MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
4ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO
- Meio Ambiente e Patrimônio Cultural Ofício nº 31/2022-4ªCCR
A Sua Excelência o Senhor
ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Procurador-Geral da República
Assunto: Representação contra o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022.

Senhor Procurador-Geral da República,
Com meus cordiais cumprimentos, levo ao conhecimento de Vossa Excelência
notícias[1] dando conta de que o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, que
dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território nacional,
reduz a proteção de cavernas brasileiras e ameaça áreas intocadas. Ainda, notas de repúdio
publicadas pelas Sociedade Brasileira de Espeleologia[2], Sociedade Excursionista e
Espeleológica[3] e Ascema Nacional [4] destacam os riscos para a biodiversidade e
geodiversidade, especialmente para cavidades de máxima relevância, em razão da publicação
do referido ato normativo.
Em Nota Pública[5], publicada em 13 de janeiro de 2022, a Sociedade
Brasileira de Espeleologia (SBE) reforça que não foi convidada para contribuir ou para
integrar grupos de discussão acerca desta modificação substancial da legislação espeleológica
brasileira e aponta que o novo Decreto, que revogou Decreto Federal nº 99.556, de 1º de
outubro de 1990, traz inúmeros retrocessos à legislação espeleológica nacional, possibilitando
interferências no licenciamento de obras e atividades potencialmente lesivas ao patrimônio
espeleológico nacional que refletirá, inclusive, no aumento dos impactos socioambientais.
Nesta nova regulamentação, por exemplo, passou o decreto a permitir que o
órgão ambiental licenciador autorize a destruição de cavidades consideradas como de máxima
relevância desde que o empreendedor demonstre, no âmbito do licenciamento ambiental, que
os impactos decorrem de atividade ou empreendimento de utilidade pública, ausente
de alternativas técnicas e locacionais viáveis, com viabilidade do cumprimento da medida
compensatória e desde que os impactos negativos irreversíveis não gerem a extinção de
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A Ascema Nacional [6], por sua vez, destacou que o Decreto nº 10.935/2022
desconsidera as discussões e os posicionamentos técnicos da área especializada em pesquisa e
conservação de cavidades, no âmbito da área ambiental federal, que apontavam os riscos para
a biodiversidade e geodiversidade, caso se liberasse a supressão de cavidades de máxima
relevância. Dentre os retrocessos do referido ato normativo, destacou a redução dos atributos
que permitem classificar uma cavidade como de máxima relevância, passando a
desconsiderar "morfologia única, isolamento geográfico, interações ecológicas únicas,
cavidade testemunho e hábitat essencial para preservação de inúmeras espécies de troglóbios
endêmicos ou relictos", o que permite que várias cavidades de máxima relevância percam
essa classificação e, consequentemente, sofram impactos negativos irreversíveis ao
patrimônio cultural, biodiversidade e geodiversidade.
Nesse sentido, é importante frisar que o patrimônio espeleológico refere-se às
ocorrências geológicas que criam formações e cavidades naturais no solo, tais como grutas,
cavernas, lapas, abrigos sob rochas etc. Os estudos de cavernas revelaram um enorme
potencial científico envolvido na evolução dessas feições geológicas, desde a ação de
bactérias em grande profundidade corroendo rochas calcárias até o abrigo de registros
sedimentares únicos das variações ambientais ocorridas durante as últimas dezenas de
milhares de anos, incluindo restos de animais extintos ou vestígios de ocupações pré
históricas[7].
Ainda, os frágeis ambientes cavernícolas, em muitos casos, também
armazenam água, sendo úteis na recarga de aquíferos, rios subterrâneos e lençóis freáticos,
garantindo o abastecimento de populações. Também podem abrigar espécies animais ou
vegetais endêmicas e ameaçadas de extinção, e protegem minerais raros e formações de
grande beleza cênica.
Tamanha a importância, possuem proteção pela Constituição da República
Federativa do Brasil, que em seu art. 20, inciso X, elenca as cavidades naturais subterrâneas
e os sítios arqueológicos e pré-históricos como bens de propriedade da União, e em seu art.
216, inciso V, assegura a integração dos sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico ao patrimônio cultural brasileiro, sendo
dever do poder público e da comunidade a sua proteção, sendo relevante ressaltar que as
cavernas também podem abrigar achados arqueológicos e paleontológicos.
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.
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espécie que conste na cavidade impactada, nos termos do art. 4º, incisos I-IV.

