ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Relator das
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935 e nº 937

O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no exercício de suas
prerrogativas constitucionais (artigo 103, § 3º, da Constituição Federal) e com
fundamento no disposto nos artigos 1.021 e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de
março de 2015, vem, respeitosamente, interpor

AGRAVO REGIMENTAL

em face da decisão monocrática que deferiu parcialmente o pedido de medida
liminar formulado nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 935, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 25 de janeiro
de 2022 (ainda na vigência do recesso judiciário, com prazos processuais
regulados nos termos do artigo 5º da Portaria GDG/STF nº 269, de 17 de
novembro de 2021), fazendo-o pelos fundamentos a seguir expostos.

I – DO CASO DOS AUTOS
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de medida cautelar, proposta pelo Partido Rede Sustentabilidade,
tendo por objeto o Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, que “dispõe sobre
a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território
nacional”.
A ação foi distribuída ainda no período de recesso judiciário de
janeiro de 2022.
Em 24 de janeiro de 2022, o Ministro Relator RICARDO
LEWANDOWSKI deferiu parcialmente, ad referendum do Plenário dessa Suprema
Corte, a medida cautelar pleiteada, para suspender, “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”.
Referida decisão determinou, ainda, o apensamento da Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 937 ao presente feito, eis que ambos
impugnam a validade constitucional do Decreto nº 10.935/2022.
Ao externar juízo positivo de admissibilidade das Arguições de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935 e nº 937 e suspender os efeitos
dos artigos 4º, incisos I, II, III e IV; e 6º do Decreto nº 10.935/2022, a decisão
cautelar atraiu a interposição do presente agravo regimental, medida necessária
para se demonstrar, sem quebra de reverência, a inadequação da via processual
eleita e, em uma segunda etapa, a ausência dos pressupostos indispensáveis à
concessão da medida liminar.
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II – DO NÃO CABIMENTO DAS ARGUIÇÕES
II.I – Da inexistência de ofensa direta à Constituição Federal
O pleito de reconsideração ou reforma da decisão agravada parte de
um juízo inicial de inexistência de afronta imediata ao texto constitucional, o que
inviabilizaria o prosseguimento das arguições de descumprimento de preceito
fundamental.
A propósito, o ato decisório recorrido pontuou que “o Decreto, ora
questionado, introduziu consideráveis inovações na ordem jurídica vigente ao
autorizar a exploração de cavidades naturais subterrâneas, inclusive com grau
de relevância máxima - antes protegidas de impactos negativos irreversíveis para a construção de empreendimentos considerados de utilidade pública. É,
portanto, informado de conteúdo normativo equiparável a uma lei em sentido
estrito.”
Ocorre

que,

embora

os

requerentes

aleguem

que

a

inconstitucionalidade do Decreto nº 10.935/2022 decorreria de violação direta aos
artigos 5º, caput; 6º, caput; 170, inciso VI; 216, inciso V; e 225, da Carta
Republicana, o texto constitucional somente estatui, quanto à matéria versada nos
autos, diretrizes abrangentes sobre a proteção ao meio ambiente e aos sítios de
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e
científico, de modo que a análise da validade do ato sob invectiva depende,
necessariamente, do cotejo com os critérios legais e regulamentares pertinentes.
Nessa linha, esse Supremo Tribunal Federal entende ser inadmissível
o ajuizamento de processo de controle abstrato de constitucionalidade para
questionar a validade de normas de caráter secundário. É o que se extrai dos
seguintes precedentes:
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PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL. PORTARIA NORMATIVA DO MEC. FIES.
INCONSTITUCIONALIDADE REFLEXA. 1. O acórdão recorrido
está alinhado à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de
que não é cabível ADPF para apreciar inconstitucionalidade
reflexa de ato regulamentar. Precedentes: ADPF 192-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux; ADPF 260-AgR. Rel. Min. Cármen Lúcia. 2. Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento.
(ADPF nº 354 AgR, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 03/03/2016, Publicação em
26/09/2016; grifou-se);
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DISPOSITIVOS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE
REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS
REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA
À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a
possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam
mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar
consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. (...) VI Agravo regimental improvido.
(ADPF nº 93 AgR, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 20/05/2009, Publicação em
07/08/2009; grifou-se);
AGRAVO INTERNO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSIBILIDADE EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ERRO GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE.
INÉPCIA
CONFIGURADA.
NÃO
ATENDIMENTO DO ART. 3º, II, DA LEI Nº 9.882/99.
IMPUGNAÇÃO A LEIS ESTADUAIS E A DECRETO
REGULAMENTAR
FEDERAL. OFENSA
INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não pode
ser convertida em Ação Direta de Inconstitucionalidade quando decorre
de erro grosseiro ou quando apresentar prejuízo à efetividade
processual. Precedente: ADPF 314 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 11/12/2014.
2. In casu, a inicial da ADPF impugna simultaneamente leis municipais,
leis estaduais e decreto regulamentar federal, além de questionar as Leis
Estaduais 12.923/2005 de Pernambuco e 3.533/2001 do Rio de Janeiro
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por supostamente causarem “insegurança jurídica” ante “o teor
irretocável” das Leis Municipais nº 17.149/2005 do Recife e
3.820/2004 do Rio de Janeiro, pretendendo verdadeiro controle de leis
estaduais em face de legislação municipal, motivo pelo qual a exordial
é inepta, não atendendo ao exigido pelo art. 3º, II, da Lei nº 9.882/99.
3. A questão suscitada pelo Requerente, ainda que superados os óbices
processuais, sequer configuraria ofensa direta a preceito constitucional,
pois cabe ao legislador ordinário, à míngua de regra expressa em
contrário na Constituição, a escolha política sobre a melhor forma de
realização da atenção prioritária a idosos, gestantes e portadores de
necessidades especiais em estabelecimentos comerciais. Precedente:
Rcl 2396 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Primeira Turma,
julgado em 24/11/2004.
4. A afronta indireta a preceitos constitucionais não autoriza o
ajuizamento da ADPF. Precedentes: ADPF 406 AgR, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016;
ADPF 350 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno,
julgado em 18/11/2016; ADPF 354 AgR, Relator(a): Min.
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 5.
Agravo interno a que se nega provimento.
(ADPF nº 195 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 05/10/2018, Publicação em
24/10/2018; grifou-se).

