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Síntese dogmática: busca-se expor fundamentos e diretrizes para a aplicação de formas alternativas 

de destinação de verbas pecuniárias decorrentes de indenizações e multas provenientes de termos de ajustamento 

de condutas. Para isso, primeiramente, busca-se subsídios na doutrina do cy-près da common la; em um segundo 

momento, aborda-se a questão da necessidade de fundamentação e de observância da prestação de contas. 
 

 
1. A doutrina do cy-près nos sistemas da common law 
1.1. A doutrina do cy-près aplicada trusts de caridade 
 

O termo cy-près
1
 deriva da expressão francesa cy pres comme possible – que significa “o mais 

próximo possível”.
2
 

Nas jurisdições da família da common law, tradicionalmente a doutrina do cy-près trata de casos 

envolvendo trusts, em que a intenção original de um doador ou testador não pode ser concretizada, por 

impossibilidade/impraticabilidade fática ou jurídica. Nesses casos, pelo cy-près, a autoridade judicial busca 

conferir ao capital afetado uma finalidade o mais próximo possível (as nerly as possible) àquela escolhida pelo 

instituidor.
3
 Esta doutrina se aplica apenas nos casos em que a finalidade originalmente elencada pelo instituidor 

destina-se exclusivamente à caridade.
4
 Por exemplo, em um testamento que destina fundos a um colégio para 

órfãos em Chicago, mas na cidade não há nenhuma instituição de ensino específica para esse público, tais verbas 

foram revertidas à escola de órfãos de Cicero, também no estado de Illinois e que dista apenas 13 quilômetros de 

Chicago – nesse caso foi obtida a finalidade altruísta o mais próximo possível da intenção do instituidor.
5
 

 

1.2. A doutrina do cy-près aplicada nas class actions 
 

Em sua acepção original, o cy-près jamais foi concebido como um mecanismo a reger a destinação 

de indenizações decorrentes de processos judiciais litigiosos. No entanto, há algumas décadas – por força de 

construções jurisprudenciais e trabalhos acadêmicos – essa doutrina, sem que houvesse uma alteração legislativa, 

passou também a ter aplicação no âmbito das class actions (ações coletivas da common law), nas situações em 

que em um julgamento ou acordo obtido contra determinado requerido em uma ação coletiva é impossível ou 

                                                 
1 Sobre o termo, ensina Fernanda Lissa Fujiwara Homma: “A cy pres possui não apenas diferentes formas de 

grafia, mas também, geralmente, vem acompanhada de diferentes termos em sua designação; Expressão com 

origem no francês normando, justifica-se constantemente ser escrita como ‘cy près’ , ou mesmo com a 

utilização do hífen ‘cy-prés’, mas como ampla utilização em países de língua inglesa, como Estados Unidos, 

Inglaterra e Canadá, também é escrita simplesmente como ‘cy pres’. Os doutrinadores, ao buscar delinear 

sua natureza jurídica, a denominam ‘cy pres doctine’ ou mesmo ‘cy pres relief’. Ainda que todos os termos 

remetam ao mesmo instituto, em essência, o que  parece diferenciá-los é que o ‘cy pres doctrine’ geralmente 

se refere à sua utilização mais ampla, relacionada tanto à sua origem no direito dos trusts, como sua 

aplicação posterior nas class actions. Já os termos ‘cy pres relief’ e ‘cy pres recovery’ parecem se remeter 

mais constantemente à sua utilização nas class actions, como válvula de escape, meio de recuperação para 

efetivar a reparação.” (HOMMA, Fernanda Lissa Fujiwara. Execuções judiciais pecuniárias de processos 

coletivos no Brasil: entre a fluid recovery, a cy pres e os fundos. Curitiba, 2017, Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná, p.51.)” 

2 REDISH, Martin H.; JULIAN, Peter; ZYONTZ, Samantha. Cy pres relief and the pathologies of the modern 

class action: a normative and empirical analysis. Florida Law Review. n. 62. Gainesville: University of 

Florida, 2010, p. 624 

3 MULHERON, Rachel P. The modern cy-prés doctine: applications and implications. Routledge: Londres, 

2016, p. 1. 

4 MULHERON, Rachel P. The modern cy-prés doctine: applications and implications. Routledge: Londres, 

2016, p. 54. 

