EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, DO
EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Ref.: ADPF nº 935/DF

A REDE SUSTENTABILIDADE, partido político devidamente cadastrado como
arguente na presente ação, vem, por seus advogados abaixo-assinados, apresentar
informações complementares àquelas juntadas à peça exordial, com o fim de contribuir
para a melhor discussão constitucional sobre o tema.
1.

Com efeito, trata-se de ADPF ajuizada, no dia 15/1/2022, em face do Decreto nº

10.935, de 12 de janeiro de 20221, que, a pretexto de dispor sobre a proteção das
cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional, acabou indo na
contramão da devida proteção constitucional resguardada a referidas formações
geológicas – cuja biodiversidade é essencial para a vida em sociedade –, o que viola
preceitos fundamentais da Constituição Federal, principalmente no tocante ao direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado e todas as derivações daí decorrentes (saúde
e vida, o que se percebe da aventada própria origem da pandemia do coronavírus).
2.

Àquele momento, requereu-se “o deferimento da medida liminar ora requerida

para determinar que seja suspenso o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com a
imediata retomada da produção de efeitos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º
de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008”.
Subsidiariamente, e partindo de uma leitura de que alguns pontos da norma impugnada
realmente eram realmente mais relevantes do que outros do ponto de vista
constitucional, requereu-se que, “caso não se entenda pela suspensão in totum do
Decreto impugnado, que sejam suspensos os §§ 4º e 9º do art. 2º, o art. 4º in totum, o
art. 6º, o art. 7º e o art. 8º, com a imediata retomada da produção de efeitos dos
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dispositivos correlatos do então revogado Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990,
com as alterações promovidas pelo Decreto nº 6.640, de 2008, a saber: §§ 4º e 9º do art.
2º, art. 3º, nenhum, nenhum e art. 5º, respectivamente”.
3.

No dia 17/1/2022, o Ministério Público Federal manifestou-se2 (nota anexa à

presente petição) no sentido de que, “analisando as modificações provocadas pelo
referido decreto ao sistema de proteção das cavernas, apontadas acima, percebe-se que
não houve atenção aos princípios constitucionais que regem a matéria e densificam o
princípio do desenvolvimento sustentável reconhecido na CRFB. Nos deparamos com
uma regulamentação que fragiliza ainda mais o sistema de proteção do patrimônio
espeleológico, podendo ocasionar sua drástica redução com prejuízos graves à União e a
todos os titulares do direito ao patrimônio natural”.
4.

Diante da relevância constitucional do tema e da gravidade da situação posta,

Vossa Excelência, no dia 24/1/2022, deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada,
para “suspender, ad referendum do Plenário, até julgamento final, a eficácia dos arts. 4º,
I, II, III e IV e 6º do Decreto 10.935/2022, de modo a propiciar a imediata retomada dos
efeitos do então revogado art. 3º do Decreto 99.556/1990, com a redação dada pelo
Decreto 6.640/2008, nos termos do art. 5º, § 1°, da Lei 9.882/1999”.
5.

Como observado no decisum, “o Decreto 10.935/2022 imprimiu um verdadeiro

retrocesso na legislação ambiental pátria, ao permitir – sob o manto de uma aparente
legalidade – que impactos negativos, de caráter irreversível, afetem cavernas
consideradas de máxima relevância ambiental, bem assim a sua área de influência,
possibilidade essa expressamente vedada pela norma anterior”.
6.

Partindo disso, para balizar a decisão, Vossa Excelência entendeu ser “possível

enquadrar a hipótese sob exame como uma possível lesão ou ameaça de lesão a
preceitos fundamentais, nomeadamente, à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da
CF), à vida (art. 5º, caput, da CF), à saúde (art. 6º, caput, da CF), à proibição do
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retrocesso institucional e socioambiental (art. 1º, caput e III; art. 5º, XXXVI e § 1º; e
art. 60, § 4º, IV, da CF), bem assim, de forma mais específica, ao direito à proteção ao
patrimônio cultural, incluídos o histórico, cientifico, ecológico, arqueológico e
paleontológico (art. 216, V, da CF), e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
(art. 225 da CF)”.
7.

A decisão, obviamente, foi bastante comemorada e aplaudida pelos especialistas

e pela imprensa, na medida em que atingiu um dos pontos fulcrais do Decreto. Contudo,
com o aprofundamento do debate sobre o Decreto entre os especialistas, apontou-se
também a necessidade de melhor avaliação de alguns pontos da norma: (i) a
possibilidade de o empreendedor pedir a revisão do grau de classificação da cavidade
natural subterrânea (§ 9º do art. 2º); (ii) a participação do Ministro de Estado de Minas e
Energia e do Ministro de Estado de Infraestrutura na gestão do grau de classificação da
cavidade (art. 8º); e (iii) a modificação dos critérios de concessão do grau de relevância
máximo às cavidades (§ 4º do art. 2º)3.
8.