Ademais, consoante mencionado na decisão agravada, essa Suprema
Corte fora provocada acerca da constitucionalidade do Decreto nº 6.640/2008, que
dispunha sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no
território nacional até a sua revogação pelo diploma ora impugnado. Na ocasião,
concluiu-se que o decreto consistia em ato normativo secundário, o que não enseja
ofensa direta ao texto constitucional. Confira-se, a propósito, a ementa do acórdão
da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4218:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS CONSTITUCIONAL,
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. PODER REGULAMENTAR
(ART. 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO). DECRETO QUE
ESTABELECE PARÂMETROS E CRITÉRIOS PARA O
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS
POTENCIALMENTE
NOCIVOS
AO
PATRIMÔNIO
ESPELEOLÓGICO BRASILEIRO. FARTA DISCIPLINA
LEGAL.
EVENTUAL
OFENSA
CONSTITUCIONAL
MERAMENTE
REFLEXA
OU
INDIRETA.
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INAPLICABILIDADE AO CASO DO ART. 225, § 1º, III, DA
CARTA MAGNA. EXIGÊNCIA DE LEI APENAS PARA A
ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DE ESPAÇOS TERRITORIAIS
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS, SITUAÇÃO DIVERSA DO
CASO SUB JUDICE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O patrimônio espeleológico nacional goza de proteção legal, assim
como encontra farta regulamentação em Lei o licenciamento ambiental
de atividades potencialmente nocivas às cavidades naturais
subterrâneas. Artigos 3º, 16, 17 e 19 da Lei nº 7.805/89. Lei nº 8.876/94.
Artigos 2º, II e IX, 3º, V, 4º, III, e 10 da Lei nº 6.938/81. Art. 36 da Lei
nº 9.985/2000. Artigos 2º, IV, 3º, V, 4º, VII, 9º, IV, 10, 11, 12 e 17-L
da Lei nº 6.938/81. 2. É cediço na doutrina que “a finalidade da
competência regulamentar é a de produzir normas requeridas para a
execução de leis quando estas demandem uma atuação administrativa a
ser desenvolvida dentro de um espaço de liberdade exigente de
regulação ulterior, a bem de uma aplicação uniforme da lei, isto é,
respeitosa do princípio da igualdade de todos os administrados”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito
Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 336). 3. O art.
225, § 1º, III, da Constituição somente exige a edição de lei para a
alteração ou supressão de um espaço territorial delimitado de especial
proteção ambiental, previamente criado por ato do poder público, este
precedido de estudos técnicos e de consulta pública que permitam
identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para
a unidade. 4. O thema iudicandum sub judice revela: (i) a Ação Direta
de Inconstitucionalidade tem por fito a impugnação de Decreto
Presidencial que determina a classificação das cavidades naturais
subterrâneas brasileiras de acordo com o seu grau de relevância,
definindo parâmetros para o licenciamento ambiental de
empreendimentos que possam afetar tais recursos naturais; (ii) o próprio
Decreto nº 99.556/90, nos seus consideranda, registra ser editado tendo
em vista o disposto na Lei nº 6.938/81, a qual define que são recursos
ambientais o subsolo e o solo, tratando do licenciamento ambiental para
a proteção desses recursos nos artigos 9º, IV, 10, 11, 12 e 17-L; (iii)
nenhum dispositivo do Decreto atacado realiza a alteração ou
supressão de um espaço territorial especialmente protegido, bem
como não se determina que as Unidades de Conservação existentes
devem ser desprezadas no bojo do licenciamento ambiental de que
trata o mencionado regulamento; (iv) conforme dispõe o art. 28 da
Lei nº 9.985/2000, “São proibidas, nas unidades de conservação,
quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em
desacordo com os seus objetivos, o seu Plano de Manejo e seus
regulamentos”, sendo que eventual descumprimento dessa proibição no
caso concreto deverá ser combatido pelas vias ordinárias, e não em sede
abstrata. 5. A alegação de que o Executivo desbordou dos lindes da
sua competência regulamentar resolve-se no plano da legalidade,
não avançando à seara constitucional senão reflexa ou
indiretamente. Precedentes (ADI 2243, Relator(a): Min. MARCO
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AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 16/08/2000, DJ 06-06-2003
PP-00029 EMENT VOL-02113-02 PP-00255; ADI 1900 MC,
Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Tribunal Pleno, julgado em
05/05/1999, DJ 25-02-2000 PP-00050 EMENT VOL-01980-01 PP00157; ADI 2626, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Relator(a)
p/ Acórdão: Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
18/04/2004, DJ 05-03-2004 PP-00013 EMENT VOL-02142-03 PP00354; ADI 1670, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno,
julgado em 10/10/2002, DJ 08-11-2002 PP-00021 EMENT VOL02090-02 PP-00315). 6. Agravo conhecido e desprovido.
(ADI nº 4218 AgR, Relator: Ministro LUIZ FUX, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 13/12/2012, Publicação em
19/02/2013; grifou-se).