5 REDISH, Martin H.; JULIAN, Peter; ZYONTZ, Samantha. Cy pres relief and the pathologies of the modern 

class action: a normative and empirical analysis. Florida Law Review. n. 62. Gainesville: University of 

Florida, 2010, p. 625. 



inadequado que a indenização fixada seja revertida aos membros da classe lesada (indivíduos representados em 

juízo). Nesses casos, com a chancela da corte, admite-se que os valores sejam revertidos a uma finalidade “o 

mais próximo possível” do fato gerador do prejuízo, proporcionando um “benefício indireto” aos sujeitos 

afetados pelo evento. 
O exemplo mais elucidativo da inviabilidade de se recompor os específicos prejuízos sofridos 

pelos indivíduos integrantes do grupo representado em juízo é encontrado em danos de pequena monta em 

eventos que atingem centenas, ou mesmo milhares de sujeitos – v.g., um aumento indevido de alguns centavos 

em tarifas do transporte público. Ainda que possivelmente ninguém tenha interesse em pleitear o ressarcimento 

de valores extramente módicos (considerando a logística e o desgaste que isso exige), do ponto de vista global, a 

soma dos valores auferidos indevidamente pelo responsável pela prática irregular pode ser significativa, sendo 

certo que a condenação à devolução dos valores (ainda que mediante destinação à finalidade que promova um 

benefício indireto dos sujeitos prejudicados) tem caráter pedagógico e coíbe o enriquecimento ilícito. 
Em síntese, nas ações coletivas, o desiderato precípuo do cy-près é conferir destinação a valores 

que não foram ou não poderão ser reclamados por seus titulares (unclaimed funds), preservando a finalidade da 

demanda judicial, os interesses dos membros da classe e daqueles que estão em situação similar. 
6
 

A doutrina do cy-près também pode ser aplicada nos acordos feitos em conflitos coletivos.
7
 

Veja-se o caso Block v. McDonald´s Corp.: a companhia McDonald´s foi acionada em ação 

coletiva por ter utilizado sebo de carne ou extrato de carne em pó na preparação de batatas fritas e batatas hash-

brown, apesar de ter divulgado que esses alimentos seriam cozinhados apenas com óleo vegetal. A rede de fast-

food, em acordo em que foi aplicado o cy-près, aceitou pagar a quantia de 10 milhões de dólares a diversas 

organizações vegetarianas e de nutrição, promovendo um benefício “indireto” aos indivíduos vegetarianos e 

afins que consumiram batatas da lanchonete acreditando que não havia competentes de carne nesses alimentos. 
 

2. Aplicação da técnica do cy-près nos termos de ajustamento de conduta 
2.1. Termo de ajustamento de conduta e negociação (considerações indiciais)

8
 

 

 O termo de ajustamento de conduta, também chamado de compromisso de ajustamento de 

conduta (TAC), é um importante instrumento de atuação na tutela coletiva, especialmente na seara extrajudicial. 

Por meio desse ajuste, o órgão público legitimado pode tomar dos interessados o compromisso de que, mediante 

cominações, ajustem suas condutas às exigências legais (cumprindo obrigações de fazer, não fazer, dar etc.). 
A principal previsão legal acerca do termo de ajustamento de conduta é o art. 5, § 6°, da Lei da 

Ação Civil Pública (inserido pelo Código de Defesa do Consumidor), no entanto, não é o único diploma a prever 

o TAC. É importante lembrar que este instrumento também é previsto, entre outros, no Estatuto da Criança e do 

Adolescente (art. 211). 
O termo de ajustamento de conduta tem natureza de título executivo extrajudicial, salvo quando 

for celebrado no bojo de uma demanda coletiva já judicializada, quando, evidentemente, será título executivo 

judicial. O TAC pode ser tomado por todos os órgãos públicos que possuem legitimidade ativa na tutela coletiva. 

Por meio desse instrumento, o legitimado público toma do interessado o compromisso de adequar sua conduta às 

exigências legais  (mediante obrigações de fazer, não fazer, dar etc.). No compromisso deve ser fixada multa a 

incidir em caso de seu descumprimento. 
No âmbito infralegal, no plano nacional, este instrumento passou a ser regulamentado pela 

Resolução n. 179 do Conselho Superior do Ministério Público (CNMP), que, como será abordado em seguida, 

trouxe uma modalidade de distribuição de indenizações e multas nos moldes do cy-près norte-americano; 
Ainda sobre o compromisso de ajustamento de conduta, adotamos aqui a posição que lhe confere a 

natureza de acordo. De fato, em se tratando de interesses coletivos não pode o legitimado extraordinário deles 

dispor. Porém, como pontua Fernando Reverendo Vidal Akaoui, mesmo que não existam concessões mútuas 

neste ajustamento, nem por isso não se está diante de um acordo, uma vez que o litígio é pacificado de maneira 

autocompositiva.9 

Quando se está diante de uma negociação com vistas à celebração de um compromisso de 

ajustamento de conduta, o agente público que está ocupando o papel de negociador, almejando que o interessado 

adeque sua conduta, sob certo prisma de análise, tem a seu favor o poder de autoridade, o que, muitas vezes, 

facilita com que o compromissário se sujeite aos termos propostos. No entanto, como visto, em uma negociação 

                                                 
6 MULHERON, Rachel P. The modern cy-prés doctine: applications and implications. Routledge: Londres, 

2016, p. 215-216. 

