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1.

A SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DE QUIRÓPTEROS

(SBEQ), associação civil de direito privado e caráter científico-cultural, autônoma, sem fins
lucrativos ou econômicos, com duração indeterminada, fundada em 7 de outubro de 2006, em
Assembleia Geral realizada durante o I Congresso Sul-Americano de Mastozoologia, em
Gramado, Rio Grande do Sul, tendo por sede e foro a cidade de Porto Alegre, no estado do
Rio Grande do Sul, no endereço Av. Pernambuco, 2623 sala 404 (doc. 1), e o
2.

INSTITUTO GUAICUY, associação civil de direito privado, sem fins econômicos,

de apoio ao Projeto Manuelzão, dotada de título de utilidade pública, constituída nos termos
de seus Estatutos registrados no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas desta capital,
sob o nº 105287, inscrita no CNPJ sob o nº 04.518.749/0001-86, sediada à rua Brasópolis, nº
109, Bairro Floresta, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-170 (doc. 2); por seus procuradores
abaixo subscritos (doc. 5),

https://www.sbeq.net/
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(31) 3024-9460

Avenida Pernambuco, 2623 - Navegantes
Porto Alegre | CEP 90240-005

Brasópolis, 109 - Floresta
Belo Horizonte | CEP 30150-170

vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 138 do
Código de Processo Civil, bem como nos artigos 6º, §2°, da Lei Federal n° 9.882/1999 e 7º,
§2°, da Lei Federal n° 9.869/1999, requerer sua habilitação na qualidade de:

AMICUS CURIAE
nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 935, proposta pelo
partido Rede Sustentabilidade, com o intuito de elucidar pontos relevantes, subsidiar o
processo com elementos técnicos e contribuir para o melhor julgamento da demanda.

I.

SÍNTESE DO PROCESSADO
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada pelo

partido Rede Sustentabilidade com o propósito de declarar a incompatibilidade constitucional
do Decreto nº 10.935/2022 - que modifica as normas de proteção das cavidades naturais
subterrâneas existentes no território nacional - com preceitos fundamentais da Constituição
Federal.
Dados e fatos apresentados na exordial indicam as essenciais funções dos papéis
ecológico, social, histórico, arqueológico, cultural e econômico desempenhada pelas
cavidades naturais subterrâneas, de forma a evidenciar a importância da temática tratada, e a
inadequação e inconstitucionalidade do Decreto sancionado no início de 2022.
Segundo corretamente sustenta o Autor, o governo federal, a pretexto de modernizar a
legislação referente às cavidades naturais subterrâneas, inviabilizou as normas protetivas,
contrariamente aos preceitos fundamentais constitucionais relativos ao direito à vida (art. 5º,
CRFB/88), à saúde (art. 6º, CRFB/88), ao patrimônio histórico (art. 216, V, CRFB/88) e ao
meio ambiente (art. 225, CRFB/1988). Desta forma, contrariando a constituição, o decreto
viabiliza o extermínio das cavernas de grandíssima importância ecológica e social, em razão
de sua biodiversidade, história, entre outros supracitados.

II.

DOS

REQUISITOS

PARA

A

ADMISSIBILIDADE

DAS

REQUERENTES:
De modo a oferecer aos julgadores uma pluralidade de elementos para a tomada de
decisões judiciais, sobretudo aquelas que teriam um impacto amplo na sociedade, o legislador
instituiu a figura do Amicus Curiae, ou “Amigo da Corte”, algo que já era admitido nas ações
de controle concentrado pela jurisprudência deste egrégio STF mesmo antes da promulgação
do CPC/2015. Trata-se de modalidade de intervenção de terceiros e consiste em importante
ferramenta para uma abertura e democratização mais efetivos das decisões tomadas tanto na
Suprema Corte, quanto em Tribunais inferiores e outras Cortes superiores. Graças à reforma
do Código de Processo Civil, houve uma ampliação da possibilidade de habilitação nos
processos como Amicus Curiae, para além das situações até então previstas.
Assim, o legislador estabeleceu no art. 138, caput, do Código de Processo Civil, que,
para ter legitimada a habilitação de um terceiro como amicus curiae, dois requisitos seriam
necessários, quais sejam: i) relevância da matéria, especificidade do tema objeto da demanda
ou repercussão social da controvérsia; ii) representatividade adequada.
A representatividade prevista no caput do art. 138, do CPC, exigida como requisito
para os candidatos a amicus curiae, deve ser compreendida a partir da contribuição que
determinado ator pode trazer ao deslinde do feito. As especificidades aptas a autorizar a
presença e intervenção do “amicus curiae” no processo são: (i) a representatividade dos
Requerentes; (ii) relevância da matéria; e, (iii) especificidade do tema objeto da demanda ou
repercussão social da controvérsia, que encontram-se adequadamente atendidos pela
requerente. Assim, faz-se necessário expor o quanto segue, eis que são o subsídio para o
deferimento do pedido da ora peticionária.
A Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, denominada pela sigla SBEQ, é
uma associação civil de direito privado e caráter científico-cultural, autônoma, sem fins
lucrativos ou econômicos, reconhecida como a principal organização brasileira e uma das
mais importantes das Américas no estudo, ensino, conservação e divulgação científica sobre
os morcegos (quirópteros) do Brasil. Entre os principais objetivos e finalidades da Sociedade
Brasileira para o Estudo de Quirópteros estão o fomento do desenvolvimento de pesquisas
básicas e aplicadas sobre morcegos, a promoção e incentivo de atividades relacionadas ao