Embora o decisório agravado tenha considerado que a hipótese dos
autos seria distinta do precedente acima colacionado, cumpre enfatizar que o
decreto questionado na presente arguição foi igualmente editado pelo Presidente
da República no legítimo exercício do poder regulamentar que lhe defere o texto
constitucional, para esmiuçar e dar cumprimento aos parâmetros gerais previstos
em lei para a proteção das cavidades naturais subterrâneas existentes no território
nacional.
Nessa linha, a pretensão dos arguentes não poderia ser atendida sem
que houvesse indevido avanço do Poder Judiciário nas atribuições do Poder
Executivo, pois, como consta da ementa do acórdão de julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 40291, “não cabe ao Pretório Excelso discutir a
implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento
necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o
sucesso de um modelo de gestão ambiental, seja por não ser este o espaço
idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto”.
Oportuno consignar, outrossim, que a multiplicidade e a

1

ADI nº 4029, Relator: Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 08/03/2012,
Publicação em 27/06/2012.

7
AgR na ADPF nº 935, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

complexidade crescentes das demandas sociais e econômicas atualmente
direcionadas à Administração pública exigiu que sua arquitetura institucional
fosse aperfeiçoada, de modo a lhe conferir certa flexibilidade hierárquica e
celeridade de atuação. Essa tendência se faz ainda mais presente em matérias de
caráter técnico, de modo a permitir a edição de normas regulamentares, sem impor
o esgotamento da disciplina da matéria mediante lei formal.
Nesse sentido, por ocasião do julgamento da ADI nº 49232, o
Ministro LUIZ FUX asseverou que, sob uma perspectiva contemporânea do
princípio da legalidade, a lei formal não é mais o único padrão de regência da vida
pública ou privada, cabendo à esfera regulamentar uma margem relativamente
ampla de atuação. Confira-se:
O princípio da legalidade, neste novo cenário histórico e político, não
pode mais se prender ao paradigma liberal clássico, que enxergava na
lei formal (i.e., aquela emanada dos órgãos constitucionalmente
investidos de função legiferante, notadamente o Parlamento) o único
padrão de regência da vida pública ou privada, capaz de esgotar, em seu
relato abstrato, todos os comandos necessários à disciplina social. É o
que defende com brilhantismo o professor Alexandre Santos de Aragão
ao propugnar “por uma superação da separação rígida entre as versões
extremas de conformidade legal, sustentando que o mínimo de
densidade normativa que as leis devem possuir para atribuir poderes à
Administração Pública consiste em habilitações normativas calcadas
em princípios e valores”, ao que o autor denota por legalidade
principiológica ou legalidade formal axiológica , “no sentido de que as
atribuições de poderes pela lei devem, por sucintas que sejam, ser pelo
menos conexas com princípios que possibilitem o seu controle;
princípios aqui considerados em seu sentido amplo, abrangendo
finalidades, políticas públicas, standards etc.” (ARAGÃO, Alexandre
Santos de. “A Concepção Pós-Positivista do Princípio da Legalidade”
in Revista de Direito Administrativo, v. 236, 2005, p. 12).
(...)
A bem de ver, a técnica legislativa empregada no diploma em exame é
exatamente aquela típica do Estado regulador contemporâneo, em que
a lei define as metas principais e os contornos da atividade do órgão

2

ADI nº 4923, Relator: Ministro Luiz Fux, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 08/11/2017,
Publicação em 05/04/2018; grifou-se.

8
AgR na ADPF nº 935, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

regulador, cometendo-lhe (nestes limites e sob o controle do Judiciário
e do próprio Legislativo) margem relativamente ampla de atuação.
(...)
Nesse cenário, exigir que a lei formal esgote o conteúdo normativo
aplicável à espécie é tanto impraticável quanto desaconselhável,
reconduzindo-nos a um paradigma de legalidade criado para um perfil
de Estado que já não existe mais.

Essa compreensão atualizada do princípio da legalidade tem sido
prestigiada, inclusive, em relação a temáticas mais sensíveis, tradicionalmente
vinculadas ao dogma da legalidade estrita, tal como se observava, por exemplo,
em matéria tributária. De acordo com o entendimento hodierno dessa Suprema
Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto, devendo-se caminhar para uma
legalidade suficiente, na qual a lei estabeleça uma relação de diálogo com o
regulamento

em

termos

de

subordinação,

desenvolvimento

e

complementariedade. Veja-se:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Princípio da
legalidade. Taxa cobrada em razão do exercício do poder de polícia.
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). Lei nº 6.994/82.
Aspecto quantitativo. Delegação a ato normativo infralegal da
atribuição de fixar o valor do tributo em proporção razoável com os
custos da atuação estatal. Teto prescrito em lei. Diálogo com o
regulamento em termos de subordinação, de desenvolvimento e de
complementariedade. Constitucionalidade. 1. Na jurisprudência atual
da Corte, o princípio da reserva de lei não é absoluto. Caminha-se para
uma legalidade suficiente, sendo que sua maior ou menor abertura
depende da natureza e da estrutura do tributo a que se aplica. No tocante
às taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia, por força
da ausência de exauriente e minuciosa definição legal dos serviços
compreendidos, admite-se o especial diálogo da lei com os
regulamentos na fixação do aspecto quantitativo da regra matriz de
incidência. A lei autorizadora, em todo caso, deve ser legitimamente
justificada e o diálogo com o regulamento deve-se dar em termos de
subordinação, desenvolvimento e complementariedade. 2. No RE nº
343.446/SC, alguns critérios foram firmados para aferir a
constitucionalidade da norma regulamentar.“a) a delegação pode ser
retirada daquele que a recebeu, a qualquer momento, por decisão do
Congresso; b) o Congresso fixa standards ou padrões que limitam a
ação do delegado; c) razoabilidade da delegação”. (...) Em suma, o art.
2º, parágrafo único, da Lei nº 6.994/82 estabeleceu diálogo com o
9
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regulamento em termos de subordinação (ao prescrever o teto legal da
taxa referente à ART), de desenvolvimento (da justiça comutativa) e de
complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento
complementar o aspecto quantitativo da regra matriz da taxa cobrada
em razão do exercício do poder de polícia). O Poder Legislativo não
está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária.
A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa,
firmando novos critérios políticos ou outros paradigmas a serem
observados pelo regulamento. 8. Negado provimento ao recurso
extraordinário.
(RE nº 838284, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 19/10/2016, Publicação em
22/09/2017; grifou-se).