7 DANTAS, Bruno. Princípios do direito: processo agregado. São Paulo: RT, 2016, p. 277. 

8 É possível sustentar no Brasil a possibilidade de aplicação, de lege lata, de técnicas de distribuição de 

recursos similares ao cy-près em condenações judiciais nas ações do microssistema brasileiro de tutela 

coletiva; no entanto, este trabalho, inclusive pela limitação do número de páginas, está restrito à atuação do 

Ministério Público nos compromissos de ajustamento de conduta. 

9 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. 5. ed. São Paulo: 

RT, 2015, p. 83. 



nunca se obtém tudo aquilo que se deseja – então, como essa circunstância pode ser compatibilizada com a 

indisponibilidade de interesses coletivos? Ora, entende-se que nestes casos a margem negociação será menor do 

que o verificado em litígios sobre interesses privados, não podendo haver disposição do direito; porém, é 

plenamente possível a composição consensual acerca do modo pelo qual os direitos indisponíveis serão 

efetivados (prazo, modo, lugar, definição de elementos não previstos em lei, especificação de conceitos jurídicos 

indeterminados etc).10 
 
2.2. Destinação tradicional de verbas pecuniárias decorrentes de termos de ajustamento de conduta 

 
De um termo de ajustamento de conduta podem decorrer obrigações de pagamento de quantia com 

as seguintes naturezas: (i) indenização decorrente da conversão da obrigação de fazer/não fazer em obrigação de 

pagar pecúnia, pela superveniente impossibilidade de consecução daquela; (ii) indenização decorrente de danos 

extrapatrimoniais, via de regra danos morais coletivos; (iii) multas administrativas; (iv) multa coercitiva 

(astreinte), fixada no ajuste como forma de coerção indireta para induzir o cumprimento das obrigações 

assumidas. 
Não há na legislação de regência previsão específica sobre a destinação desses valores. Em uma 

perspectiva tradicial, aplicam-se ao compromisso de ajustamento de conduta as previsões da Lei da Ação Civil 

Pública e do Código de Defesa do Consumidor acerca do destino dos valores decorrentes de condenações 

judiciais em processos coletivos.11 

Pelo art. 13 da LACP,  a condenação em dinheiro será destinada a fundo vocacionado à 

recomposição dos bens lesados. 
Já pelo art. 100 do CDC, em se tratando de condenação em ação coletiva que diga respeito à tutela 

de direitos individuais e homogêneos, quando não houver a habilitação suficiente de interessados para promover 

as respectivas liquidações/execuções individuais, os valores em questão serão destinados ao fundo mencionado 

pela lei que rege a ação civil pública. 
A opção legislativa brasileira de destinação de verbas pecuniárias provenientes de condenações em 

processos coletivos para fundos foi vulgarmente batizada de fluid recovery. No entanto, os contornos do modelo 

brasileiro pouco se assemelham àquele da “reparação fluída” do direito norte-americano. No modelo dos Estados 

Unidos, o Poder Judiciário – no caso concreto – determina como se dará aplicação dos valores, podendo, desta 

forma, alocar os recursos em finalidade que guarde maior correspondência com a situação que ensejou o dano 

coletivo (registe-se que a doutrina da common law utiliza o termo fluid recovery para fazer menção à uma 

específica modalidade de cy-près, não havendo espaço para aprofundar o tema neste estudo).12 

 

2.3. Insuficiência do modelo brasileiro dos fundos de direitos difusos e a pática do Ministério 

Público do Trabalho 
 

O modelo brasileiro dos fundos falha na medida em que os valores obtidos em uma sentença 

proferida em ação coletiva, ou mesmo em um acordo celebrado em um conflito coletivo, não são destinados a 

finalidades que guardem correspondência com o específico direito coletivo ou individual de massa lesado. É 

possível que verbas decorrentes de indenização por dano ambiental sejam destinadas a projetos relativos ao tema 

do direito do consumidor. Sob outro prisma, mesmo que os valores sejam revertidos a uma matéria que guarde 

correspondência com o fato gerador da indenização (por exemplo, quando o dinheiro decorrente de uma 

condenação por danos morais coletivos provenientes de dano ambiental é destinado a um projeto que contemple 

campanhas de preservação ambiental), igualmente não se terá uma adequada correspondência entre a origem dos 

fundos e sua aplicação – ora, imagine-se que é perfeitamente possível que as verbas que têm como origem 

condenação em ação civil pública ambiental por danos ocorridos no pequeno Município de Santa Izabel do 

Oeste/PR sejam utilizadas para a promoção de eventos de conscientização ecológica realizados apenas em 

algumas capitais brasileiras.
13

  

                                                 
10  GAVRONSKI, Alexandre Amaral; MENDONÇA, Andrey Borges de. Manual do Procurador da República: 

teoria e prática. 2.ª ed. Salvador: Jus Podivm, 2015, p. 359. 

