
Resolução 
consensual de 
conflitos que 

envolvem 
políticas públicas

Luciane Moessa
Ph.D.



Resolução consensual de conflitos
que envolvem entes públicos

� Peculiaridades da resolução consensual de
conflitos que envolvem o Poder Público:

a) Quanto ao conteúdo:
- parâmetros legais sempre deverão ser levados

em consideração – acordo se constroi nos limites
da interpretação possível, levando em conta
também outros interesses legítimos das partes (o
que não implica desconhecer que o quadro
normativo pode ser alterado);

- necessidade de respeito ao princípio da isonomia
– propostas devem ser universalizáveis;
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b) Quanto ao processo:
- confidencialidade somente se aplica
excepcionalmente (princípio da publicidade);
- necessidade de fundamentação (fática e jurídica)

do acordo:
dever de motivação das decisões administrativas e

judiciais;
sujeição à atuação de órgãos de controle interno e

externo.
* Fundamentação deve ser levada em conta pelo

juiz no momento da decisão sobre a homologação
(em caso de processo judicial).
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que envolvem políticas públicas

� Resolução consensual de conflitos coletivos

- Possibilidade de aplicação em conflitos judicia-
lizados ou não, em qualquer fase processual

- Necessidade de estudos técnicos
que embasem o acordo

- Conflitos judicializados:
- Pedido – é apenas uma das possíveis soluções
- Causa de pedir – pode ser revista por consenso
- partes no processo X participantes da mediação
- tutela de urgência e acordos provisórios
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� As etapas do processo de mediação de conflitos
coletivos

1) Diagnóstico - análise do contexto e identificação
dos grupos e entes públicos participantes

2) Planejamento do processo
3) Sessões de mediação/negociação e
realização de estudos técnicos
4) Redação do acordo
5) Ratificação e Homologação do acordo
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1) Diagnóstico - análise do contexto - reuniões
prévias com cada um dos entes públicos e grupos
interessados com o objetivo de:

a) identificar o histórico do conflito, as diferentes
perspectivas sobre o problema, as informações já
disponíveis e as expectativas/alternativas de
solução;

b) explicar o processo de busca de consenso;
c) verificar se existe disposição p/ o diálogo c/ os

demais interessados e aceitação dos potenciais
mediadores;

d) identificar pessoa(s) que possa(m) representar o
grupo.
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1) Mapeamento de atores possíveis/necessários/eventuais:
- Ministério Público – facultativo 
- Defensoria Pública – facultativo 
- Entidades do terceiro setor (representativas e que atuam 

na questão) – idem 
- Advocacia Pública
- Poder Executivo competente
- Poder Legislativo competente (quando for o caso)
- Tribunal de Contas (quando for o caso)
- Pessoas/grupos não organizados afetados pelo conflito
- Entes privados que tenham responsabilidades e/ou 

interesses envolvidos no conflito.
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Enunciado 40 da I Jornada de Prevenção e Solução
Extrajudicial de Litígios (realizada pelo Conselho da
Justiça Federal em agosto de 2016) tem a seguinte
redação: “Nas mediações de conflitos coletivos
envolvendo políticas públicas, judicializados ou não,
deverá ser permitida a participação de todos os
potencialmente interessados, dentre eles: (i) entes
públicos (Poder Executivo ou Legislativo) com
competências relativas à matéria envolvida no conflito;
(ii) entes privados e grupos sociais diretamente
afetados; (iii) Ministério Público; (iv) Defensoria Pública,
quando houver interesse de vulneráveis; e (v)
entidades do terceiro setor representativas que atuem
na matéria afeta ao conflito.”