Diante das razões apresentadas e dos precedentes dessa Suprema
Corte, verifica-se que as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 935 e nº 937 sequer comportam conhecimento.

O

provimento

cautelar,

portanto,

merece

ser

objeto

de

reconsideração, porquanto é fruto de demandas judiciais desprovidas de
pressuposto essencial à sua admissibilidade.
II.II – Da irregularidade na representação processual de um dos arguentes
Ainda

como

óbice

ao

conhecimento

da

Arguição

de

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 937, cumpre registrar que, não
obstante o Partido Verde tenha juntado aos autos instrumento de mandato, não o
fez de maneira adequada, eis que deixou de especificar o ato do Poder Público
impugnado no instrumento de procuração que acompanha a petição inicial, o qual
se limita a conceder poderes para “(...) PROPOR ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF”
(documento eletrônico nº 02).
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Não há, no documento que formaliza o mandato, qualquer referência
ao Decreto nº 10.935/2022, que constitui o objeto específico da impugnação.
Referida irregularidade constitui vício de representação processual que inviabiliza
o conhecimento do processo objetivo.
Com efeito, conforme o entendimento fixado por essa Corte Suprema
no julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
2187, a especificação do ato questionado no instrumento de procuração constitui
requisito indispensável para o reconhecimento da capacidade postulatória do
requerente no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade. Eis a ementa do
referido julgado:
É de exigir-se, em ação direta de inconstitucionalidade, a apresentação,
pelo proponente, de instrumento de procuração ao advogado subscritor
da inicial, com poderes específicos para atacar a norma impugnada.
(ADI nº 2187 QO, Relator: Ministro OCTAVIO GALLOTTI, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 24/05/2000, Publicação em
12/12/2003; grifou-se).

Esse entendimento é aplicável às arguições de descumprimento de
preceito fundamental, consoante se extrai da decisão transcrita a seguir:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR.
REQUISIÇÕES
DE
PEQUENO
VALOR.
MUNICÍPIO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
PERTINÊNCIA
TEMÁTICA.
PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A
jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de
subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por
poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse
sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto
digno de hostilização. Precedentes. (...) Agravo regimental a que se
nega provimento.
(ADPF nº 480 AgR, Relator: Ministro EDSON FACHIN, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 13/04/2018, Publicação em
24/04/2018; grifou-se).
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As considerações acima expostas são suficientes para justificar a
reforma da decisão cautelar, pois demonstram a ausência de pressupostos
indispensáveis à admissibilidade das arguições de descumprimento de preceito
fundamental.
Entretanto, igualmente cumpre evidenciar a inexistência dos
pressupostos de mérito relativos ao deferimento de medida cautelar, a reforçar a
necessidade de reconsideração ou reforma da decisão monocrática agravada.
III – DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À
CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
A decisão recorrida concluiu pelo deferimento da medida cautelar
para suspender, “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”. Transcreva-se, por pertinente, o teor das disposições suspensas:
Art. 4º As cavidades naturais subterrâneas com grau de relevância
máximo somente poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis
quando autorizado pelo órgão ambiental licenciador competente, no
âmbito do licenciamento ambiental da atividade ou do
empreendimento, desde que o empreendedor demonstre:
I - que os impactos decorrem de atividade ou de empreendimento de
utilidade pública, nos termos do disposto na alínea “b” do inciso VIII
do caput do art. 3º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012;
II - a inexistência de alternativa técnica e locacional viável ao
empreendimento ou à atividade proposto;
III - a viabilidade do cumprimento da medida compensatória de que
trata o § 1º; e
IV - que os impactos negativos irreversíveis não gerarão a extinção de
espécie que conste na cavidade impactada.
(...)
Art. 6º Sem prejuízo do disposto nos art. 4º e art. 5º, na área de
influência de cavidade natural subterrânea, independentemente do seu
grau de relevância, poderão existir empreendimentos e atividades,
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desde que sua instalação ou operação mantenha o equilíbrio ecológico
e a integridade física da cavidade.

Os fundamentos expostos na decisão, todavia, demonstram a
necessidade de esclarecer as razões de direito que conferem sustentáculo ao
decreto impugnado e evidenciam a sua legitimidade perante os preceitos
fundamentais tidos por violados.
Primeiramente, no que diz respeito ao alegado retrocesso na
legislação ambiental pátria, o decisório ora agravado pontuou o seguinte:
No âmbito da plausibilidade jurídica do pedido, salta à vista que
algumas das alterações trazidas pelo Decreto 10.935/2022, na prática,
ensejam a possibilidade da exploração de cavidades naturais
subterrâneas, sem maiores limitações, inclusive daquelas classificadas
com o grau máximo de proteção, aumentando substancialmente a
vulnerabilidade dessas áreas de interesse ambiental, até o momento
áreas intocadas.
(...)
Ao tratar desse tema, 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.
(...)
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.