11  Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já declarou a nulidade de obrigação assumida em TAC 

consistente na doação de bem móvel (computador) a órgão público (STJ, 1. T, REsp n. 802060/RS, rel. Min. 

Luiz Fux, j. 17.12.2009). 

12 Para uma análise completa da questão, consultar: MULHERON, Rachel P. The modern cy-prés doctine: 

applications and implications. Routledge: Londres, 2016, p. 216/217. 

13 O problema da falta de correlação entre o fato gerador do dano e aplicação das verbas é menor quando o 

dinheiro é encaminhado a fundos municipais, uma vez que estará assegurada a aplicação dos valores da 

localidade afetada. No entanto, nem sempre existirá um fundo adequado, além de que, muitas vezes, poderão 

existir problemas em sua gestão, indicando a inadequação desta alternativa. 



O modelo brasileiro distancia-se em muito do dogma do “mais próximo do possível” valorizado 

pela jurisprudência e doutrina norte-americanas. Em verdade, o sistema previso na Lei da Ação Civil Pública e 

no Código de Defesa do Consumidor malfere o próprio princípio da reparação integral (valor que norteia a 

responsabilidade civil), especialmente em sua faceta “compensatória”, na medida em que se perde a relação de 

equivalência entre a destinação da indenização e os danos sofridos pelos lesados.
14

 

A corroborar com a insuficiência do modelo brasileiro de “reparação fluida”, registre-se ter sido 

apurado que a União vinha, desde 2011, realizando o contingenciamento de valores alocados no Fundo de 

Direitos Difusos como forma de promoção artificial do superávit primário. Menos de 3% por cento dos valores 

destinados ao fundo vinham sendo incluídos no orçamento federal (somente quando é feita essa inclusão as 

verbas são destinadas a iniciativas para a promoção de interesses difusos e coletivos). Essa prática de 

“contabilidade criativa” foi objeto de recente contestação pelo Ministério Público Federal em ação civil pública, 

em que se obteve liminar para que a União realizasse a inclusão integral dos recursos alocados no FDD no 

orçamento de 2019.
15

 Destarte, malgrado a concessão da liminar e a correção provisória do problema, a própria 

existência situação em si já é mais um elemento a demonstrar a insuficiência do modelo brasileiro de destinação 

de indenizações coletivas, o qual, além de tudo, está sujeito a ser alvo de manobras fiscais por parte do Poder 

Executivo. 
Retornando ao âmbito da tutela coletiva trabalhista, o problema anteriormente relatado atinente à 

falta de correlação entre o fato gerador da indenização revertida ao FDD e sua destinação chega a ser ululante. 

Talvez o Ministério Público do Trabalho seja a instituição, entre as várias que formam o Ministério Público, com 

maior protagonismo na tutela coletiva, tanto no âmbito judicial como no extrajudicial. De fato, em uma primeira 

análise, menos sofisticada, a atuação extrajudicial deste órgão também estaria condicionada pelo art. 13 da Lei 

da Ação Civil Pública, de modo que os recursos obtidos pelo MPT em termos de ajustamento de conduta e 

condenações judiciais deveriam ser direcionados ao Fundo de Direitos Difusos (FDD). 
Ocorre que a lei de regência do FDD (a Lei n. 9.008/95), ao elencar os interesses que podem ser 

contemplados por recursos existentes neste fundo, sequer menciona expressamente os de natureza trabalhista 

(art. 1., §1.). Doravante, com vistas à obtenção da necessária correlação entre o fato gerador da 

indenização/multa obtida e sua destinação, o Parquet trabalhista, em um primeiro momento, passou a reverter as 

verbas advindas dos termos de ajuste celebrados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
16

 

Nada obstante, observa-se que o FAT também não tem o objetivo específico de promover a 

recomposição de danos causados a direitos juslaborais, pois, conforme prevê o art. 10 da Lei 7.998/1990, esse 

fundo contábil, de natureza financeira, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, é destinado ao custeio 

do Programa do Seguro-Desemprego, ao pagamento do abono salarial e ao financiamento de programas de 

educação profissional e tecnológica e de desenvolvimento econômico. 
Ato contínuo, de forma pioneira, no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 10. Região, 

com atribuição para atuar no Distrito Federal e no Tocantins, passou-se a convencionar nos compromissos de 

ajustamento de conduta a destinação alternativa de recursos, revertendo-os a instituições de interesse público e 

social
17

, prática que se disseminou na atuação do MPT em âmbito nacional. 
Essa prática vanguardista pode ser vista como o embrião da doutrina do cy-près em solo brasileiro, 

tendo sido recentemente prevista em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, como se verá no 

tópico subsequente. 