estudo e conservação de morcegos e a representação dos especialistas em morcegos
brasileiros junto à comunidade científica nacional e internacional, assim como nas entidades
governamentais e privadas.
Por outro lado, o Instituto Guaicuy foi criado com a finalidade de apoiar os objetivos
do Projeto Manuelzão, projeto este criado em janeiro de 1997 por iniciativa de professores da
Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, sendo reconhecido como
um dos mais importantes projetos de Minas Gerais pela luta por melhorias das condições
ambientais para promover qualidade de vida.
Dessa forma, o Instituto Guaicuy atua em conjunto com o Projeto Manuelzão em
iniciativas voltadas à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, de
promoção de ações socioambientais na bacia do rio das Velhas, na bacia do rio São Francisco
e em outras bacias nacionais e internacionais, voltadas para a proteção, conservação e
recuperação de bacias e ecossistemas, dentro da ótica do desenvolvimento sustentável, da
promoção da saúde, da cidadania e da cultura, bem como a defesa dos direitos da população e
das pessoas atingidas por barragens de contenção de rejeitos minerais e industriais, de geração
de energia, de abastecimento, de rega e de defesa contra cheias, através do estabelecimento de
parcerias com entidades públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Além disso, o
Instituto tem longa experiência em litígios envolvendo questões ambientais, bem como causas
que envolvam os direitos econômicos, sociais, culturais, além de atuação no monitoramento
das demandas da sociedade, qualificam-na para aportar na presente ADPF, apresentando
importantes elementos que certamente contribuirão para a apreciação da questão.
Não restam dúvidas de que a proteção ao meio ambiente, diante da iminente crise
ambiental enfrentada pela humanidade no correr deste século, é uma das matérias de maior
relevância nacional e internacional, gerando e demandando, assim, todo um arcabouço de
proteção legal e infralegal. Nesse panorama, as cavidades naturais subterrâneas se inserem
como ambientes especialmente protegidos e de grande importância para a manutenção de
ciclos ecológicos e de testemunho sobre a evolução e desenvolvimento da vida no planeta,
sendo ainda importantes locais de abrigo e reprodução para diversas espécies de animais.
Assim sendo, como se vê, a Sociedade Brasileira de Quirópteros e o Instituto Guaicuy
se colocam como importantes instituições de representação da sociedade civil sobre as

temáticas in casu, encontrando presentes os requisitos necessários e a necessária perícia para
serem considerados como terceiros pertinentes à resolução do tema.

III.

DO MÉRITO

a.

DOS

RISCOS AMBIENTAIS

DA ALTERAÇÃO DO DECRETO EM

RELAÇÃO AOS QUIRÓPTEROS
O Decreto estabelece em seu § 4º item VII, que deve ser assinada de máxima
relevância aquela 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”.
A SBEQ questiona a definição adotada de “congregação excepcional de morcegos”,
bem como o critério estabelecido que esta congregação deve conter “no mínimo, dezenas de
milhares de indivíduos”. No entendimento da SBEQ não existe suporte científico para
esta redação, e ela limita consideravelmente as possibilidades de classificação de uma
cavidade como de máxima relevância baseada na excepcionalidade de sua população de
morcegos.
A classificação de uma população de morcegos como excepcional pode variar entre
espécies, local considerado e a litologia na qual uma cavidade está inserida1. O Decreto erra
ao adotar de forma genérica e indiscriminada para todas as cavidades e espécies de morcegos
um “valor de corte” acima do qual uma população passe a ser considerada excepcional. É
fundamental que esta excepcionalidade deva ser tratada de maneira espécie-específica e deva
considerar o local onde esta cavidade e população estão inseridas, bem como a litologia da
cavidade.
O Brasil abriga uma fauna de 181 espécies de morcegos2, das quais pelo menos 72 já
foram registradas abrigando-se em cavernas. Portanto, é incorreto acreditar que todas estas
espécies se comportam de maneira igual em relação à formação de colônias. Uma abordagem
1
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espécie-específica faz-se necessária em função das diferenças inerentes a cada espécie e seus
requerimentos fisiológicos quando da escolha de seus abrigos. Tratar todas as espécies de
maneira isonômica em relação à excepcionalidade de suas populações é um erro
grosseiro sob o ponto de vista biológico e de gestão da biodiversidade.
O Decreto peca ao estabelecer um valor absolutamente arbitrário e subjetivo de “no
mínimo, dezenas de milhares de indivíduos” para classificar uma população como
excepcional. A SBEQ questiona o embasamento científico para esta redação: Qual a
justificativa para a adoção deste valor? Qual o suporte científico para estabelecer que uma
população excepcional deve conter “no mínimo, dezenas de milhares de indivíduos”?
Há cavidades conhecidas no semiárido brasileiro e Amazônia que abrigam populações
superiores a 100.000 morcegos de duas espécies do gênero Pteronotus3. Não há dúvidas no
meio científico que estas populações são absolutamente excepcionais. Porém, estudos no
Rio Grande do Norte já apontaram uma cavidade com mais de 8.000 Phyllostomus discolor4
um valor muito inferior às concentrações de Pteronotus, mas não menos excepcional

