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RESUMO: O presente artigo pretende tratar do compromisso de ajustamento 

de conduta, meio alternativo de resolução de controvérsia previsto na Lei de 

Ação Civil Pública, e sua possível utilização indevida em um caso prático 

selecionado para análise. Embora o instrumento legal seja um mecanismo que 

procure conferir concretização aos princípios fundamentais ao estabelecer um 

procedimento, em tese, eficiente de resolução de casos que envolvem os 

direitos coletivos, sugere-se sua inadequação em situações que mereceriam 

tutela repressiva, notadamente quando se está diante de uma violação de 

Direitos Humanos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lei de ações coletivas (lei 7.347/85) prevê em seu art. 5º, §6º, o 

compromisso (ou termo) de ajustamento de conduta – TAC – como uma 

medida conciliatória a ser celebrada entre os órgãos públicos legitimados à 

propositura de tais ações e os futuros réus das mesmas. Trata-se de uma 

alteração devida ao Código de Defesa do Consumidor, lei de 1990 que trouxe 

importantes inovações ao ordenamento. 

Identifica-se no compromisso de ajustamento de conduta um 

procedimento legal criado para auxiliar na difícil tarefa de tutela dos direitos 

coletivos. Todavia, há situações em que sua má utilização pode significar 

elevado grau de injustiça, especialmente quando o inquérito civil ou a ação 
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coletiva embasar-se em um fato que revele violação aos Direitos Humanos ou 

danos ambientais de larga extensão. 

Selecionou-se um caso representativo em que, aparentemente, a 

utilização do compromisso não se revelou bem sucedida. Discute-se a 

discrepância entre os valores inicialmente estimados para a reparação integral 

do dano e as condições fixadas após a celebração do acordo, o que parece 

contrariar a tese doutrinária dominante de que o instituto não tem o objetivo de 

barganhar com o causador do dano, dispensando-o de repará-lo, mas sim 

forçá-lo a adotar uma postura diversa (MAZZILI, 2006). 

A metodologia empregada utilizou-se do estudo de caso e da pesquisa e 

revisão bibliográfica de meios impressos e eletrônicos, bem como dos aspectos 

relevantes contidos no termo de ajustamento de conduta (TAC) utilizado como 

exemplo. 

 

2. O CASO ZARA DO BRASIL E SUA RESOLUÇÃO VIA TAC  

 

A Zara é uma multinacional vinculada ao setor do vestuário, 

pertencente ao grupo espanhol Inditex. Sua atuação depende de uma série de 

intermediárias, dentre as quais a confecção AHA (que responde com a razão 

social SIG Indústria e Comércio Ltda.)2. Após uma investigação da 

Superintendência Regional do Trabalho de São Paulo, por três vezes os fiscais 

flagraram trabalhadores imigrantes em condições análogas à escravidão, em 

“oficinas com péssima estrutura, máquinas de costura sem aterramento, falta 

de segurança, má alimentação, jornada de trabalho exaustiva e baixa 

remuneração” (MERÇON, 2015). 

Numa primeira ocasião, em maio de 2011, na cidade de Americana/SP, 

foram resgatados 52 trabalhadores, a maioria de bolivianos, que eram 

mantidos reclusos para quitar valores relativos ao custo de transporte para o 

Brasil. Declararam trabalhar de 7h30 às 20h., de segunda a sexta-feira, com 
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uma hora de intervalo para almoço, e aos sábados, até 13h. Cadernos 

apreendidos na operação, peças produzidas e etiquetas envolveram a Zara 

como responsável pela exploração dos obreiros, que recebiam salários entre 

R$ 274 e R$ 460, bem abaixo dos R$ 545, salário mínimo vigente no país à 

época dos fatos. 

Diante da gravidade dos acontecimentos, o Ministério do Trabalho e 

Emprego lavrou 48 autos de infração contra a Zara e, de posse dos 

documentos, o Ministério Público do Trabalho da 2ª Região (São Paulo) abriu 

Inquérito Civil3 para apurar as violações à legislação trabalhista. 

Todavia, no curso do inquérito, em 19 de dezembro de 2011, as partes 

(MPT, Zara e Ministério do Trabalho e Emprego) celebraram termo de 

ajustamento de conduta em que a empresa, não reconhecendo a culpa por 

situações pretéritas, se comprometia a “aprimorar seu controle em relação às 

condições de trabalho oferecidas por fornecedores e terceiros (subcontratados 

pelos fornecedores” (MPT, 2011), assumindo a responsabilidade por eventuais 

descumprimentos à legislação trabalhista. Comprometeu-se também a fazer 

“investimentos sociais” em “ações preventivas e corretivas no setor” no valor 

mínimo de R$ 3,4 milhões no prazo de dois anos contados da assinatura do 

instrumento (MPT, 2011). 