Mais adiante, ao tratar da possibilidade de que o órgão ambiental
licenciador exerça a sua competência para a avaliação dos impactos de
empreendimentos e atividades de utilidade pública, para os quais inexista
alternativa técnica e locacional viável e desde que não gere a extinção de espécie,
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definindo os parâmetros de eventual licenciamento ambiental em áreas de
cavidades classificadas com grau de relevância máxima, bem como as devidas
compensações e preservação de cavidades testemunho com atributos ambientais
similares, a conclusão adotada pela decisão agravada foi a seguinte:
Além disso, a nova regra faz menção - como um dos requisitos de
admissibilidade para a exploração desses bens naturais - a
demonstração de que os possíveis impactos adversos decorrerão de
empreendimento considerado de “utilidade pública”, conceito
juridicamente indeterminado, o qual confere, por sua amplitude e
generalidade, um poder discricionário demasiadamente amplo aos
agentes governamentais responsáveis pela autorização dessas
atividades com claro potencial predatório.
(...)
Ademais, é consenso hoje que, sempre que uma atividade possa causar
- efetiva ou potencialmente - danos ao meio ambiente ou à saúde
humana, é preciso empreender medidas de precaução adequadas. Isso
quer dizer que, avançando para além da antiga ótica de recomposição
de eventuais prejuízos, o princípio da precaução não se compraz apenas
com a mensuração de um prejuízo a ser compensado. Ao revés: ele
abriga a noção de que existem atividades humanas que devem ser
reprimidos e sancionados antes mesmo que possam produzir danos.

Como se vê, a decisão agravada revela preocupação com possível
vulneração aos princípios da vedação ao retrocesso socioambiental e da
precaução, capaz de comprometer a proteção do meio ambiente e do patrimônio
cultural, promovendo, por consequência, potencial lesão aos preceitos
fundamentais da dignidade humana, do direito à vida e à saúde.
Todavia, referido temor carece de fundamento, consoante se passa a
demonstrar.
A edição do Decreto nº 10.935/2022 decorreu da necessidade de
atualização do marco regulatório sobre a proteção das cavidades subterrâneas
existentes no território nacional, de modo a alinhar a proteção do patrimônio
ambiental e espeleológico com o desenvolvimento econômico do país, sem
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renunciar à sustentabilidade. É o que consta da Exposição de Motivos que
fundamentou a edição do diploma vergastado, como se vê do seguinte trecho das
Informações nº 42/2022/CONJUR-MME/CGU/AGU (documento anexo):
15. A Exposição de Motivos explicitou aspectos fundamentais do ato
normativo em destaque:
[...].
2. Com o avanço do conhecimento sobre as cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional, é esperada proposta de
atualização de marco regulatório que alinhe o desejado
desenvolvimento econômico e a proteção do patrimônio ambiental e
espeleológico, binômio que representa o desenvolvimento
sustentável.
3. A proposta contempla uma atualização enquanto uniformidade,
efetividade e fluidez esperadas no processo de licenciamento
ambiental, visando o seu fortalecimento e viabilidade.
4. Para tanto, há necessidade de melhoria dos fluxos do
licenciamento e de mais segurança técnica na metodologia de
classificação do grau de relevância de cavidades e formas de
compensação de impactos.
5. Nesse sentido, a melhoria conceitual quanto aos atributos de
classificação das cavidades naturais subterrâneas, a adoção de
atualizada técnica metodológica e redacional, melhoria do processo
de classificação e reclassificação do grau de relevância das
Cavidades, com a adoção de técnicas adequadas neste processo que
normalizem divergências entre diversos órgãos licenciadores, com
regramento definido para a compensação, podem propiciar o
desejado e feito previsto pelo desenvolvimento sustentável.
6. Entre as principais propostas está a possibilidade de instalação e
operação de empreendimentos e/ou atividades na área de influência
de cavidade natural subterrânea, desde que sua instalação ou
operação mantenha o equilíbrio ecológico e a integridade física da
cavidade.

A esse respeito, vale transcrever o seguinte excerto da Nota Técnica
Nº 4/2022/DDSM/SGM, de lavra da Secretaria de Geologia, Mineração e
Transformação Mineral do Ministério de Minas e Energia (documento anexo):
4.8. Nesse contexto, o patrimônio espeleológico nacional foi ampliado
significativamente após 2008, quando havia 6 mil cavernas conhecidas
no Brasil. Dados de 2020 indicam mais 21 mil cavernas conhecidas e a
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expectativa é que esse número continuará crescendo, a partir de todas
as medidas protetivas e compensatórias definidas no atual Decreto.
4.9. A necessidade de alteração do decreto de cavidades publicado em
2008 não é recente, sendo uma demanda de diversos setores, alinhada
com a evolução tecnológica e ampliação do conhecimento
espeleológico.
4.10. Cabe ressaltar que a edição do Decreto nº 10.935/2022 é resultado
de ampla discussão dos Ministérios do Meio Ambiente - MMA, de
Minas e Energia - MME, da Infraestrutura - MINFRA e da Economia ME, da Casa Civil da Presidência da República, bem como do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA e do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade - ICMBIO,
incluindo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas CECAV. O novo decreto resulta de discussões iniciadas em 2019,
foram, portanto, três anos de discussões embasadas em avanços
científicos dos últimos treze anos.
4.11. As áreas técnicas envolvidas concluíram que a proposta normativa
possibilita a modernização da legislação protetiva de cavidades,
alinhada com as crescentes preocupações nacionais e internacionais de
proteção do meio ambiente e alicerçada em sólida base conceitual e
regulatória, permitindo o desenvolvimento sustentável de determinados
setores estratégicos para a economia alinhado à preservação do capital
natural do País.
4.12. Assim, a elaboração do Decreto nº 10.935/2022 foi embasada em
vários estudos técnicos e científicos publicados, em especial a partir do
decreto de 2008, sobre a evolução das técnicas de monitoramento
espeleológicos e da evolução do conhecimento do patrimônio
espeleológico nos últimos anos, e em levantamentos e comparativos
internacionais desenvolvidos pelo Ministério das Relações Exteriores MRE, além dos dados disponíveis no Cadastro Nacional de
Informações Espeleológicas – Canie, bem como consultoria técnica de
especialistas.
4.13. O referido normativo buscou a melhoria conceitual dos atributos
de classificação das cavidades naturais subterrâneas e do processo de
classificação e reclassificação do grau de relevância das cavidades,
regramento para a compensação, entre outros, os quais propiciarão o
desenvolvimento sustentável e a conservação ambiental.
4.14. Ademais, o Decreto nº 10.935/2022 define, quanto ao
tratamento conferido às cavidades classificadas com grau de
relevância máximo em áreas passíveis de licenciamento ambiental,
uma série de condições protetivas para que o órgão ambiental
licenciador, exclusivamente no caso de empreendimentos de
utilidade pública para os quais inexiste alternativa técnica e
locacional viável e desde que não gere a extinção de espécie, exerça
a sua competência para a avaliação dos impactos previstos no
âmbito do licenciamento do empreendimento e defina os
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parâmetros do licenciamento ambiental, bem como as devidas
compensações e preservação de cavidades testemunho com
atributos ambientais similares de forma a conciliar o
desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos
naturais.
4.15. Outrossim, o decreto prevê um rol de atributos que
classificam uma cavidade como de relevância máxima com base nas
informações de um banco de dados com milhares de cavidades, que
permitiu melhoria conceitual dos atributos utilizados para
classificação das cavidades, em especial aqueles de máxima
relevância, alinhado a melhoria do fluxo de reclassificação do grau
de relevância. Assim ao analisar a influência dos atributos
específicos em relação aos demais, mostrando a preponderância de
determinados atributos, a referida alteração não impacta no
balanço do patrimônio espeleológico, consequentemente não reduz
as medidas protetivas e de compensação.