Nesse momento, conforme posição avalizada pela Sociedade Brasileira de

Espeleologia (SBE) (vide nota anexa à presente petição), reconhece-se que, para além
dos dispositivos já suspensos na decisão liminar, a ameaça mais iminente ao patrimônio
espeleológico parte de dois dispositivos subsistentes do novo Decreto em tela: o § 4º do
art. 2º e o art. 8.
9.

Com efeito, em relação ao primeiro ponto (§ 4º do art. 2º), é de se observar

que o Decreto nº 10.935/2022 promoveu a retirada de cinco critérios de máxima
relevância, uma modificação e a adição de um novo critério. Veja-se a tabela
comparativa construída pela SBE:
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10.

Sobre as modificações, a SBE posicionou-se da seguinte maneira:
A exclusão de atributos associados à geodiversidade, de máxima
relevância,

tais

como

“morfologia

única”,

“isolamento

geográfico” e “cavidade testemunho” podem trazer implicações
danosas não só ao meio ambiente, mas à sociedade como um
todo, podendo afetar negativamente:
● A disponibilidade e qualidade hídrica para abastecimento
e uso humano, podendo potencialmente comprometer
outras atividades também de utilidade pública.

● A

estabilidade geotécnica associada aos aquíferos

cársticos pode ser negativamente afetada, podendo
ocasionar

concentração

de

fluxos

de

drenagem

superficiais, sobrecarga no terreno, modificações na
estrutura do solo, desvios ou represamentos da água,
rebaixamento do nível freático e preenchimento das
feições

cársticas.

Processos

erosivos

podem

potencialmente gerar perdas de vidas humanas, perdas e
danos materiais, dentre outros problemas.
● A morfologia única está associada à morfologia de
galerias e presença de feições geológicas do tipo
espeleogens,

estruturas que

revelam os

processos

espeleogenéticos atuantes na cavidade. Há determinadas
geoformas que são raras e apresentam significativo valor
científico.
● O isolamento geográfico e a cavidade testemunho são
critérios que também estão relacionados aos aspectos
geológicos, pois há tipos de rochas em que a ocorrência
de cavernas é mais única e rara, o que justifica o caráter
de máxima relevância desses atributos.
Também exemplificando, com a perda de tais atributos poderão
ocorrer os seguintes danos irreversíveis:
● patrimoniais de grande magnitude para a população
brasileira, pois muitas dessas cavernas abrigam vestígios
arqueológicos relevantes para a compreensão da história
de ocupação do Brasil e das Américas pelo homem e de
fósseis, que podem nos mostrar detalhes importantes
sobre a história ambiental do planeta;
● perdas

de

preciosos

arquivos

paleoclimáticos

armazenados nas estalagmites de cavernas, que além de
fornecerem informações sobre o comportamento do clima

no passado colaboram para a refinamento de modelos de
simulação climática ajudando os cientistas a prever as
mudanças climáticas modernas;
● perdas de
importantes

atrativos turísticos que podem abrigar
atividades

de

educação,

recreação

e

manifestações religiosas, movimentando a atividade
turística e econômica em diversas regiões brasileiras.
No campo das ciências biológicas, a exclusão de atributos tais
como o “habitat essencial para preservação de populações
geneticamente viáveis de espécies de troglóbios endêmicos ou
relictos” e “interações ecológicas únicas” podem trazer
consequências altamente prejudiciais, por exemplo:
● potencial inestimável de extinção de espécies troglóbias,
cuja fauna ainda é amplamente desconhecida;
● perda de outros organismos que desempenham grande
papel

ecológico

nos

ecossistemas

onde

vivem,

colaborando com a estrutura trófica, dispersão de
sementes, reciclagem de nutrientes, dentre outros papéis
ecológicos. Essas informações nos ajudam a compreender
o funcionamento dos ecossistemas atuais, e o que pode vir
a acontecer com esses ecossistemas caso as espécies
viventes sejam extintas.
Ademais, a inclusão do atributo “cavidade considerada abrigo
essencial

para

manutenção

permanente de congregação

excepcional de morcegos, com, no mínimo, dezenas de milhares
de indivíduos, e que tenha a estrutura trófica e climática de todo
o seu ecossistema modificada e condicionada à presença dessa
congregação”. As condições propostas, por exemplo, a exigência
de uma colônia de morcegos com mais de 20.000 indivíduos,

carece de qualquer fundamentação teórica ou evidência
empírica.
11.