 
2.4. Resolução 179 do CNMP e discussões no âmbito do MPPR 

 
Como já visto, o emprego de técnicas similares ao cy-près no âmbito dos termos de ajustamento de 

conduta no Brasil tem origem na atuação do Ministério Público do Trabalho,  que passou a reverter indenizações 

e multas decorrentes de compromissos de ajustamento de conduta para projetos/instituições de interesse público 

e social. 
Em âmbito nacional, essa forma de destinação de recurso foi chancelada pelo Conselho Nacional 

do Ministério Público, que, ao regulamentar a disciplina dos termos de ajustamento de conduta, trouxe as 

seguintes disposições: 

                                                 
14 Sobre o princípio da “reparação integral” e suas funções, ver os ensinamentos de Paulo de Tarso Vieira 

Sanseverino (SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da reparação integral – indenização no Código 

Civil. São Paulo: Saraiva, 2010). 

15 Trata-se da ação civil pública autuada sob o n. 5008138-68.2017.4.03.6015, atualmente em trâmite na 6. 

Vara Federal de Campinas. 

16 TRAMONTE, Marina Silva; MELHADO, Reginaldo; NATALI, Heiler Ivens de Souza. A inadequação da 

destinação de recursos obtidos pelo MPT ao Fundo de Amparo ao trabalhador e sua utilização em ações de 

política pública social. Revista de Direito Público. n. 7. Londrina: UEL, 2012, p. 152-153. 

17 TELES, Izabel Cristina de Almeida. Destinação dos recursos oriundos dos TACs e dos acordos e 

condenações judiciais. Boletim Científico ESMPU. n. 44. Brasília: ESMPU, 2015, p. 74. 



 
Art. 5º As indenizações pecuniárias referentes a danos a direitos ou interesses 

difusos e coletivos, quando não for possível a reconstituição específica do bem 

lesado, e as liquidações de multas deverão ser destinadas a fundos federais, estaduais 

e municipais que tenham o mesmo escopo do fundo previsto no art. 13 da Lei nº 

7.347/1985. 
§ 1º Nas hipóteses do caput, também é admissível a destinação dos referidos 

recursos a projetos de prevenção ou reparação de danos de bens jurídicos da mesma 

natureza, ao apoio a entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção aos 

direitos ou interesses difusos, a depósito em contas judiciais ou, ainda, poderão 

receber destinação específica que tenha a mesma finalidade dos fundos previstos em 

lei ou esteja em conformidade com a natureza e a dimensão do dano. 
§ 2º Os valores referentes às medidas compensatórias decorrentes de danos 

irreversíveis aos direitos ou interesses difusos deverão ser, preferencialmente, 

revertidos em proveito da região ou pessoas impactadas. 

 
Esse dispositivo consolida no âmbito da atuação extrajudicial do Ministério Público brasileiro 

técnica similar ao cy-près das class actions. Note-se que o caput fala em indenizações e multas, abarcando todos 

os tipos de verbas pecuniárias que podem ter como fato gerador um TAC. Como fica claro do dispositivo, a 

destinação primária dessas verbas deve ser a reconstituição específica do bem lesado, consagrando a primazia da 

“tutela específica”. 
Do ponto de vista da legalidade, não se vislumbra a existência de vício neste dispositivo 

regulamentar, especialmente quando se considera, em uma interpretação estrita, que o art. 13 da LACP somente 

regula a destinação de valores decorrentes de condenações judiciais, não versando sobre verbas decorrentes de 

termos de ajustamento. Ainda que no TAC se possa aplicar a regra da destinação de verbas pecuniárias aos 

fundos de defesa de interesses transindividuais, inexiste tal obrigatoriedade. 
Já os dois parágrafos do artigo transcrito devem ser lidos conjuntamente e aplicados especialmente 

nos casos em que, por diversas e fundadas razões (como a inviabilidade fática, perda do objeto, dispersão e 

desconhecimento da identidade indivíduos lesados, ausência de custo benefício do ponto de vista da 