O decreto atacado define, assim, quanto ao tratamento conferido às
cavidades classificadas com grau de relevância máximo em áreas passíveis de
licenciamento ambiental, uma série de condições protetivas para que o órgão
ambiental licenciador – exclusivamente no caso de empreendimentos e atividades
de utilidade pública para os quais inexiste alternativa técnica e locacional viável
e desde que não gere a extinção de espécie – exerça a sua competência para a
avaliação dos impactos previstos no âmbito do licenciamento do empreendimento
e defina os parâmetros do licenciamento ambiental, bem como as devidas
compensações e preservação de cavidades testemunho com atributos ambientais
similares.
Vale enfatizar, portanto, que eventual intervenção em cavidades de
relevância máxima só ocorrerá no caso de empreendimentos e atividades de
utilidade pública para os quais não haja alternativa técnica e locacional viável e
desde que não ocasione a extinção de espécie. Além disso, o empreendedor deverá
apresentar cavidade com atributos similares (cavidade testemunho), sob o crivo
do órgão ambiental competente.
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Com a devida vênia ao que consta no decisório agravado, ainda que
o conceito de utilidade pública possa ser classificado como semanticamente
indeterminado, uma vez que se trata de uma categoria jurídica de alcance lato, na
espécie, ele foi suficientemente especificado pelo artigo 3º, inciso VIII, do Código
Florestal em vigor (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), que estabelece quais
atividades podem ser assim consideradas e confere respaldo seguro para a
regulamentação avançada pelo Decreto nº 10.935/2022. Veja-se:
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
VIII - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços
públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos
parcelamentos de solo urbano aprovados pelos Municípios,
saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações,
radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições
esportivas estaduais, nacionais ou internacionais, bem como mineração,
exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;
c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na
proteção das funções ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas
em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa
técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do
Chefe do Poder Executivo federal;

Assim, a remissão aos conceitos jurídicos do Código Florestal
permite a identificação satisfatória de quais são os interesses públicos que podem
legitimar o aproveitamento regulado de cavidades naturais protegidas.
Cumpre salientar, ainda, que a legislação vigente não classifica as
cavidades naturais subterrâneas como uma categoria de unidade de conservação,
portanto não estão sujeitas ao seu regramento. Como bem pontuado na já referida
nota técnica apresentada pelo Ministério de Minas e Energia, “os mecanismos de
proteção de cavidades naturais subterrâneas são diferentes daqueles
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estabelecidos para unidades de conservação, os quais estão disciplinados na
Constituição Federal e na Lei que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza - SNUC. Nesse sentido, as cavidades naturais somente
estarão sujeitas à Lei do SNUC caso estejam inseridas em área de unidade de
conservação já criada ou a unidade seja criada para proteção das mesmas. Cabe
destacar que uma das possibilidades de compensação, bastante utilizada, é
justamente a criação de unidades de conservação em áreas com cavidades
testemunho.”
Não se pode permitir que o princípio da vedação do retrocesso
acarrete o engessamento do sistema anteriormente em vigor, como se as
respectivas regras estivessem imunes à reavaliação do administrador. É cediço,
aliás, que referido preceito não inviabiliza a alteração de aspectos específicos
relacionados a determinado instituto jurídico, como verificado na espécie. A esse
respeito, confira-se o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet:
(...) o reconhecimento de um princípio da proibição de retrocesso
não poderia – como suficientemente destacado nas páginas precedentes
– resultar numa vedação absoluta de qualquer medida que tenha por
objeto a promoção de ajustes, eventualmente até mesmo de alguma
redução ou flexibilização em matéria de segurança social, onde
realmente estiverem presentes os pressupostos para tanto.3

Não há que se falar, assim, em violação ao princípio da vedação do
retrocesso, o qual, como se sabe, não detém uma feição absoluta, de verdadeira
imutabilidade dos direitos, circunstância incompatível com o princípio
democrático, eis que afetaria a própria necessidade de evolução e
desenvolvimento da Administração Pública e do ordenamento jurídico, ao cercear