Ou seja, há notáveis prejuízos, sobretudo ambientais e de índole histórica, nas

alterações promovidas no âmbito dos critérios de enquadramento de uma cavidade
como meritória do grau máximo de proteção. Tais fatos, agora mais evidentes do que
antes, levam à necessidade da suspensão dessas modificações por esse Eg. Tribunal.
12.

Por sua vez, em relação ao segundo ponto (art. 8º), o fato de o Decreto dar

poder para os Ministérios de Minas e Energia e Infraestrutura participarem da decisão
sobre quais cavernas podem sofrer intervenções destrutivas é o mesmo, em simples
termos bem colocados pela imprensa, de dar poder para “as raposas cuidarem do
galinheiro”4.
13.

Tal constatação é bastante oportuna, na medida em que o Decreto se sustenta em

uma ficta antinomia entre proteção ao meio ambiente e desenvolvimento econômico –
desenvolvimento esse que é justamente o lastro fático para a elaboração da nova norma,
na medida em que há muitos interesses econômicos dos setores de mineração e de
infraestrutura (principalmente de transportes) envolvidos no debate.
14.

Em sentido contrário a essa pretensão normativa do Poder Executivo Federal,

contudo, o Subprocurador-Geral da República Nicolao Dino diz que “essa terceirização
de competências não se encarta na Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, porque
esses órgãos não integram o Sistema Nacional de Meio Ambiente [vide art. 6º da Lei nº
6.938/1981]”5. Para facilitar a visualização, veja-se tabela comparativa elaborada pela
SBE:
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15.

Em suas considerações críticas, a SBE assim se manifestou sobre as mudanças:
Considerando que o Ministério do Meio Ambiente tem como
principais áreas de competência a “política nacional de meio
ambiente e recursos hídricos” e “a política de preservação,
conservação e utilização sustentável de ecossistemas e
biodiversidade”, e que as autarquias IBAMA e ICMBio têm,
dentre suas atribuições, respectivamente “executar ações das
políticas nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições
federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da
qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais
e

à

fiscalização, monitoramento e controle

ambiental,

observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio
Ambiente” e “Propor e editar normas de fiscalização e de
controle do uso do patrimônio espeleológico (cavernas)
brasileiro”,

não caberia a participação de duas pastas

ministeriais que não possuem tais atribuições na edição de ato
normativo

que

visa

estabelecer

“metodologia

para

a

classificação das cavidades naturais subterrâneas”. É flagrante a
desproporcionalidade na edição de ato conjunto.
Cavernas, na classificação do art. 99 da Lei n 010.406/2002,
enquadram-se na categoria de bem público “de uso comum do
povo” e possuem proteção constitucional. Jamais devem ser
confundidas como bem de uso especial (imóveis) ou ainda bens
dominiais.
É fundamental que a classificação de grau de relevância das
cavidades naturais esteja restrita aos órgãos da administração
direta e indireta com competências relacionadas à conservação
do meio ambiente, não impedindo que outras pastas possam ser
“ouvidas”, sem deliberarem.

16.

Ou seja, Excelência, parece bastante claro que, no tocante aos critérios de

classificação do grau de relevância das cavidades naturais, o Decreto, mais uma vez,
pendeu unicamente para o lado dos interesses econômicos envolvidos, munido da falsa
percepção de incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e preservação do
meio ambiente.
17.

Com efeito, relativamente a esse ponto, o Decreto praticamente extirpou a

importância do Ministério do Meio Ambiente no tema, ao colocá-lo na aparente posição
minoritária dessa falsa dicotomia: se os Ministérios da Infraestrutura e de Minas e
Energia, supostos representantes dos interesses econômicos, quiserem, a maioria de 2 a
1 sempre estará formada contra o Ministério do Meio Ambiente, suposto representante
do interesse coletivo de preservação ambiental. Ou seja, há uma verdadeira aniquilação
prática do grau de importância da pauta ambiental na discussão sobre o tema – a qual
deveria, ao revés, ser justamente a mais importante nesse escopo.
18.

Partindo desse cenário, quer parecer que a simples retomada da intocabilidade

daquelas cavidades de grau de proteção máximo, como feito na decisão liminar
proferida por Vossa Excelência, pode acabar, infelizmente, sendo insuficiente para os
fins pretendidos na ratio decidendi.
19.