considerando que a literatura internacional relata abrigos com no máximo 400 indivíduos5.
Portanto, pela redação do Decreto 10.935, a caverna contendo a maior população conhecida
no mundo para a espécie Phyllostomus discolor, com cerca de 20 vezes mais indivíduos do
que o relatado em outros locais do planeta, não seria considerada excepcional, pois não
conterá “no mínimo, dezenas de milhares de indivíduos”. Esta constatação aponta pela total
inconsistência e falta de embasamento científico do critério adotado no Decreto 10.935.
O caráter espécie-específico da excepcionalidade das populações também fica evidente
quando outras espécies de morcegos cavernícolas são consideradas. Para Natalus macrourus,
por exemplo, a compilação de dados disponíveis para um total de 700 cavidades estudadas ao
longo da distribuição da espécie no Brasil, indica ocorrência em apenas 33 destas cavidades,
com média de 12,7 indivíduos por cavidade6. Para Furipterus horrens, dados apontam
ocorrência em apenas 32 de um total de 212 cavidades estudadas, com média de 56 indivíduos
por cavidade6. E para Lonchorhina aurita, dados de ocorrência em 99 cavidades apontam uma
3

Otálora-Ardila A et al. 2019. Thermally-assisted monitoring of bat abundance in an exceptional cave in
Brazil´s Caatinga drylands. ACTA CHIROPTEROLOGICA 21: 411-423.
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média de 31 indivíduos por cavidade. Portanto, uma cavidade com cerca de 40 indivíduos de
Natalus macrourus, ou 170 Furipterus horrens, ou 100 Lonchorhina aurita – valores de cerca
de três vezes a média nacional observada, mas muito inferiores “a no mínimo, dezenas de
milhares de indivíduos” – tem de fato populações excepcionais.
Mas, novamente, exclusivamente pelo critério VII do § 4º do Decreto 10.935,
nenhuma destas cavidades seria considerada excepcional, pois os valores estão muito abaixo
do apontado pela redação adotada. Situação similar ocorreria com dezenas de outras espécies
que se abrigam em cavidades no país, para as quais populações de centenas ou de um milhar
de indivíduos são de fato excepcionais. Ao ignorar estas características, na prática o Decreto
10.935 expõe tais cavernas e suas populações excepcionais de morcegos ao risco de
destruição, indo no sentido oposto ao identificado como prioritário para o momento pela
comunidade científica internacional7.
A destruição e degradação das cavidades naturais e seu entorno por atividades de
mineração representam as principais ameaças para a conservação de espécies de morcegos no
Brasil8. Não por acaso, cinco das sete espécies de morcegos oficialmente reconhecidas
como ameaçadas de extinção no Brasil são espécies que dependem de cavidades naturais
para a sobrevivência.9 As baixas taxas de ocupação de cavidades e as baixas médias de
indivíduos por cavidade observadas para algumas espécies de morcegos cavernícolas no
Brasil reforçam o caráter de difícil substituição destes abrigos para estas espécies. Por
dependerem exclusivamente de cavidades para a sua sobrevivência, uma espécie de
morcego cavernícola pode ser fortemente afetada pela perda de uma ou de um conjunto de
cavernas, mesmo que a paisagem ao redor destas cavernas tenha sido relativamente pouco
afetada.

A premissa de que, pela capacidade de voo, os morcegos conseguirão encontrar
novos abrigos em outras cavidades na mesma região daquelas perdidas não se sustenta.
Cavernas são considerados ecossistemas singulares com baixa equivalência, possuindo
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Mammola S et al. 2019. Scientists' warning on the conservation of subterranean ecosystems. BioScience 69:
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Freitas TRO & Vieira EM (Eds.), Mamíferos do Brasil: genética, sistemática, ecologia e conservação. Vol. II.
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condições únicas, resultado de combinação características físicas e biológicas. A preferência
dos morcegos por determinadas cavidades já é um claro indicativo de que eles percebem
diferenças, mesmo que sutis, e selecionam alguns abrigos em detrimento de outros. Portanto,
a escolha de uma cavidade como abrigo não é aleatória, ao contrário, morcegos são bastante
seletivos neste processo1011, de forma que a perda de uma caverna pode não ser fácil e
diretamente reposta por outra.
Assim, com a perda de cavidades naturais as populações serão afetadas em maior ou
menor grau, e de forma mais rápida e imediata (no caso da destruição direta das cavidades) ou
gradual (no caso da degradação das condições do habitat). O grau do impacto pode ser
bastante elevado se a destruição ou os impactos afetam especificamente uma ou um conjunto
de cavidades essenciais às espécies cavernícolas.
Dados científicos demonstram que algumas espécies e populações de morcegos
cavernícolas fazem uso cotidiano de não apenas uma, mas frequentemente de uma série de
cavidades como abrigos12. Mais além, estudos também mostram a existência de segregação
sexual entre espécies de morcegos cavernícolas: machos e fêmeas podem ocupar cavernas
diferentes durante a maior parte do tempo, e juntam-se apenas no momento da reprodução6.
Há ainda a identificação de cavernas-maternidade, escolhidas especificamente pelas fêmeas
para darem à luz seus filhotes e os abrigarem nos primeiros meses de vida6. Desta forma,
mesmo que poupando outras cavidades, a destruição de uma cavidade que abrigue apenas
indivíduos de um sexo, ou de uma cavidade-maternidade, pode colocar toda a população em
risco em função da eliminação de indivíduos de um sexo ou dos locais onde os filhotes
nascerão. O Decreto ignora por completo estas características.
Em resumo, a SBEQ entende que a redação adotada pelo Decreto 10.935 não tem
lastro científico, ignora características inerentes das espécies, ignora informações
populacionais disponíveis para o país. Mais além, em nenhum momento a sociedade
civil, as sociedades científicas ou universidades e centros de pesquisa foram chamados a
discutir ou opinar sobre a correta discussão técnica necessária para o estabelecimento de
10
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critérios que, de fato, atribuem relevância máxima à uma cavidade. O Decreto 10.935
tem falhas conceituais nos atributos para a classificação de máxima relevância das
cavidades e, se executado como está, resultará em prejuízos irreparáveis para dezenas de
espécies de morcegos, incluindo espécies que já se encontram ameaçadas de extinção no
Brasil. Portanto, pelo exposto aqui, a SBEQ entende que o Decreto 10.935 deve ser
revogado.

