridos nos prazos estabelecidos, seria importante que fossem criados mecanismos de 

controle mais eficazes desse instrumento, através da adesão de técnicas que auxiliem no 

gerenciamento dos termos celebrados, assim como maiores investimentos na qualificação dos 

servidores envolvidos na elaboração e fiscalização do TAC, visando diminuir o alto índice de 

descumprimento dos acordos firmados, aumentando assim sua efetividade como política 

pública apta a produzir seus efeitos à sociedade e promoção do bem comum no estado do Rio 

de Janeiro. 
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