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ITENS AVALIADOS Pontos 

Conteúdo 

1 - Possibilidade de cláusulas no TAC que correspondam à cópia dos 
próprios dispositivos legais vigentes. 

1,0 

2 - Necessidade do termo de ajustamento de conduta com relação aos 
aspectos irregulares  sanados. 

1,5 

3 - Ausência de obrigatoriedade de previsão de sanção pecuniária para o 
caso de descumprimento das cláusulas do TAC. 

1,5 

4 - Parâmetros para o estabelecimento da sanção pecuniária prevista no 
ajustamento de conduta em caso de descumprimento de cláusula 
contemplada. 

2,5 

5 - Ausência de obrigatoriedade de previsão expressa da incidência de juros 
de mora e de correção monetária e  efeitos jurídicos.  

1,5 

6 - Ausência de obrigatoriedade de estipulação expressa de cláusula acerca 
momento da incidência da correção monetária e dos juros de mora e as 
consequências legais em caso de omissão. 

1,0 

7 - Valores decorrentes das obrigações de dar e das multas cominadas no 
TAC não precisam obrigatoriamente ser revertidos para um dos fundos de 
proteção aos interesses e direitos difusos: possibilidade de “destinação 
alternativa” para outros fins (dissenso doutrinário) 

1,5 

8 - Ausência de obrigatoriamente de registro de “cláusula de advertência” no 
TAC, bem como da confissão do legitimado passivo e de estipulação de 
cláusula de eleição de foro. 

2,5 

9 - A celebração do TAC interrompe a fluência do prazo prescricional a  partir 
da sua subscrição. 

1,5 

10 - Dissenso doutrinário acerca da obrigatória participação do MP na 
elaboração e subscrição de Termo de Ajustamento de Conduta firmado por 
outro ente legitimado. 

1,5 

11 - A possibilidade de formalização do TAC preliminar e a sua execução  0,5 

12 - Diante do descumprimento das cláusulas do ajuste, a ação de execução 
do termo de compromisso poderá englobar obrigação de fazer e de pagar a 
quantia referente à sanção pecuniária estabelecida, não sendo necessárias 
duas ações de execução distintas. 

1,5 

 Somatório 18,0 

Estrutura 

Sequência lógica 0,2 
Estrutura de parágrafos 0,2 
Períodos e orações 0,2 
Concisão e clareza 0,2 
Adequação da linguagem 0,2 
Ortografia 0,2 
Pontuação 0,2 
Concordância e regência 0,2 
Colocação pronominal 0,2 
Estética 0,2 

Somatório 2,0 
Somatório total 20,0 

 

 