Resolução consensual de conflitos coletivos 
que envolvem políticas públicas

2) Planejamento do processo:
� Local, horário e periodicidade das reuniões
� Necessidade de uma fase educativa, de

compartilhamento de conhecimentos e
informações

� Necessidade de estudos técnicos
� Estimativa de tempo e custos
� Minuta de protocolo de conduta, definindo o

formato e a frequência das reuniões, as formas de
dar publicidade (inclusive relacionamento com a
imprensa) e possibilitar a participação de terceiros
interessados
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3) Sessões de mediação: - Reuniões conjuntas
- Reuniões privadas

- Proposta de pauta e registro de todas as reuniões
conjuntas, que tb poderão ocorrer com pequenos
grupos de participantes, conforme planejamento
do processo

- Levantamento dos interesses em jogo, das
alternativas de solução (propostas e
contrapropostas) e ponderação das vantagens e
desvantagens de cada uma das propostas
apresentadas
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� Inspeções/levantamento de informações

� Recebimento e análise de sugestões/críticas de
terceiros (audiências públicas, etc)

� Estudos técnicos – definição conjunta de:
a) quem realiza o estudo;
b) qual o seu escopo;
c) qual a metodologia a ser utilizada;
d) como serão utilizados os resultados
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4) Redação do acordo - conteúdo mínimo:
- fundamentação fática e jurídica;
- definição de obrigações e de responsabilidades

por cada uma delas;
- definição de prazos para cumprimento de cada

obrigação e de sanções para descumprimento;
- definição dos responsáveis pelo monitoramento

do cumprimento de cada obrigação.
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Art. 4º.-A da Lei 9.469/97 – conteúdo mínimo para 
TACs envolvendo entes públicos federais:
a)descrição das obrigações assumidas;
b)prazo e modo p/ cumprimento das obrigações;
c) forma de fiscalização da sua observância;
d)fundamentos de fato e de direito;
e) previsão de multa ou sanção administrativa no 

caso de descumprimento.
(alteração introduzida pela Lei 12.249/2010)

O art. 26, par. 1º., IV, da LINDB traz os itens “a”, “b” 
e “e”. O art. 10, par. 2º., III, do Decreto 9.830/2019 
menciona todos eles.



Resolução consensual de conflitos coletivos
que envolvem políticas públicas

Jurisprudência:
RESp 802.060/RS, Relator Ministro Luiz Fux, 1ª. Turma,
Julgado em 17.12.2009, DJe 22.2.2010
“é nulo o título subjacente ao termo de ajustamento de
conduta cujas obrigações não foram livremente pactuadas,
consoante adverte a doutrina, verbis: ‘(...) Para ser
celebrado, o TAC exige uma negociação prévia entre as
partes interessadas com o intuito de definir o conteúdo do
compromisso, não podendo o Ministério Público ou qualquer
outro ente ou órgão público legitimado impor sua aceitação.
Caso a negociação não chegue a termo, a matéria
certamente passará a ser discutida no âmbito judicial.”
(FARIAS, Talden. Termo de Ajustamento de Conduta e acesso
à Justiça, in Revista Dialética de Direito Processual, São Paulo,
v. LII, p. 121)”
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5) Ratificação e homologação do acordo:
- Cada grupo/órgão pode necessitar de uma fase

de ratificação interna
- Eficácia jurídica de título executivo judicial e

efeitos de coisa julgada material
- Judiciário como fiscal da legalidade do

conteúdo do acordo e da sua motivação, bem
assim da observância dos princípios da
mediação ao longo de todo o processo
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Pontos essenciais:

� Identificação e oportunização da participação 
informada a todos os interessados/afetados/
responsáveis pela solução do conflito (partes
interessadas)

� Levantamento completo de todos os fatos 
relevantes 

� Identificação de diferentes alternativas de solução
� Avaliação objetiva (do custo, rapidez, 

abrangência e qualidade) de cada uma das 
alternativas de solução, à luz dos interesses 
essenciais de todas as partes interessadas 
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� Possibilidade de acordos parciais e provisórios
� Compartilhamento de  informações relevantes 

possuídas pelas partes interessadas
� Levantamento dos fatos relevantes – necessidade 

de consenso entre as partes quanto à sua 
confiabilidade/completude

� Possibilidade de todas as partes apresentarem  
alternativas de solução (no todo ou em parte)

� Detalhamento/avaliação das alternativas de 
solução deve se basear em critérios definidos por 
consenso entre as partes interessadas e ser feita 
por alguém também escolhido consensualmente