economicidade para que os valores sejam entregues aos sujeitos lesados em casos de danos individuais de 

pequena monta etc.) não se mostra possível ou adequada a destinação das verbas pecuniárias à “reconstituição 

específica do bem lesado”. 
Nesses casos, o §1º permite a destinação dos valores a projetos de prevenção ou reparação de 

danos a bens jurídicos da mesma natureza daquele cuja lesão motivou a celebração do TAC, ao apoio de 

entidades cuja finalidade institucional inclua a proteção a direitos coletivos, ou ainda o depósito em contas 

judiciais que poderão receber destinação similar àquela dos fundos mencionados na Lei da Ação Civil Público. 
Quanto ao §2º, percebe-se que ele traz claramente o dogma do “mais próximo do possível” 

inerente ao cy-près da common law. Pelo comando em análise, as verbas provenientes do ajustes devem ser, 

preferencialmente, revertidas em proveito das pessoas e região impactadas pelo dano que ensejou a atuação do 

Ministério Público. Observa-se, portanto, que a resolução do CNMP busca garantir – nesses casos – o “benefício 

indireto” do grupo lesado. Ora, trata-se norma de central importância, uma vez que, mesmo com a 

impossibilidade/inadequação da destinação direta dos valores pecuniários decorrentes do ajuste à específica 

recomposição do bem lesado, resguarda-se a função “compensatória” da responsabilidade civil ao passo que não 

se perde a relação de equivalência (neste caso, indireta) entre o destino da indenização/multa e o local em que 

ocorreu o dano e os sujeitos por ele afetados. 

 
2.5. Necessidade de fundamentação da destinação alternativa de recursos pelo  Ministério Público 

e prestação de contas 

 
A aplicação do cy-près (destinação alternativa de recursos) no âmbito dos termos de ajustamento 

de conduta ainda merece maiores cuidados além daqueles já previstos na estudada Resolução 179 do CNMP.  
De fato, ao prever a preferência da destinação das verbas à finalidades que se relacionem com os 

sujeitos lesados e com a região onde ocorreu o dano, busca-se evitar situações das quais se teve notícia na 

prática, como a destinação, sem maiores cuidados, de indenizações e multas oriundas do TAC para a igreja da 

comunidade ou para a associação de cadetes do exército da cidade. Ainda que essas instituições realizem projetos 

sociais com os valores que lhes são remetidos,  possivelmente nestes casos não haverá o benefício indireto do 

grupo afetado pelo dano, mormente diante da ausência de relação entre a finalidade em que são aplicadas as 

verbas e o fato gerador destas. Além do mais, há o risco de que essas instituições beneficiadas sejam escolhidas 



apenas com base na discricionariedade subjetiva do agente ministerial que oficia no feito. Essa crítica também é 

feita por Izabel Cristina de Almeida Teles18: 

 
Observa-se, ainda, nas destinações feitas pelo Ministério Público às instituições de 

interesse social, que não há muita preocupação quanto a se a finalidade da 

instituição possui similitude com o objeto do TAC ou da ACP. Veem-se muitas 

destinações para hospitais, creches, entre outros, em que, decerto, a sociedade será 

beneficiada, mas não haverá a reconstituição do bem lesado. 

 
Outrossim, diferente dos acordos agregados do direito norte-americano, que necessariamente 

devem ser chancelados pela corte em etapas escalonadas, não há controle judicial do conteúdo do TAC, 

ressalvadas as episódicas hipóteses em que tal ajuste é firmado no bojo de uma demanda já judicializada. 
Logo, questiona-se, como é possível assegurar o cumprimento do §2º do art. 5 da Resolução 179 

do Conselho Nacional do Ministério Público? 
A resposta pode ser buscada nos valores e normas consagradas pelo CPC/15, especialmente no art. 

489, §1.º, que, em seus respectivos incisos, contém uma verdadeira teoria da decisão judicial. 
Como destaca Clayton Maranhão, o dever de fundamentação é inerente ao Estado Democrático de 

Direito, onde o círculo de liberdade-discricionariedade do magistrado é reduzido, especialmente pelo dever de 

prestação de contas aos cidadãos em geral (“controle externo por quivis de populo”). O autor ressalta que o 

CPC/73, ao tratar dos “requisitos da sentença”, preocupava-se apenas com aspectos formais, o que fazia algum 

sentido à época, pois a Constituição Federal então vigente não trazia a garantia da motivação das decisões.19 

A incidência desse dever de fundamentação que é corolário do dever de accountability conferido 

àqueles que tomam decisões em questões de interesse público em um Estado Democrático de Direito. Como 

ensina Hermes Zaneti Jr., o Ministério Público não é um órgão que atua em prol da consecução do interesse 

público secundário do Estado; em verdade, trata-se instituição constitucionalmente vocacionada à tutela do 

interesse público primário, oficiando de forma independente e especializada em prol dos direitos 

fundamentais.20 Nesses termos, torna-se evidente que o dever de fundamentação trazido no art. 489, §1.º, do 

CPC/15 aplica-se às deliberações do Ministério Público, que deve, de forma minudente e embasada, expor as 

razões para a adoção de determinada medida. 
Logo, trazendo essa linha de raciocínio ao tema do presente estudo, por força da incidência do art. 