3

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o
desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista da Ajuris: doutrina e
jurisprudência, v. 31, n. 95, set. 2004, p. 128-129; grifou-se.
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o exercício legítimo da competência normativa reservada ao Poder Executivo.
Nesse sentido, o seguinte apontamento:
Com efeito, se é correto apontar a existência de elevado grau de
consenso (pelo menos na doutrina e jurisprudência nacional e, de modo
geral, no espaço europeu) quanto à existência de uma proteção
contra o retrocesso, igualmente é certo que tal consenso (como já foi
lembrado) abrange o reconhecimento de que tal proteção não pode
assumir caráter absoluto, notadamente no que diz com a
concretização dos direitos sociais a prestações. Para além desse
consenso (no sentido de que existe uma proibição relativa de retrocesso
em matéria de direitos sociais), constata-se intensa discussão em torno
da amplitude da proteção contra o retrocesso, sendo significativas as
diferenças de entendimento registradas no âmbito doutrinário e
jurisprudencial, mas também na seara das soluções adotadas pelo
direito positivo de cada ordem jurídica individualmente considerada.4

Segundo a disciplina instaurada pelo Decreto nº 10.935/2022, os
impactos negativos irreversíveis só podem ser admitidos se (i) houver cavidades
subterrâneas de propriedades similares (cavidade testemunho) cuja proteção será
assumida necessariamente pelo empreendedor; e (ii) desde que não exista risco
extintivo de espécies presentes na cavidade impactada.
Por meio desse condicionamento, o decreto não suprime “tout court”
a proteção de áreas de relevância máxima, cuidando apenas de ponderar impactos
com atuações voltadas à preservação de áreas com atributos similares, inclusive
quanto às características litológicas (artigo 4º, § 1º). Esse modelo de
compatibilização de interesses constitucionais nada mais é do que uma hipótese
de ponderação legítima, que não implica retrocesso algum, muito menos
retrocessos supressivos como aqueles que a doutrina considera ilegítimos em si
mesmos.

4

SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o
desafio da sobrevivência dos direitos sociais num contexto de crise. Revista da Ajuris: doutrina e
jurisprudência, v. 31, n. 95, set. 2004, p. 128; grifou-se.
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Também não há que se falar em vulneração ao princípio da
precaução.
Conforme bem ponderado nas Informações nº 42/2022/CONJURMME/CGU/AGU (documento anexo), o apelo protetivo da precaução não deve
ser manejado irrefletidamente diante de qualquer incerteza ou dúvida do
conhecimento técnico-científico sobre a possível nocividade de algumas
atividades humanas, devendo ser considerado sempre ao lado da relevância das
necessidades antropocêntricas e da avaliação sobre a razoabilidade da admissão
de admissão de certos riscos.
Eis o que oportunamente enfatizado pela Consultoria Jurídica do
MME:
23. Aqui, cabe alguma digressão sobre o sempre o suscitado princípio
da precaução, pretensamente desconsiderado na norma objurgada.
24. O princípio da precaução, no Direito Ambiental, que é
eminentemente principiológico, tornou-se um dos mais invocados nos
debates sobre sustentabilidade. Ele já está sedimentado tano
doutrinária, quanto normativamente, especialmente em atos
internacionais endossados pelo Brasil. Note-se: na Declaração da
Rio/92 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável foi feita
uma proposição definida como "a garantia contra os riscos potenciais
que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser
ainda identificados". De forma específica, assim diz o Princípio
15: "Para que o ambiente seja protegido, serão aplicadas pelos
Estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas.
Onde existam ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será
utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento
de medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação
ambiental".
25. Esse princípio consta também de outros atos internacionais, por
exemplo a Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, como sendo
um princípio ético e implica que a responsabilidade pelas futuras
gerações e pelo meio ambiente deve ser combinada com as
necessidades antroprocêntricas do presente. No Preâmbulo da CDB lêse o seguinte: "observando também que, quando exista uma ameaça de
redução ou perda substancial da diversidade biológica, não deve ser
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invocada a falta de completa de certeza científica como razão para adiar
a tomada de medidas destinadas a evitar ou minimizar essa ameaça".

26. Nos artigos 10 e 11 do Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança,
o Princípio da Precaução é mencionado como:
"a ausência de certeza científica devida à insuficiência das
informações e dos conhecimentos científicos relevantes sobre a
dimensão dos efeitos adversos potenciais de um organismo vivo
modificado na conservação e no uso sustentável da diversidade
biológica na Parte importadora, levando também em conta os
riscos para a saúde humana, não impedirá esta Parte, a fim de
evitar ou minimizar esses efeitos adversos potenciais, de tomar
uma decisão, conforme o caso, sobre a importação do organismo
vivo modificado".
27. A par de se constituir importante ferramenta de gestão e tutela do
meio ambiente, e uma 'estrela' ao lado do Princípio da Prevenção, o da
Precaução, também empregado na proteção à saúde e à vida, não é uma
panaceia, ou um instrumento coringa para escudar toda e qualquer
lacuna de conhecimento técnico-científico, ou servir de colchão às
incertezas e dúvidas que assaltam os técnicos e gestores que lidam com
questões ambientais, especialmente quando diante da necessidade, ou
dever, de liberar (licenciar), ou não, atividades potencialmente danosas
à higidez ambiental e humana.
28. Há que se empregar o bom senso, a razoabilidade e mesmo a
proporcionalidade na tomada de decisão, mormente se se trata do
desenvolvimento de atividades econômicas que não comportam,
por exemplo, cogitar-se de alternativa locacional, como é o caso da
exploração de potenciais de energia hidrelétrica, da mineração. O
princípio deve ser empregado com comedimento e sobriedade. (grifouse)

