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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV ÓRGÃO ESPECIAL 
Nº 1.0000.20.589108-8/002 BELO HORIZONTE 
EMBARGANTE(S) ESTADO  DE MINAS GERAIS  
EMBARGADO(A)(S) PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Recebo os embargos de declaração, por próprios e 

tempestivos. 

Reza o artigo 1.026, §1º, do CPC: 

Art. 1.026. Os embargos de declaração não 

possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a 

interposição de recurso. 

§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada 

poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se 

demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, 

sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano 

grave ou de difícil reparação. 

Já o artigo 27, da Lei n. 9.868/99, dispõe: 

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou 

ato normativo, e tendo em vista razões de segurança 

jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o 

Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 

seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou 

decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em 

julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 

Diante desse quadro normativo, não me olvido que, 

conforme pontuado no acórdão embargado, o Estado de Minas Gerais, 

no exercício da sua competência concorrente, preconizou 

expressamente que, em se tratando de “atividade sem a licença ou a 

autorização ambiental competente, além das demais penalidades 

cabíveis, será aplicada a penalidade de suspensão de atividades”, a 

qual deve prevalecer até que o infrator obtenha a licença ou a 
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autorização devida, ou “firme termo de ajustamento de conduta com 

o órgão ambiental”. 

Com efeito, a lei estadual impugnada, ao pretender o 

afastamento da penalidade de interdição da atividade irregular pela 

mera assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, viabilizou a 

continuidade do empreendimento, à míngua do respectivo 

licenciamento, o que contraria a legislação federal, na medida em que 

esta prevê, como descrito alhures, a aplicação das medidas 

notadamente mais gravosas, as quais, “data venia”, não podem ser 

elididas ou substituídas – ainda que temporariamente, como previsto 

na legislação mineira – apenas pela formalização do compromisso. 

Sem embargo das razões acima explicitadas, é certo 

que a norma reputada inconstitucional se encontra em vigor desde 

2006. Além disso, de acordo com os dados trazidos pelo embargante, 

os quais gozam da presunção de legitimidade dos atos administrativos, 

foram celebrados, com fulcro na disposição impugnada, 751 

(setecentos e cinquenta e um) Termos de Ajustamento de Conduta, 

dos quais 37% (trinta e sete por cento) ainda estão em execução, 

abrangendo inúmeras atividades econômicas. 

A vigência imediata da declaração de 

inconstitucionalidade tem o condão de anular os ajustes firmados, com 

a consequente paralisação dos empreendimentos. Logo, nesse tocante 

– eficácia imediata do acórdão embargado –, vislumbro a relevância da 

fundamentação, pois não deve passar despercebido o grave momento 

de crise econômica que aflige os entes federativos, máxime em tempos 

de pandemia. E na mesma argumentação reside o risco de dano de 

difícil reparação alardeado nas razões recursais. 

Apresenta-se inserida no âmago da razoabilidade, 

portanto, a preservação dos Termos de Ajustamento de Conduta 

firmados com base na norma reputada inconstitucional até a data do 

julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, mantido, todavia, o 

impedimento para a celebração de novos ajustes, eis que resguardada 

nesta sede a conclusão exarada no acórdão hostilizado. 

Pelo exposto, concedo parcialmente o efeito 

suspensivo requerido, para sobrestar os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade da última parte do §9º, do artigo 16, da Lei 
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Estadual n. 7.772/80, tão somente em relação aos Termos de 

Ajustamento de Conduta firmados com fulcro na referida norma 

até 28 de abril de 2021. 

Ao ilustre Procurador-Geral de Justiça sobre os 

embargos de declaração interpostos, em dez dias. 

Em seguida, retornem os autos à conclusão para o 

julgamento do recurso. 

I.  

Belo Horizonte, 19 de maio de 2021. 

 

DES. CORRÊA JUNIOR 
Relator 
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