489, §1.º, do CPC/15 e dos princípios constitucionais que fundamentam essa disposição, o Ministério Público, ao 

celebrar um termo de ajustamento de conduta, deve motivar exaustivamente a destinação de valores pecuniários 

decorrentes de multas e indenizações, o que garantirá a observância do §2º do art. 5. da Resolução 179 do 

CNMP. Esses cuidados também buscam resguardar a representatividade adequada do Ministério Público quando 

atua em nome próprio defendendo interesses alheios. 
Assim, recomenda-se que a mencionada fundamentação siga o seguinte inter: a) é possível que as 

verbas pecuniárias decorrentes do acordo sejam destinadas diretamente à específica recomposição do bem 

lesado?; b) há fatores que geram a impossibilidade/inadequação fática ou jurídica da recomposição específica, 

tais como a perda do objeto, dispersão e desconhecimento da identidade dos indivíduos lesados, ausência de 

custo benefício do ponto de vista da economicidade para que os valores sejam entregues aos sujeitos lesados em 

casos de danos individuais de pequena monta?; c) caso a pergunta anterior tenha sido respondida 

afirmativamente, existe a possibilidade de destinação dos valores à iniciativa, projeto ou instituição que possa 

promover o “benefício indireto” da localidade e sujeitos lesados pelo evento danoso? d) caso a resposta ao item 

anterior seja negativa, qual é a destinação que pode favorecer a proteção/promoção de interesses transindividuais 

similares àquele cuja violação constitui o fato gerador da indenização/multa fixada no ajuste? 
Outro fator adicional que deve ser considerado quando se destina verbas decorrentes de um TAC 

de forma alternativa é a prestação de contas. Quando os valores decorrentes de um compromisso de ajustamento 

de conduta são revertidos a fundo legalmente previsto está assegurada a prestação de contas ao Tribunal de 

Contas; no entanto, essa prestação de contas não existe em relação às entidades privadas. Essa situação, em um 

primeiro momento, fez com que o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Paraná rechaçasse a 

                                                 
18 TELES, Izabel Cristina de Almeida. Destinação dos recursos oriundos dos TACs e dos acordos e 

condenações judiciais. Boletim Científico ESMPU. n. 44. Brasília: ESMPU, 2015, p. 92. 

19  MARANHÃO, Clayton. Sentença. In. CUNHA, José Sebastião Fagundes; BOCHENEK, Antonio César; 

CAMBI, Eduardo. (coords.). Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 

p. 762-769. 

20 ZANETI JR., Hermes. Ministério Público na intervenção protetiva dos direitos fundamentais e a 

“disponibilidade motivada”: para além dos pareceres. In: CHAVES, Cristiano de Ferias; MOREIRA ALVES, 

Leonardo Barreto; ROSENVALD, Nelson. (coords.). Temas atuais do Ministério Público. 6. ed. Salvador: 

Jus Podivum, 2016, p. 413. 



homologação de compromissos em que as verbas decorrentes de multas incidentes não fossem revertidas a entes 

públicos ou aos fundos.21 

No final de 2018, o CSMPPR não homologou o TAC celebrado pela Promotoria de Justiça de 

Iretama nos autos de inquérito civil n. 0068.17.000140-5. O colegiado entendeu que a multa necessariamente 

deveria ser destinada a um fundo público sujeito à fiscalização de contas. No caso em análise, apurou-se que 

certo servidor da Secretaria de Assistência Social do Município teria feito uso indevido da sede do órgão para o 

exercício de advocacia. Trata-se de ato de improbidade administrativa de menor potencial ofensivo, (que hoje, 

nos termos das resoluções n. 179 do CNMP e 01/2017 do Conselho Superior do MPPR, atendidas certas 

condições, permite a celebração de compromisso de ajustamento de conduta). Na situação, para além do 

pagamento de multa no valor de dez mil reais revertidas ao Município, acordou-se que o compromissário 

também pagaria indenização na cifra de quinze mil reais a título de danos morais coletivos para a entidade 