Atenciosamente,
(assinado e datado digitalmente)

JULIETA ELIZABETH FAJARDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Subprocuradora-geral da República
Coordenadora em Exercício

Notas
1. ^ Decreto facilita a exploração de cavernas naturais subterrâneas <https://www.metropoles.com/brasil/meioambiente-brasil/decreto-facilita-a-exploracao-de-cavernas-naturais-subterraneas>.Decreto que libera destruição
<https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2022/01/14/interna_gerais,1337503/decreto-que-libera-destruicaode-cavernas-pode-prejudicar-cura-de-doencas.shtml>Decreto reduz proteção de cavernas brasileiras e ameaça
áreas intocadas <https://umsoplaneta.globo.com/sociedade/noticia/2022/01/13/decreto-reduz-protecao-decavernas-brasileiras-e-ameaca-areas-intocadas.ghtm>.
2. ^
Nota
de
repúdio
SBE
<https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZovGC37j1AhWoErkGHXIfD
mUQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Foeco.org.br%2Fwpcontent%2Fuploads%2F2022%2F01%2FNota-Publica-da-SBE-sobre-o-Decreto-10.9352022.pdf&usg=AOvVaw3PPvTnomCB6blUa3TvqcqR>.
3. ^ Nota de Repúdio SEE <https://see.ufop.br/blog/nota-de-rep%C3%Badio-ao-decreto-federal-n%C2%BA109352022>.
4. ^ Nota de repúdio Ascema Nacional <http://www.ascemanacional.org.br/decreto-federal-no-10-935-2022/>.
5. ^
Nota-Publica-da-SBE-sobre-o-Decreto-10.935-2022
<https://www.cavernas.org.br/noticia_sbe/notapublica-sobre-o-decreto-no-10-9352022/#:~:text=A%20Sociedade%20Brasileira%20de%20Espeleologia,naturais%20subterr%C3%A2neas%20ex
istentes%20no%20territ%C3%B3rio>
6. ^ http://www.ascemanacional.org.br/decreto-federal-no-10-935-2022/
7. ^ Ana Maria Moreira Marchesan, José Eduardo Ramos Rodrigues, Marcos Paulo de Souza Miranda, Sandra
Cureau e Zani Cajueiro Tobias de Souza, Inconstitucionalidades do Decreto 6.640/2008 que dispõe sobre o
patrimônio
espeleológico
brasileiro,
p.2,
disponível
em
http://www.abrampa.org.br/pdf/inconstitucionalidades.pdf, acesso em 12.06.09.
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Nesse sentido, conforme deliberado virtualmente pelo Colegiado desta 4ª
Câmara de Coordenação e Revisão, encaminho representação pela inconstitucionalidade do
Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, a fim de suspender a sua aplicabilidade por
ser esta norma inconstitucional e prejudicial à proteção do patrimônio cultural e do meio
ambiente.

Bolsonaro assinou decreto que permiti destruição de
cavernas raras
A Ascema Nacional vem a público manifestar repúdio ao Decreto Federal nº 10.935/2022, de
12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas
existentes no território nacional e revoga a legislação vigente sobre o tema (Decreto No
99.556/90). Trata-se de mais um retrocesso do atual governo visando o desmonte da legislação
e
gestão
ambiental
do
patrimônio
natural
no
Brasil.
O Decreto Federal nº 10.935/2022 é uma ação autocrática da Presidência da República, que
desconsidera as discussões e posicionamentos técnicos da área especializada em pesquisa e
conservação de cavidades, no âmbito da área ambiental federal. Desde 2020, uma grande
pressão para se alterar e afrouxar o regramento resultou, com alguma resistência, em consultas
ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV/IBAMA, IBAMA e Ministério
do Meio Ambiente (MMA). Análises técnicas já destacavam os riscos para a biodiversidade e
geodiversidade, caso se liberasse a supressão de cavidades de máxima relevância. As seguintes
áreas governamentais estão envolvidas nessas tratativas: Secretaria de Apoio ao Licenciamento
Ambiental e Desapropriações (SPPI/SEGOV/PR), Ministério de Minas e Energia (MME) e
Ministério de Infraestrutura (MInfra). Dentre os retrocessos do Decreto nº 10.935/2022,
destacamos:
•

•

Reduz os atributos que permitem classificar uma cavidade como de máxima relevância
(passa a desconsiderar morfologia única, isolamento geográfico, interações ecológicas
únicas, cavidade testemunho e hábitat essencial para preservação de populações
geneticamente inúmeras de espécies de troglóbios endêmicos ou relictos), fazendo com
que várias cavidades de máxima relevância percam essa classificação;
Permite impactos negativos irreversíveis em cavidades de máxima relevância em
decorrência de projetos/empreendimentos considerados de utilidade pública (o que
inclui vasta diversidade de projetos de infraestrutura e praticamente todas as atividades
minerárias);

•

Devido às peculiaridades das cavidades de máxima relevância, há riscos de perdas
insubstituíveis ao patrimônio cultural, biodiversidade e geodiversidade, (criar um
sistema de compensação, provavelmente, não impedirá essas perdas, para as quais
não há possibilidade viável de compensação);

•

A compensação proposta abre margem para que sejam aceitas cavernas testemunho
sem necessariamente as mesmas características da caverna impactada, ao utilizar o
termo “similar”;
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•

Reduz e fragiliza a compensação, uma vez que as normas atuais exigem duas cavidades
testemunho para cada cavidade de alta relevância impactada irreversivelmente, e o
atual decreto exige apenas uma, inclusive para cavidades de máxima relevância;

•

Estabelece que a definição do sistema de classificação das cavidades, atributos
ambientais similares e formas de compensação serão realizadas por ato do Ministro de
Estado do Meio Ambiente, do Ministro de Estado de Minas e Energia e do Ministro de
Estado de Infraestrutura, ou seja, inclui Ministérios que não tem atribuições técnicocientífico sobre o tema espeleologia, estabelecendo uma hegemonia decisória (2/3) a
setores que não tem qualquer respaldo institucional para tratar do assunto, gerando
conflitos de interesses e privilegiando o lobby;

•

Permite que empreendedores solicitem revisão de todos os processos autorizativos e
compensatórios já realizados até o momento, no âmbito da proteção de cavidades.