b.

RELEVÂNCIA

DA

MATÉRIA,

ESPECIFICIDADE

DO

TEMA

E

REPERCUSSÃO SOCIAL DA CONTROVÉRSIA
O Decreto n° 10.935/2022 revoga o Decreto nº 99.556/1990 e estabelece normas
acerca de cavernas subterrâneas em território nacional. Dentre as novas regras, destaca-se a
imensa discricionariedade dada ao empreendedor para apresentar proposta de classificação do
grau de relevância de cavidades naturais, ou ainda rever, a qualquer tempo, a classificação do
grau de relevância de gruta natural subterrânea, independentemente do seu grau de relevância,
tanto para nível superior quanto para nível inferior, conforme art. 2º, § 9°.
O novo decreto dispõe, portanto, em seu art. 4º que o empreendedor ao realizar a
proposta deverá demonstrar:
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.
§ 1º Nas hipóteses de que trata o caput, o empreendedor deverá adotar medidas e
ações para assegurar a preservação de cavidade natural subterrânea com atributos
ambientais similares àquela que sofreu o impacto e, preferencialmente, com grau de
relevância máximo e de mesma litologia.

Para além das alterações supramencionadas, o Decreto menciona as medidas
compensatórias que deverão ser adotadas. Neste sentido, é notório que torna-se um
procedimento mais flexível aos empreendedores, apresentando riscos aos interesses
sociais e a atuação do Estado em proporcionar os melhores esforços para a preservação
do meio ambiente para as presentes e futuras gerações:
Art. 2º (...)

§ 4º Considera-se cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo
aquela que possui, no mínimo, um dos seguintes atributos conforme o disposto no
ato de que trata o art. 8º:
I - gênese única na amostra regional;
II - dimensões notáveis em extensão, área ou volume;
III - espeleotemas únicos;
IV - abrigo essencial para preservação de populações de espécies animais em risco
de extinção, constantes de listas oficiais;
V - hábitat essencial para preservação de população de troglóbio raro;
VI - destacada relevância histórico-cultural ou religiosa: ou
VII - 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.
Art. 11 Os procedimentos previstos neste Decreto aplicam-se aos processos iniciados
após a sua entrada em vigor.
Parágrafo único. Quando solicitado pelo empreendedor, o órgão ambiental
licenciador competente aplicará as regras previstas neste decreto aos processos
iniciados antes da sua entrada em vigor, inclusive para solicitação de revisão de
autorizações de licenciamento ambiental e de medidas compensatórias.

Neste panorama, fica evidenciado que a aplicação retroativa do parágrafo único
do art. 11 do Decreto 10.935/22, autorizando a aplicação de suas regras a processos
anteriores à sua vigência, contando ainda com solicitação de revisão de autorizações de
licenciamento ambiental e medidas compensatórias, gera grande insegurança jurídica.
Por analogia, podemos destacar a argumentação do Min. Gilmar Mendes no que diz
respeito à irretroatividade do novo código florestal, em que não deve retroagir para atingir o
ato jurídico perfeito, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações
ambientais, ou compensações que não reparam em amplitude a biodiversidade, etc., o patamar
de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir
o limite constitucional intocável e intransponível da 'incumbência' do Estado de garantir a
preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I)13.
Anteriormente, o Decreto nº 99.556/90 previa expressamente que cavidades naturais
subterrâneas de grau máximo quanto sua relevância fossem proibidas de exploração que
causasse impactos irreversíveis (art. 3ª), ademais o Decreto 10.935/22, deixa de ser
considerados aspectos quanto à determinação do grau de relevância de cavidades naturais
subterrâneas a morfologia única, em seu art. 2º § 4º, que reduz o escopo de análise que
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determinará a importância das cavernas, e consequentemente, as medidas de proteção que as
correspondam.
Enquanto o art. 2º do Decreto nº 99.556/90 exigia a necessidade de se assegurar a
integridade física e a manutenção do equilíbrio ecológico em caso de utilização humana
por cavidades naturais subterrâneas, o Decreto 10.935/22 dá permissão para o
empreendedor compensar o dano sobre determinada cavidade com a preservação de
uma outra cavidade qualquer, sem a necessidade de que se conheça ao menos o grau de
relevância dessa caverna a ser preservada.
O art. 8º do Decreto 10.935/22 abre também uma perigosa possibilidade de
discricionariedade ao Ministro de Estado de Minas e Energia e ao Ministro de Estado de
Infraestrutura, na medida em que estes poderão, por meio de atos normativos, modificarem os
atributos ambientais similares de classificação de relevância e definirem outras formas de
compensação.
De acordo com uma nota pública divulgada pela SBE (Sociedade Brasileira de
Espeleologia), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público e principal entidade na
temática de cavernas e patrimônio espeleológico no Brasil, o novo Decreto 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” (Inciso I,
II, III e IV do Art. 4º), além de excluir as condicionantes até então utilizadas para classificar
cavidades subterrâneas como de máxima relevância (§ 4º do Art. 2º).
Ainda de acordo com a SBE, o Decreto 10.935/22 possibilita ao empreendedor a
solicitação de revisão, a qualquer tempo, da classificação do grau de relevância de cavidade
natural subterrânea, com critérios muito pouco específicos (§ 9º do Art. 2º).
Diante as manifestações de várias entidades técnicas científicas quanto às possíveis
consequências negativas do Decreto 10.935/22, parlamentares apresentaram Projeto de
Decreto Legislativo (PDL) cujo efeito seja a sustação das alterações na legislação que
regulamenta a exploração em cavernas subterrâneas, enumeramos os principais argumentos:
A medida permite que empreendimentos possam impactar, de forma irreversível,
qualquer caverna, independente do seu grau de relevância, mediante autorização do
órgão ambiental. O decreto de 2022 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. O Decreto pode ser o pontapé inicial para a extinção de
inúmeras espécies. (...)