Dentre os compromissos firmados no TAC se verifica o 

desenvolvimento de um programa de promoção aos Direitos Humanos a ser 

desenvolvido pela empresa. Também se encontra o incentivo e auxílio à 

regularização migratória, bem como a criação de um fundo de emergência que 

incluiria a concessão de albergue temporária para pessoas em situação crítica, 

bem como o “fortalecimento de entidades dedicadas ao combate à exploração 

de trabalhadores”, o que inclui a doação de bens à Secretaria Regional do 

Trabalho de São Paulo (vinte notebooks, duas impressoras a laser, 48 toners 

compatíveis 20 e assinaturas por 60 meses de internet móvel) – (MPT, 2011). 

Identifica-se, no caso concreto, o preenchimento de requisitos para a 

atuação do Parquet, pois a situação revela uma violação a direitos coletivos 
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stricto sensu4, em última análise, em afronta aos princípios fundamentais do 

valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana (BRASIL. 

Constituição, 1988, art. 1º, IV e III). 

Entretanto, noticiou-se que uma primeira versão do acordo previa uma 

reparação por danos morais coletivos de R$ 20 milhões (ZARA..., 2011), a ser 

destinada ao Fundo de Direitos Difusos e Coletivos, que não constou da versão 

final. O valor fixado para os investimentos sociais (R$ 3,4 milhões) é bastante 

próximo ao constante da contraproposta oferecida pela empresa, cuja 

apreciação pelo Ministério Público foi “bastante heterodoxa”, nas palavras do 

próprio procurador que esteve à frente do caso (ZARA..., 2011). Justificou-se à 

época que o acordo firmado com uma empresa daquela magnitude, somada à 

repercussão do caso poderia incentivar as empresas concorrentes a adotar as 

mesmas medidas. 

Dispensada do dano moral coletivo, a empresa ainda tentou questionar 

os autos de infração lavrados em 2011 pelo Ministério do Trabalho e Emprego 

na Justiça do Trabalho, mas não obteve êxito em sua pretensão. 

A discrepância entre os valores é considerável e houve, na prática, 

uma negociação de direitos considerados indisponíveis, o que nos permite 

levantar um questionamento sobre o desvirtuamento do instituto do TAC neste 

caso concreto. Sob o postulado da proporcionalidade, porém, há que se 

analisar se a medida foi capaz de aperfeiçoar as condições de trabalho dos 

migrantes, que dependiam da relação de emprego para sobrevivência. Permitir-

se-ia uma realização otimizadora dos princípios em jogo, gerando a 

possibilidade dos trabalhadores terem sua situação regularizada e todos os 

seus direitos garantidos. 

Apesar de um aparente sucesso inicial, em que se relatou que os 

migrantes resgatados foram reinseridos pela empresa no mesmo setor em que 

estavam trabalhando anteriormente (MUDANÇA..., 2012), noticiou-se 

posteriormente que a Zara simplesmente se valeu da fiscalização de natureza 
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privada para identificar fornecedores que possivelmente utilizassem mão-de-

obra estrangeira e simplesmente os excluiu de sua cadeia produtiva, não 

comunicando as autoridades a existência de irregularidades e transferindo 

parte de sua produção para outras localidades, segundo relatório de 

fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego (ZARA..., 2015). Isso motivou 

o Ministério Público do Trabalho a divulgar nota oficial indicando que analisaria 

o documento e “tomaria as providências cabíveis em caso de descumprimento 

do acordo” (MPT, 2015). Todavia, não há registro de ações de natureza 

executiva tomadas pelo órgão até o presente momento. 

 

CONCLUSÃO 

 

Verifica-se grande discrepância entre os valores inicialmente estimados 

para a reparação integral dos danos e aqueles fixados no termo de 

ajustamento de conduta após a análise do caso Zara. Esse fato aparenta ser 

constante quando os compromissos são obtidos no curso de uma ação civil 

pública já ajuizada, o que nos permite fazer uma crítica em relação à aludida 

indisponibilidade dos direitos difusos e coletivos alegada em sede doutrinária. 

O uso do TAC, no caso pesquisado, obedeceu à lógica de uma 

responsabilidade social compensatória, que permitiu à empresa restabelecer 

sua imagem perante a opinião pública. Todavia, revelou uma proteção 

deficiente aos Direitos Humanos, face aos acontecimentos que se sucederam 

após a celebração do instrumento, desvirtuando a finalidade do instituto. 

Dessa forma, embora o TAC seja um instrumento que proporcione 

celeridade na resolução de controvérsias que envolvam direitos difusos e 

coletivos e auxilie aos órgãos encarregados da proteção, permitindo maior 

flexibilidade em sua atuação ao indicar a ponderação dos demais direitos 

fundamentais envolvidos no caso concreto, sugere-se sua inadequação ou 

aplicação com redobrada cautela quando as circunstâncias fáticas e jurídicas 

indicarem a existência de violação aos Direitos Humanos. 
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