Com surpresa e insatisfação da área ambiental federal, recebemos a publicação do Decreto nº
10.935/2022. Alertamos a sociedade que este ignora posicionamentos da área especializada e
preocupações de instituições nacionais e internacionais atuantes no tema. Tal ação desesperada
do governo mostra tudo que ainda pode vir neste 2022 quanto à temática ambiental. É preciso
estar atento e forte!
Contribuam assinando e compartilhando a petição que solicita uma ação de
inconstitucionalidade sobre o Decreto.
Clique aqui para assinar!

Brasília, 14 de janeiro de 2022

Secretaria Executiva
Ascema Nacional
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Campinas (SP), 13 de janeiro de 2022.

NOTA PÚBLICA

A Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) vem a público manifestar a total desaprovação ao Decreto
Federal nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, dispositivo legal que revogou o Decreto Federal nº 99.556, de
1º de outubro de 1990, que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no
território nacional.
A SBE reforça que não foi convidada para contribuir ou para integrar grupos de discussão acerca desta
modificação substancial da legislação espeleológica brasileira. O Decreto Federal nº 10.935/2022 foi produzido a portas fechadas, sem diálogo com a comunidade espeleológica e, claramente, mostra a interferência direta dos Ministérios de Estado de Minas e Energia e de Infraestrutura em uma matéria que é de
interesse ambiental. Esta interferência visa à facilitação de licenciamento de obras e atividades potencialmente lesivas ao patrimônio espeleológico nacional e que, geralmente, estão associadas a atividades de
alto impacto social.
Este novo decreto trouxe vários retrocessos à legislação espeleológica nacional, dentre eles:
- Permite que o órgão ambiental licenciador autorize a destruição total ou parcial de cavernas de
máxima relevância por atividades ou empreendimentos considerados “de utilidade pública”, que
não possuam alternativas técnicas e locacionais viáveis, que tenha viabilidade do cumprimento da
medida compensatória e que os impactos negativos irreversíveis não gerem a extinção de espécie
que conste na cavidade impactada (Inciso I, II, III e IV do Art. 4º);
- Excluí dos atributos que classificam uma cavidade subterrânea como de máxima relevância as
condicionantes morfologia única, isolamento geográfico, interações ecológicas únicas, cavidade
testemunho e hábitat essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies
de troglóbios endêmicos ou relictos (§ 4º do Art. 2º);
- Possibilita que o empreendedor solicite a revisão, a qualquer tempo, da classificação do grau de
relevância de cavidade natural subterrânea, independentemente do seu grau de relevância, tanto
para nível superior quanto para nível inferior (§ 9º do Art. 2º);
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- Possibilita que o empreendedor compense o impacto sobre uma cavidade subterrânea com a preservação de uma cavidade testemunho qualquer, sem ter o conhecimento sobre a real relevância
desta caverna que está sendo preservada, pois o decreto atribui automaticamente máxima relevância, sem a exigência de estudos específicos (Art. 7º);
- Deixa aberta a possibilidade do Ministro de Estado de Minas e Energia e do Ministro de Estado de
Infraestrutura realizar modificações em atributos ambientais similares da classificação de relevância e definir outras formas de compensação através de atos normativos (Art. 8º).

Assim, a Sociedade Brasileira de Espeleologia considera inconstitucional o Decreto Federal nº 10.935, de 12
de janeiro de 2022.
Reforçamos nosso total repúdio a este decreto e esperamos que o Governo Federal ouça a comunidade
espeleológica, pesquisadores, pesquisadoras e as diversas instituições científicas que desenvolvem estudos
nas cavernas brasileiras e que realmente podem contribuir para uma legislação espeleológica que, verdadeiramente, concilie o uso dos recursos que são essenciais para a nossa sociedade com a proteção deste
patrimônio natural.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO
CASSIMIRO:00120271621

__________________________________________
José Roberto Cassimiro
Presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia

Assinado de forma digital por JOSE
ROBERTO CASSIMIRO:00120271621
Dados: 2022.01.13 15:10:31 -03'00'

Assinado de forma

BRUNO
digital por BRUNO
LUNARDI LUNARDI
GONCALVES
2022.02.07
GONCALVES Dados:
15:09:18 -03'00'
Caixa Postal 7031- Parque Taquaral - CEP 13076-970 - Campinas SP – Brasil - Fone: (+55 19) 3296-5421