Destarte considerar que o Decreto 10.935/22 em seu art. 4º, prevê ainda que órgãos
ambientais autorizem atividades cujo impactos irreversíveis em cavernas de máxima
relevância possam ser concedidas quando estes impactos decorram de atividades ou
empreendimentos de utilidade pública.
Sem a pretensão de aprofundamento no tema, é importante ressaltar a existência de
uma grande discussão jurídica em torno do uso do argumento da declaração de utilidade
pública e do interesse nacional. O que se tem observado é a prática constante de uma
subversão da ideia de interesse público, por meio da naturalização de determinadas atividades
de caráter privatístico, como se fossem de caráter público, sem haver de fato um contrapeso
dos valores em jogo. No caso da mineração, há uma naturalização histórica da atividade como
se está sempre fosse movida pelo interesse público, interesse social ou interesse nacional.1415

c.

INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 10.935/2022
A Carta Magna brasileira prevê a proteção das cavidades naturais como bens da União

em seu art. 20, inciso X e também como parte integrante do patrimônio cultural da Nação, art.
216, inciso V.
Desta forma, evidencia-se que o legislador constitucional não somente buscou
outorgar ao patrimônio espeleológico brasileiro o status de espaço especialmente protegido
somente por seus importantes atributos ambientais,

mas também pelos seus aspectos

culturais, já que estes são sítios de valor ecológico e científico, podendo ainda conter
importância histórica, turística, arqueológica, paleontológica, paisagística e artística, a
depender do caso concreto. 16
.É conhecido que as cavidades naturais muitas vezes são capazes de conservar
importantes dados arqueológicos e antropológicos, para além dos sítios fossilíferos de
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espécies de diversos animais e vegetais. Esses dados são de extrema importância para o
estudo cultural de populações humanas que ajudam a contar a história da humanidade no
planeta, servindo aí também como importante fonte de atividade economicamente viável,
tanto pelo turismo, como esporte, lazer, e diversas manifestações sociais.
Diante das alterações produzidas em razão do Decreto Federal nº 10.935/2022 é
evidente a ofensa a diversos princípios bases do Direito Ambiental, princípios estes
assegurados em diversas normas pátrias, em Acordos Internacionais nos quais o Brasil é
signatário e referendados na prolação de decisões dos Tribunais.

d.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
1. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO
Antes de adentrarmos em outros princípios, é importante que seja invocada a

inviabilidade de alterações prejudiciais à proteção ambiental. Este conceito, materializado
sobre o princípio da proibição de retrocesso, demonstra o caráter finalista do direito ambiental
enquanto direito humano fundamental e vem sendo adotado nas Constituições de diversos
países. No caso brasileiro, existiria igualmente o princípio do não retrocesso se impondo ao
legislador, nos ensinamentos de Ingo Sarlet:
Esse seria um princípio constitucional implícito, que se impõe ao legislador em
nome da garantia constitucional dos direitos adquiridos, do princípio
constitucional de segurança jurídica, do princípio da dignidade da pessoa
humana e, finalmente, em nome do princípio de efetividade máxima dos
direitos fundamentais (nos termos do artigo 5º, § 1º, da Constituição brasileira
de 1988).17 (grifamos)