A necessidade de avaliação do princípio da precaução ao lado de
outros fatores pragmáticos de decisão, dentre eles o próprio princípio da
proporcionalidade, foi reconhecida por esse Supremo Tribunal Federal em um
importante precedente com repercussão geral, no qual se assentou o seguinte:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito
Constitucional e Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além
de impor normativa alienígena, desprezou norma técnica mundialmente
aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora,
de fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de
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energia elétrica a reduzir o campo eletromagnético das linhas de
transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de
constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas
julgadas improcedentes. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 479 da
Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e
trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal,
da possibilidade, ou não, de se impor a concessionária de serviço
público de distribuição de energia elétrica, por observância ao princípio
da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas
linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de
segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da população.
2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser
aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a
possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o
meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o
estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção
e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes
de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes
e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle jurisdicional das
políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução,
desde que a decisão judicial não se afaste da análise formal dos
limites desses parâmetros e que privilegie a opção democrática das
escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração
Pública. 4. Por ora, não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a
obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo
eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do
patamar legal fixado. 5. Por força da repercussão geral, é fixada a
seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que indica
ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e
da população em geral a campos elétricos, magnéticos e
eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem
impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos
pela Organização Mundial de Saúde, conforme estabelece a Lei nº
11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar
improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas
de sucumbência.
(RE nº 627189, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão julgador:
Tribunal Pleno; Julgamento em 08/06/2016; Publicação em
03/04/2017; grifou-se)

É preciso ponderar que o impedimento de uma determinada atividade
com base no mencionado preceito deve ocorrer, idealmente, se houver uma
justificativa técnica fundada em critérios aceitos pela comunidade científica, sob
pena de se inviabilizar iniciativas e projetos socialmente relevantes.
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Ocorre que, no caso do decreto objurgado, o avanço no conhecimento
técnico possibilitou a modernização da legislação protetiva de cavidades naturais
subterrâneas, mantendo-a alinhada às crescentes preocupações nacionais e
internacionais atinentes à proteção do meio ambiente, e prezando pela
compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico.
Ausente, portanto, o fumus boni iuris invocado na decisão agravada,
deve ser ela reformada na sua integralidade.
Todavia, caso as razões até aqui alinhadas não sejam consideradas
persuasivas para uma completa revisão do provimento, o que se presume apenas
por hipótese argumentativa, ao menos parte da decisão atacada – aquela que
suspende o enunciado do artigo 6º do Decreto nº 10.935/2022 – deve merecer
algum reparo, por um fundamento adicional.
O dispositivo em questão preconiza o seguinte:
Art. 6º Sem prejuízo do disposto nos art. 4º e art. 5º, na área de
influência de cavidade natural subterrânea, independentemente do seu
grau de relevância, poderão existir empreendimentos e atividades,
desde que sua instalação ou operação mantenha o equilíbrio ecológico
e a integridade física da cavidade (grifou-se).

Trata-se, portanto, de uma disciplina que tem abrangência extensível
a todos os graus de proteção jurídica estabelecidos pelo decreto, desde a
relevância máxima até a mais baixa.
Pelo contexto geral da decisão agravada, tudo indica que a suspensão
dessa passagem teve o intuito de impedir a aplicação do artigo 6º do Decreto nº
10.935/2022 unicamente às cavidades subterrâneas qualificadas com grau de
relevância máximo. Para satisfazer esse objetivo, preservando a mensagem
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normativa do artigo 6º nas demais situações, a técnica decisória mais apropriada
é a da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, com nulidade
parcial, a operar a exclusão de apenas uma das hipóteses de incidência normativa,
a saber, aquela pertinente às áreas de relevância máxima.
Assim, na eventualidade de que o presente apelo não seja
integralmente acolhido, cumpre postular que seja ele atendido ao mesmo
parcialmente, para limitar a suspensão da eficácia apenas sobre parte do conteúdo
do artigo 6º do Decreto nº 10.935/2022, mantendo-se a autoridade normativa do
seu texto em relação às demais possíveis incidências, em homenagem ao princípio
da preservação do material normativo.
Quanto ao periculum in mora, vê-se que o pressuposto adotado na
decisão concessiva da liminar consiste no suposto risco de danos irreparáveis
relacionados às cavidades naturais subterrâneas e suas áreas de influência.
Todavia, consoante demonstrado, o Decreto nº 10.935/2022 não
implica risco à proteção conferida aos citados bens ambientais.
Ademais, consoante frisado pelo Ministério do Meio Ambiente nas
Informações

nº

27/2022/CONJUR-MMA/CGU/AGU,

“na

verdade,

o

deferimento parcial da medida liminar representa periculum in mora inverso, na
hipótese dos autos, já que o decreto atacado está em conformidade com a ordem
constitucional. Vale dizer, suspender os efeitos do Decreto n. 10.935/22, objeto
da arguição sob exame, significou permitir que a regulamentação anterior desatualizada, ultrapassada e inadequada à realidade - produzisse seus regulares
efeitos, suprimindo ou reduzindo a proteção ao meio ambiente (consoante
exigência constitucional)” (documento anexo).
Com essas considerações, resta evidenciada a inadequação das

25
AgR na ADPF nº 935, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski

Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935 e nº 937 e a
ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da medida cautelar, razões
pelas quais se pugna pela reforma da decisão ora agravada.
IV – DO PEDIDO
Em face do exposto, o Advogado-Geral da União requer a
reconsideração da decisão agravada, para que sejam inadmitidas as Arguições de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935 e nº 937.
Subsidiariamente, requer seja o presente agravo regimental levado a
julgamento pelo Plenário dessa Corte Suprema, para fins de reforma integral do
provimento impugnado ou, quando menos, para fins de limitar a suspensão da
eficácia do artigo 6º do Decreto nº 10.935/2022 apenas quanto à sua incidência
sobre cavidades subterrâneas com grau máximo de relevância.
Termos em que pede deferimento.
Brasília, 15 de fevereiro de 2022.
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Rol de documentos anexos:
1) INFORMAÇÕES Nº 42/2022/CONJUR-MME/CGU/AGU
2) NOTA TÉCNICA Nº 4/2022/DDSM/SGM
3) INFORMAÇÕES Nº 27/2022/CONJUR-MMA/CGU/AGU
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