denominada “Lar dos Velinhos São Vicente de Iretama”. De fato, malgrado as discussões em relação à prestação 

de contas, pode-se afirmar que a destinação da indenização tinha o condão de promover o “benefício indireto” do 

grupo lesado, uma vez que uma das funções primordiais da assistência social (serviço lesado pela ação do agente 

improbo no caso em tesa) é atender idosos em situação de risco. 
No entanto, logo em seguida esse entendimento do CSMPR foi revisto a partir das seguintes 

premissas: a) o Promotor de Justiça da Comarca conhece a comunidade e é o ator com maiores condições de 

saber qual é a melhor destinação a ser dada a uma multa/indenização proveniente de um TAC; b) a prestação de 

contas da aplicação dos recursos poderá ser feita ao próprio agente ministerial responsável, que fará o 

acompanhamento no próprio procedimento extrajudicial. 
Doravante, assegurada a devida prestação de contas, no âmbito do MPPR, entre outras, 

recentemente já foram admitidas em sede de compromisso de ajustamento de conduta a destinação de verbas 

pecuniárias às seguintes intuições: i) Escola Municipal Salim do Carmo (IC n. 0006.18.000042-1, oriundo da 2. 

Promotoria de Justiça de Antonina); ii) Lar Sagrada Família (IC n. 0007.18.001013-9, oriundo da 4. Promotoria 

de Justiça de Apucarana; iii) APAE (IC n. 0084.16.000187-5, oriundo da Promotoria de Justiça de Manoel Ribas; 

iv) Observatório Social de Palmas (IC n. 0097.18.000698-9, oriundo da 2. Promotoria de Justiça de Palmas); v) 

Asilo São Vicente de Paulo (IC n. 0110.18.000183-3, oriundo da Promotoria de Justiça de Piraí do Sul). 
Com base na experiência paranaense, concluímos essa tese estabelecendo como requisito 

derradeiro para a admissão da utilização em TACs de formas de distribuição de recursos similares ao cy-près a 

prestação de contas da aplicação das verbas ao legitimado coletivo de natureza pública que tomou o 

compromisso, podendo ser realizada no próprio procedimento que houve a celebração do ajuste. 
Por fim, cumpre ressaltar que nos Ministérios Públicos em que a eficácia de todos termos de 

ajustamento de conduta celebrados necessariamente depende da homologação pelo Conselho Superior ou 

respectiva Câmara de Coordenação e revisão, haverá maior possibilidade de controle acerca da aplicação das 

diretrizes ora propostas.22 
 
3. Conclusão 

 
No âmbito da tutela coletiva de direitos brasileira, a reversão de valores decorrentes de multas e 

indenizações aos fundos legalmente previstos, por razões multifatoriais, não promove benefício aos específicos 

sujeitos e localidades afetadas pelo dano. No âmbito do direito comparado, a experiência dos sistemas jurídicos 

da common law indica a existência de formas mais eficientes de alocação de valores decorrentes de condenações 

ou acordos feitos em litígios coletivos, notoriamente o cy-près em sua modalidade “distribuição organizacional” 

(que permite a reversão dessas verbas em proveito – ainda que indireto – dos sujeitos de direito e bens jurídicos 

lesados). Entende-se que no Brasil, de lege lata, há substrato normativo para que para a destinação alternativa de 

recursos seja feita tanto na tutela extrajudicial, conquanto observadas algumas cautelas, como o dever de 

fundamentação e a prestação de contas. 

 
4. Proposta de enunciado 

 
Ao promover a destinação alternativa de verbas pecuniárias no termo de ajustamento de conduta, o 

membro do Ministério Público deve, de forma fundamentada, priorizar projetos e instituições situados no local 

                                                 
21 É importante ressaltar que, no âmbito do MPPR, diferente do que ocorre em vários outros ramos do 

Ministério Público ao longo do Brasil, só estão sujeitos à prévia homologação do Conselho Superior para 

que surtam efeitos os TACs celebrados em relação a atos de improbidade administrativa de menor potencial 

ofensivo (Resolução 01/2017 do CSMPPR), inclusive, em decorrência disso, todos julgamentos do 

CSMPPR citados nesse trabalho ocorreram nesses casos. 

22 Atualmente, no âmbito do MPPR, os únicos TACs cuja eficácia depende da prévia homologação do conselho 

superior são aqueles celebrados no âmbito de atos de improbidade de menor potencial ofensivo (Resolução 

01/2017 do Conselho Superior do MPPR). 



do dano e que possam promover benefícios indiretos ao bem jurídico violado e aos sujeitos lesados, zelando pela 

prestação de contas da aplicação dos recursos transferidos. 
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