Fala-se isso por uma constatação decorrente da leitura sistemática da

norma. Afinal, pode ser insuficiente, no horizonte dos efeitos concretos, dizer que
as cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância máximo não mais
poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis (art. 4º) – o que é um
incontroverso avanço muito positivo em relação ao texto original do Decreto –, mas
chancelar a redução da amplitude horizontal do enquadramento de cavidades nos
critérios de grau máximo de proteção (§ 4º do art. 2º) e a potencial contaminação,
por interesses escusos que não a melhor proteção integral da pauta ambiental, da
edição normativa que justamente regulará todo o procedimento de classificação
dos graus de proteção das cavidades (art. 8º).

20.

No limite temporal, infelizmente, isso poderia significar estarmos

garantindo a máxima proteção a um conjunto cada vez mais vazio de cavidades
naturais, o que tenderia a alcançar o mesmo efeito prático do que garantir uma
proteção menor ou mínima ou a um conjunto grande de cavidades.
21.

Ademais, traria uma dificuldade prática: qual é a medida de flexibilização

dos critérios de enquadramento de cavidades no grau máximo de proteção que
implicará a inconstitucionalidade da medida? Com efeito, foi reduzida a
participação da seara ambiental na gestão das cavidades (posição minoritária na
elaboração normativa) e foram revogados ou modificados (no intento de
flexibilização não avalizada cientificamente) 5 dos 11 critérios que levariam ao
grau máximo de proteção. Isso faz questionar: qual é a real medida do
esvaziamento da proteção constitucional a todos os bens constitucionalmente
relevantes envolvidos no caso que efetivamente levaria à inconstitucionalidade da
nova norma?
22.

Nesse ponto, é interessante fazer um pequeno esclarecimento: na construção

normativa do Decreto nº 99.556/1990, com as alterações promovidas pelo Decreto nº
6.640/2008, e também do próprio Decreto nº 10.935/2022, todos os critérios (11 no
antigo Decreto e 7 no atual) eram suficientes, per se e individualmente, para atrair o
grau máximo de máximo de proteção a determinada cavidade natural, com sua
intrínseca intangibilidade.
23.

Ou seja, obviamente, não se falava de requisitos cumulativos, mas meramente

individuais e bastantes: preenchido o cenário fático de um dos critérios previstos no
Decreto, o grau máximo de proteção seria atribuído a determinada cavidade. Ter essa
ideia em mente facilita a compreensão de que, infelizmente, a revogação e a
minoração do âmbito de proteção de uma série de incisos do referido § 4º do art. 2º
realmente vão na contramão dos consensos constitucionais mínimos a respeito do
tema, notadamente a proteção ambiental e ao patrimônio histórico, cultural e
arqueológico.

24.

Tal constatação faz parecer que, com a devida vênia sempre merecida,

estamos, no mínimo, diante de uma inconstitucionalidade em construção ou em
progresso – embora se advogue, como se viu, que a inconstitucionalidade é clara e
presente –, em tudo similar àquela descrita por Levitsky em Como as democracias
morrem: a colocação de pequenos tijolos (revogação de incisos muito importantes
de Decreto sobre proteção ambiental) de aparente revestimento constitucional no
muro

institucional;

quando

vistos

isoladamente,

realmente

parecem

constitucionais; contudo, quando postos em escala, sobretudo aquela do horizonte
temporal passado e dos riscos do vindouro, sua inconstitucionalidade fica hialina.
É essa percepção macro dos comportamentos institucionais que leva à premente
necessidade de se parar o processo de construção do muro inconstitucional desde já.
25.

Nesse sentido, quer parecer que, interpretando-se a ratio da decisão proferida

por Vossa Excelência, é de clareza solar o fato de que essas eventuais complicações de
natureza prática da real concretude do decisum não faziam parte do horizonte decisório.
26.

Com efeito, Vossa Excelência, em diversas passagens, deixou transparecer que o

Decreto continha estruturas claramente incompatíveis com a Constituição Federal.
Nesse sentido, afirmou que “o Decreto impugnado promoveu inovações normativas que
autorizam a exploração econômica dessas áreas, reduzindo, em consequência, a
proteção desse importante patrimônio ambiental. Suas disposições, a toda a evidência,
ameaçam áreas naturais ainda intocadas ao suprimir a proteção até então existente, de
resto, constitucionalmente assegurada”.
27.

Também afirmou que “o Decreto atacado nesta ADPF, dentre outros aspectos

negativos, permite que cavernas classificadas como de máxima relevância sofram
impactos irreversíveis, desde que cumpridas algumas condições, a meu ver
incompatíveis - dada a sua conspícua vagueza - com o imperativo de proteção desse
patrimônio natural pertencente, não apenas aos brasileiros, mas a própria humanidade
como um todo”.