Estudos de caso

1) Construção de trevo rodoviário em São Carlos – SP

� Contexto: a Promotoria de Meio
Ambiente de São Carlos recebeu
denúncia de uma organização
não-governamental (Acqua Vit)
acerca de projeto de implantação de trevo rodoviário
que estava na interseção entre uma das principais
avenidas da cidade e duas rodovias estaduais. Muito
embora o projeto fosse importante sob o ponto de vista
do tráfego no local, as “alças do trevo foram
projetadas respeitando exclusivamente critérios de
engenharia viária, com previsão de expressiva
supressão de vegetação nativa e exótica.”
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- A Promotoria instaurou inquérito civil para
investigar a denúncia e constatou que estava
previsto desmatamento de margens do Córrego
Monjolinho, portanto área de preservação
permanente, além de supressão de grande parte
do “Bosque do Antigo Frigorífico São Carlos do
Pinhal”.
- Foi instaurado um processo de negociação para
a resolução do conflito, perante o Conselho
Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São
Carlos, o qual acabou culminando na celebração
de um termo de ajuste de conduta (TAC).
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� O conteúdo do TAC foi o seguinte:
- À Prefeitura Municipal, entre outros, coube o

compromisso de preservação do Bosque, com a
manutenção da integridade do maciço florestal em
extensão anterior à implantação do
empreendimento, assumindo ainda o compromisso de
não implantar projetos que resultem na diminuição da
área vegetada. Como medida compensatória, a
Prefeitura teria que efetuar o reflorestamento de
outras áreas públicas (as encostas junto à margem
esquerda da pista de rolamento, marginal ao Córrego
Monjolinho, no Jardim Santa Mônica, área que
deveria ter sido respeitada, no passado, como APP).
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- O reflorestamento deveria ser apenas com
espécies nativas e contar com a aprovação do
DEPRN (Depto. Estadual de Proteção dos Recursos
Naturais). A Prefeitura Municipal deveria também
acompanhar as obras de implementação do trevo
e encaminhar ao DEPRN e ao Ministério Público
informações sobre quaisquer irregularidades,
podendo, inclusive, responder por omissão.
- À concessionária coube implementar as obras
estritamente dentro do proposto pelo TAC (...),
providenciando ainda todas as licenças pertinentes
ao empreendimento. (...)



Estudos de caso

- Ao DEPRN coube atuar como fiscal do acordo
previsto no TAC e expedir as licenças necessárias à
implementação do novo projeto, já readequado.

- A Promotoria de Justiça do Meio Ambiente ficou
responsável pelo acompanhamento e monitoramento
das obrigações previstas no TAC.

- A peculiaridade deste caso concreto foi a atuação
do Ministério Público já na fase de prevenção do
dano ambiental, a partir de provocação do terceiro
setor, tendo como efeito minimizar os impactos
ambientais negativos de uma obra que era de
interesse da comunidade.
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Fonte: Tese de Doutorado de Geisa Paganini De
Mio: “O inquérito civil e o termo de ajustamento de
conduta como instrumentos efetivos para
resolução de conflitos ambientais: a experiência
da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente da
Comarca de São Carlos – SP” - USP São Carlos,
2005
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2) Comunidade quilombola no interior da restinga
da Marambaia, no Rio de Janeiro

Atores do conflito:

- União Federal – Marinha
- INCRA – responsável pela demarcação do
território quilombola
- ARQIMAR – Associação dos Remanescentes de
Quilombos da Marambaia – representando 89
famílias
- Ministério Público Federal
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TAC firmado em setembro de 2014 - conteúdo:
-Delimitação do território da comunidade
-Identificação dos moradores e dos visitantes
habituais
-Regras para novas construções, reformas das
existentes e reconstruções de casas em condição
precária
-Regras para circulação na área, tendo em vista a
segurança dos moradores e das atividades de
treinamento ali desenvolvidas pelas Forças Armadas
-Regras para atividades permitidas: pesca,
artesanato, escola, posto de saúde, animais
domésticos
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TAC firmado em setembro de 2014 - conteúdo:
-Previsão de que a comunidade só pode se
expandir por laços de vínculo conjugal ou de
sangue
-Previsão de que as normas ambientais devem ser
respeitadas
-Prazo de 270 dias para o INCRA concluir a
demarcação do território quilombola, que deverá
respeitar o conteúdo do TAC
-Previsão de concessão de direito real de uso aos
moradores, enquanto não concluída a
demarcação
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3) Comunidades (tradicionais ou não) que viviam

nos limites de unidade de conservação (Parque
Nacional dos Pontões Capixabas), no Espírito
Santo