28.

Ainda: “como se vê, sem maiores dificuldades, o Decreto 10.935/2022 imprimiu

um verdadeiro retrocesso na legislação ambiental pátria, ao permitir – sob o manto de
uma aparente legalidade – que impactos negativos, de caráter irreversível, afetem
cavernas consideradas de máxima relevância ambiental, bem assim a sua área de
influência, possibilidade essa expressamente vedada pela norma anterior”.
29.

Ou seja, é perfeitamente viável que se entenda também pela suspensão dos dois

pontos ora analisados, justamente por estarem dentro do lastro argumentativo manejado
por Vossa Excelência na primeira decisão liminar, que claramente apontava a
inconstitucionalidade em gênero, e não puramente nas espécies contidas no dispositivo
do decisum – gênero dentro do qual figuram as espécies ora especificamente
comentadas até o momento (§ 4º do art. 2º e art. 8º).
30.

Por fim, um terceiro ponto que merece atenção diz respeito justamente ao

dispositivo da decisão liminar. Há dois aspectos nesse debate. O primeiro diz respeito a
uma possível leitura literal – e, aparentemente, equivocada, dado o contexto mais
abrangente da argumentação da decisão – de que o tanto quanto escrito no decisum pode
significar que, ao “suspender (...) a eficácia dos arts. 4º, I, II, III e IV (...)”, foi suspensa
apenas a eficácia dos incisos, e não do caput do art. 4º.
31.

Isso acabaria não fazendo sentido, na medida em que isso implicaria a suspensão

dos critérios para os impactos negativos irreversíveis em cavidades de grau máximo de
proteção, sem necessariamente impedir os impactos negativos em si – ou seja,
aumentaria ainda mais o impacto ambiental, na medida em que seriam ainda mais
afrouxados os requisitos para as atividades interventivas, e não o oposto. Tal
interpretação, aparentemente possível, vai na exata contramão da ratio decidendi, razão
por que merece ser completamente expurgada da decisão.
32.

O segundo aspecto diz respeito ao §§ 1º, 2º e 3º do mesmo art. 4º do Decreto, na

medida em que, como eles fazem referências diretas aos incisos e ao caput do artigo – e
só fazem sentido se estes efetivamente existirem –, não parece haver razão para que

também não seja suspensa a sua eficácia, já que não há resíduo normativo com a
suspensão dos seus dispositivos-mãe.
33.

Assim, partindo-se dessa análise mais sistêmica do cenário posto e de modo

inteiramente compatível com os pedidos expostos na exordial, a Rede Sustentabilidade
requer:
1. Como medida extensiva da ratio decidendi insculpida na decisão liminar, a
suspensão do art. 8º do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com a
imediata retomada da produção de efeitos do art. 5º do então revogado Decreto
nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo Decreto
nº 6.640, de 2008;
a. Subsidiariamente, caso não se entenda pela suspensão in totum do art. 8º
do Decreto, que seja suspenso o direito a voto dos Ministérios da
Infraestrutura e de Minas e Energia nos procedimentos administrativos
dispostos em referido artigo, sem prejuízo de sua oitiva como membros
não votantes;
2. Como medida extensiva da ratio decidendi insculpida na decisão liminar, a
suspensão do § 4º do art. 2º do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, com
a imediata retomada da produção de efeitos do § 4º do art. 2º do então revogado
Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo
Decreto nº 6.640, de 2008;
a. Nesse escopo, e para que fique claro o real prejuízo concreto das
revogações manejadas no bojo do máximo grau de relevância das
cavidades, que se determine ao Ministério do Meio Ambiente a
apresentação, no prazo de 5 dias, de lista, preferencialmente em forma de
tabela, com todas as cavidades naturais subterrâneas com grau de
relevância máximo, em classificação estratificada de acordo com a
divisão dos incisos do § 4º do art. 2º do então revogado Decreto nº
99.556, de 1º de outubro de 1990, com as alterações promovidas pelo
Decreto nº 6.640, de 2008, bem como o respectivo enquadramento

detalhado de grau de relevância segundo o Decreto nº 10.935, de 12 de
janeiro de 2022; e
3. Como medida extensiva do dispositivo da decisão liminar, a suspensão in totum
do art. 4º do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, inclusive seu caput
(aparentemente, já suspenso pela decisão inicial) e seus §§ 1º a 3º.

Termos em que pede o deferimento.

Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022.
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