Atores do conflito:
- cerca de 500 famílias residentes na área
- comunidade tradicional Pomerana – 300

famílias
- MMA – Secretaria de Biodiversidade e Florestas
- IBAMA – Diretoria de Ecossistemas (anterior à

criação do ICMBio)
- INCRA
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- Secretaria de Meio Ambiente do ES
- Instituto de Meio Ambiente do ES
- Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do

ES
- Prefeitura Municipal de Pancas (ES)
- Prefeitura Municipal de Águia Branca (ES)
- Associação dos Moradores, Amigos e

Proprietários dos Pontões de Pancas e Águia
Branca

- SOS Mata Atlântica
- Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da

Mata Atlântica
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- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pancas
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águia

Branca
• Histórico:

- Parque Nacional dos Pontões Capixabas foi
criado em 2002. Essa categoria de UC não
admite a existência de populações morando
em seu interior.

- Conflito não chegou a ser judicializado, e sim foi
objeto de processo administrativo perante
IBAMA, a partir de provocação de membros das
comunidades ao Ministério Público Federal

- Período em que se deu a negociação: agosto
de 2005 a agosto de 2007
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• Quem atuou como facilitador: Ministério Público
Federal

� Solução encontrada: alteração da categoria
da unidade de conservação, de Parque
Nacional para Monumento Natural – o que
dependia de alteração legislativa

� Cumprimento do acordo: Poder Executivo
Federal encaminhou projeto de lei ao
Congresso Nacional, que o aprovou por meio
da Lei federal 11.686, de 2 de junho de 2008.

� Fonte: Dissertação de Mestrado de Cláudia Silva Barbosa
(UFMG) – “Recategorização de unidades de conservação: o
discurso de uma nova territorialidade e participação social no
contexto do Parque Nacional dos Pontões Capixabas – ES”
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4) Reversão de doação de terreno para
construção de hospital- no Paraná
- Doação feita pelo Estado do Paraná à
Associação de Proteção à Maternidade e Infância
(APMI), de Ponta Grossa, em 1951
- Encargo relativo à prestação de assistência
médico-hospitalar gratuita de obstetrícia e
ginecologia à população mais carente havia sido
revogado em 1998 (leitos destinados ao SUS
deixaram de sê-lo em 2003) e imóvel havia sido
hipotecado para UNIMED em razão de dívidas da
APMI para com esta última em 2004.
- Ação civil pública ajuizada pelo MP/PR em 2005.
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- Foi concedida (e confirmada) liminar
determinando a destinação de 60% dos leitos
ao SUS. União ingressou no feito como assistente
litisconsorcial do Ministério Público e processo
passou à Justiça Federal.

- Sentença proferida em 2009 cancelando
doação e dando prazo de quatro meses para
desocupação, durante o qual os serviços
prestados em caráter particular ou no âmbito
do SUS deveriam continuar a ser prestados.

- Devolução do imóvel não chegou a ocorrer.
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- Acordo firmado em 10 de abril (na fase de
execução) de 2017, mediado pelo magistrado,
previu:
a) revogação da doação, com prazo de dois

anos para devolução do imóvel ao Estado e
renúncia a todas as benfeitorias realizadas no
imóvel;

b) pagamento de aluguel de R$ 150.000,00
durante o período;

c) destinação dos valores recebidos a título de
aluguel a projetos e ações voltados à saúde no
Município de Ponta Grossa, a serem definidos
pela Secretaria de Saúde, após realização de
audiência pública;
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d) fixação de multa de R$ 15.000,00 por dia em
caso de descumprimento do prazo de dois anos
para devolução do imóvel ao Estado;
e) isenção das multas até então fixadas pelo juízo,
bem como desistência pelo Ministério Público dos
pedidos de condenação por litigância de má fé e
ato atentatório à dignidade da justiça; desistência
de todos os recursos.
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Saudações resolutivas, inclusivas e sustentáveis!

Para saber mais, visite: www.sisctm.com.br

Contato: lumoessa@hotmail.com