Embora haja diferentes terminologias para se referir a tal princípio nas normas de
diferentes países, fato é que o não retrocesso está assimilado, igualmente, à teoria dos direitos
adquiridos e da “irreversibilidade” invocada em relação aos direitos humanos. Além disso, é
evidente que esta não se trata de uma simples cláusula de Direito Ambiental, mas de um
verdadeiro princípio geral deste ramo do direito e, assim, deverá perpassar por toda a
legislação a ele relacionada.18
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Tal proibição ao retrocesso implica que o Estado estará impedido de excluir ou retirar
núcleo essencial de direito social já incorporado no ordenamento jurídico. Tal compreensão
está implícita também no princípio do Estado Democrático e Social de Direito; princípio da
dignidade da pessoa humana; princípio (e dever) da máxima eficácia e efetividade das normas
definidoras de direitos fundamentais (art. 5º § 1º da CF); nas normas específicas da CF
previstas no art. 5º atinentes à segurança jurídica; princípio da proteção da confiança, e,
assim, a negação da proibição de retrocesso geraria um ataque à própria efetividade
constitucional, na medida em que o legislador infraconstitucional e o poder público poderiam
arbitrariamente agir em desrespeito ao texto da Magna Carta.
É esta linha de raciocínio que segue também o ilustre membro do colendo Superior
Tribunal de Justiça, Ministro Antônio Herman Benjamin:
É seguro afirmar que a proibição de retrocesso, apesar de não
se encontrar, com nome e sobrenome, consagrada na nossa
Constituição, nem em normas infraconstitucionais, e não
obstante sua relativa imprecisão − compreensível em
institutos de formulação recente e ainda em pleno processo de
consolidação −, transformou-se em princípio geral do Direito
Ambiental, a ser invocado na avaliação da legitimidade de
iniciativas legislativas destinadas a reduzir o patamar de
tutela legal do meio ambiente (…)19

O direito fundamental ao meio ambiente equilibrado não pode ser suprimido ou
descaracterizado por mera legislação infraconstitucional. A conquista dos direitos
fundamentais pela sociedade, não se pode ignorar, nos quais está inserido o meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Importa dizer que em seu art. 2º, parágrafo 9º do Decreto 10.935/22, resulta de
violação do Princípio do Retrocesso, conforme segue:
Art. 2º (...) §9. Diante de fatos novos, comprovados por meio de estudos
técnico-científicos, o órgão ambiental licenciador poderá rever, conforme proposição
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico
Mendes ou o empreendedor, a qualquer tempo, a classificação do grau de relevância
de cavidade natural subterrânea, independentemente do seu grau de relevância, tanto
para nível superior quanto para nível inferior.
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Esta Magna Corte, como guardiã da Constituição, já se manifestou sobre a proibição
de retrocessos ambientais quando reconheceu a impossibilidade de diminuição ou supressão
de espaços territoriais especialmente protegidos.
[...] A PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL COMO OBSTÁCULO
CONSTITUCIONAL À FRUSTRAÇÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO
PODER PÚBLICO, DE DIREITOS PRESTACIONAIS. O princípio da proibição de
retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam
desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em
que ele vive. - A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações
positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à
segurança pública, v.g) traduz, no processo de efetivação desses direitos
fundamentais individuais ou coletivos, obstáculos a que os níveis de concretização
de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou
suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após
haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los
efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a
preservá-los, abstendo-se de frustrar - mediante supressão total ou parcial - os
direitos sociais já concretizados.20

Considerando ainda a Lei 9.985/200, lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação - SNUC - estabelece critério específicos para criar, ampliar ou mudar categoria
das Unidades de Conservação, contando com ampla divulgação da proposta, reuniões
preliminares com as comunidades locais e os setores interessadas bem como consulta pública
local.
A redução da área de uma Unidade de Conservação ou sua recategorização para menor
grau de proteção, só é possível por meio de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional
(casos das UCs Federais), pelas Assembléias de Deputados estaduais (caso das UCs
estaduais) ou pelas Câmaras de Vereadores (caso das UCs municipais).
O referido decreto 10.935/22, em seu Art. 11. Parágrafo único quando trata da
aplicação da retroatividade do mesmo, conforme discorreremos abaixo, trata-se de ato
inconstitucional.
A retroatividade das leis é vedada em nosso ordenamento pelo art. 5º, XXXVI, da
Constituição Federal de 1988, que dispõe: “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada”.
Considerando as interpretações quanto ao princípio da segurança jurídica, o
excelentíssimo Ministro Celso de Mello deu especial enfoque à preservação de relações já
20
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consolidadas no tempo, como sendo essencial à consecução da segurança jurídica. Conforme
trecho do voto ao julgar o RE 646.313 Agr:
O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de
Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico,
projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo princípio sobre comportamentos de
qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem
prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem
situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do
cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.21

Considerando assim, a expressa permissão da retroatividade aplicada pelo Decreto
10.935/22, sob pena de se alcançar um de seus valores fundantes, a proteção das cavidades
naturais subterrâneas, implicará a completa ausência de segurança nas relações jurídicas já
consumadas.
Em matéria ambiental há uma grande preocupação das normas reguladoras para que os
danos sejam evitados, tendo em vista que o objeto a ser protegido e os recursos associados
dificilmente retornarão ao estado anterior (status quo ante) à ocorrência de qualquer dano.
Dessa forma, o princípio da Prevenção é uma das bases do Direito Ambiental, assegurando
que caso haja ameaça de dano a integridade do meio ambiente esta deve ser evitada. Por outro
lado, havendo dúvida ou incerteza em relação ao dano, deve-se adotar o comportamento mais
protetivo em nome da proteção ambiental, ideia que resume outro princípio basilar do direito
ambiental, a Precaução.

2. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO
Os princípios da prevenção e precaução foram recepcionados na legislação brasileira
com a aprovação da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente), que dispôs
entre os seus objetivos: a compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico e a preservação e
restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade
permanente (art. 4º, I e VI). Foi também por meio dessa norma que o Estado brasileiro
adotaria uma das obrigações mais importantes em matéria ambiental, materializada na

21

STF - RE: 646313 PI, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 18/11/2014, Segunda Turma,
Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 09-12-2014 PUBLIC 10-12-2014.
Disponível em: https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7450363

“avaliação de impactos ambientais” (art. 9º, III) para projetos e empreendimentos com
potencial lesivo. Havendo grande potencial, empreendimentos podem ser reduzidos ou
mesmo impedidos em nome da proteção ambiental.
A Convenção da Diversidade Biológica, ratificada pelo Congresso Nacional por meio
do Decreto Legislativo nº 2 de 3 de fevereiro de 1994 e promulgada pelo Decreto nº 2.519 de
16 de março de 1998, também viria a assegurar o princípio da precaução, quando em seu
preâmbulo determina que, “quando exista ameaça de sensível redução ou perda de diversidade
biológica, a falta de plena certeza científica não deve ser usada como razão para postergar
medidas para evitar ou minimizar essa ameaça”.22
A precaução também viria a ocupar lugar de destaque na Declaração do Rio, em seu
princípio de número 15:
De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça
de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve
ser utilizada como razão para prevenir a degradação ambiental23

É importante levar em consideração os ensinamentos de Paulo de Bessa Antunes sobre
a aplicação ou não aplicação do princípio da precaução, para o doutrinador, é preciso
atentar-se a não ser levado pela mera dúvida de risco sem as devidas comprovações
científicas:
A dúvida, entretanto, não se confunde com a mera opinião de leigos ou
"impressionistas". A dúvida, para fins de que se impeça uma determinada ação, é
fundada em análises técnicas e científicas, realizadas com base em protocolos
aceitos pela comunidade internacional. [...] É evidente que, se do ponto de vista
científico existir uma dúvida - que não se confunde, repita-se, com um palpite -, as
medidas de precaução deverão ser tomadas.24

Embora a comprovação científica seja fator central, sabe-se que os interesses em jogo
muitas vezes perpassam pelo exercício de atividade econômica que também é tutelada
constitucionalmente (Título VII da CR/88). No entanto, a Constituição brasileira buscou
dirimir a problemática da possível falta de argumentos científicos por meio da obrigatoriedade
de elaboração de Estudo de Impacto Ambiental - EIA para atividades ou obras potencialmente
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causadoras de impacto ambiental, em seu art. 225, inciso IV. Acompanhando a Constituição, a
Lei n.º 12.608/201258, art. 2º, §2º, determina que “a incerteza quanto ao risco de desastre não
constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco”.
Dessa forma, fica evidente que o Decreto 10.935/2022 não somente fere o princípio da
precaução por gerar grande insegurança em relação aos riscos da destruição de cavidades
naturais, como também obsta os meios de se facilitar o reconhecimento de tais riscos.
Urge-se, nesse contexto, que diante da falta de conhecimento sobre as consequências que a
destruição de cavidades naturais pode trazer aos ciclos ecológicos e ao patrimônio natural
brasileiro, que as medidas de flexibilização não possam ser concretizadas.

3. PRINCÍPIO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Além da precaução, o Decreto em análise manifestamente viola o princípio da
responsabilidade intergeracional, diante dos riscos de destruição dos ambientes cavernícolas
em relação e consequente impedimento de que as gerações futuras possam aproveitá-los de
qualquer forma. Tal princípio encontra assento Constitucional no art. 225, caput, da CR/88.
Ademais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no art. 3º da CR/88.
Nesse mesmo panorama, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento, a Rio 92, avançando nos critérios adotados pela Declaração da Conferência
das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano de 1972), dispõe seu Princípio 3 e 4 nos
seguintes termos:
Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que
sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras.
Princípio 4 - Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental
constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser
considerada isoladamente deste.

A Convenção para a proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural da UNESCO,
de 1972, a qual o Brasil é signatário, também preconiza:
Art. 4.º Cada um dos Estados parte na presente Convenção deverá reconhecer que a
obrigação de assegurar a identificação, proteção, conservação, valorização e
transmissão às gerações futuras do patrimônio cultural e natural referido nos 1.º e 2.º
e situado no seu território constitui obrigação primordial. Para tal, deverá
esforçar-se, quer por esforço próprio, utilizando no máximo os seus recursos
disponíveis, quer, se necessário, mediante a assistência e a cooperação internacionais

de que possa beneficiar, nomeadamente no plano financeiro, artístico, científico e
técnico. 25

Ora, o desenvolvimento sustentável é reconhecido como uma das pautas globalmente
mais importantes, tendo em vista a necessidade de conciliar o progresso econômico de forma
respeitosa com o meio ambiente. É a partir dessas considerações que seria elaborada a
Declaração sobre Responsabilidades das Gerações Presentes para as Futuras Gerações, de 12
de novembro de 1997, pela Conferência Geral da UNESCO. No referido documento, em sua
29ª sessão, artigo 5º, item 4, está a previsão de que “as gerações presentes devem considerar
possíveis consequências para as gerações futuras de grandes projetos, antes de estes serem
executados”. 26
Diante desses importantes documentos fica demonstrado que o Decreto 10.935/22
abre brechas para que o direito das gerações futuras seja frontalmente desrespeitado em nome
de possível desenvolvimento econômico que já não condiz com a forma de prosperidade
buscada atualmente pela humanidade. Além disso, impede essas gerações futuras de virem a
conhecer e estudar profundamente os ambientes ricos das cavernas brasileiras a partir do
momento em que há permissão para o empreendedor compensar o dano sobre determinada
cavidade com a preservação de uma outra cavidade qualquer.

4. PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE INTERGERACIONAL
A desconstrução da proteção às cavidades naturais promovida pelo Decreto
10.935/2022 fere frontalmente o princípio da responsabilidade intergeracional, tal princípio é
reconhecido por consagrar a solidariedade social, na medida em que repele qualquer pretensão
de priorização de uma geração frente a outra, impondo a necessidade de uma equidade
intergeracional. Nessa toada, a Constituição da República reconhece em seu art. 225, caput,
por meio da previsão da expressão “geração”, aí compreendida como um sujeito

25

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURAL - UNESCO.
Convenção para a proteção do patrimônio mundial, cultural e natural, Paris, 17-21 de novembro de 1972.
Disponível em: <https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>.
26
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURAL - UNESCO.
Declaração sobre Responsabilidades das Gerações Presentes para as Futuras Gerações, Paris, 12 de novembro de
1997.
Disponível
em:
<http://mapacultural.es.gov.br/files/agent/27797/declaracao_responsabildiade_geracoes_presentes_geracoes_futu
ras.pdf>

indeterminado de direito, a necessidade de que a qualidade ambiental seja mantida pela
geração atual para as futuras.
A compreensão de que as gerações atuais possuem responsabilidade para a
manutenção de um mundo futuro com boa qualidade de vida é central também em diversas
Convenções e Tratados Internacionais. A Convenção para a proteção do Patrimônio Mundial
Cultural e Natural da UNESCO, de 1972, assegurou em seu artigo 4º que os Estados
signatários deveriam reconhecer a obrigação de assegurar a “transmissão às gerações futuras
do patrimônio cultural e natural”27. Nesse mesmo sentido, a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92), reconheceu em dois de seus princípios a
necessidade observância de um desenvolvimento que respeitasse as gerações futuras:
Princípio 3 - O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que
sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvimento e de meio
ambiente das gerações presentes e futuras.
Princípio 4 - Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental
constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser
considerada isoladamente deste.28

Não obstante, a Declaração sobre Responsabilidades das Gerações Presentes para as
Futuras Gerações, de 12 de novembro de 1997, garante que “as gerações presentes devem
considerar possíveis consequências para as gerações futuras de grandes projetos, antes de
esses serem executados”29 demonstrando a enorme relevância da responsabilidade
intergeracional a nível global.
A nível nacional, é emblemática a decisão em que esta colenda Suprema Corte
reconheceu o caráter intergeracional do direito ao meio ambiente e sua inserção nos direitos
humanos, conforme trecho da ementa do julgado:
[...] A questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado - Direito de
terceira geração - Princípio da Solidariedade. O direito à integridade do meio
ambiente – típico de terceira geração – constitui prerrogativa jurídica de
titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos
humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo
identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais
abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração
(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou
formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração
(direitos econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades
27

Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. Disponível em:
<https://whc.unesco.org/archive/convention-pt.pdf>
28
Carta do Rio. Disponível em:
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em: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000110827_por>

positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de
terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da
solidariedade e constituem um momento importante no processo de
desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, caracterizados,
enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de uma essencial
inexauribilidade. (MS 22164, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal
Pleno, julgado em 30/10/1995, DJ 17-11-1995 PP-39206 EMENT VOL-01809-05
PP-01155)30. (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido, outra decisão emblemática da Suprema Corte se deu no
julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 101, Rel. Min. Cármen
Lúcia, onde ficou determinado a impossibilidade de importação de pneus usados de outros
países para o Brasil, com vistas a precaver esta e as gerações futuras de quaisquer eventuais
danos causados por materiais que não passam pelos mesmos procedimentos de segurança
pátrios. In verbis:
EMENTA:
ARGÜIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL: ADEQUAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 170, 196 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
ATOS NORMATIVOS
PROIBITIVOS DA IMPORTAÇÃO DE PNEUS USADOS. RECICLAGEM DE
PNEUS USADOS: AUSÊNCIA DE ELIMINAÇÃO TOTAL DE SEUS EFEITOS
NOCIVOS À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE
ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. COISA JULGADA COM CONTEÚDO
EXECUTADO OU EXAURIDO: IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
DECISÕES JUDICIAIS COM CONTEÚDO INDETERMINADO NO TEMPO:
PROIBIÇÃO DE NOVOS EFEITOS A PARTIR DO JULGAMENTO. ARGUIÇÃO
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Adequação da arguição pela
correta indicação de preceitos fundamentais atingidos, a saber, o direito à saúde,
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (arts. 196 e 225 da
Constituição Brasileira) e a busca de desenvolvimento econômico sustentável:
princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade de comércio interpretados
e aplicados em harmonia com o do desenvolvimento social saudável. (...) 4.
Princípios constitucionais (art. 225) a) do desenvolvimento sustentável e b) da
equidade e responsabilidade intergeracional. Meio ambiente ecologicamente
equilibrado: preservação para a geração atual e para as gerações futuras.
Desenvolvimento sustentável: crescimento econômico com garantia paralela e
superiormente respeitada da saúde da população, cujos direitos devem ser
observados em face das necessidades atuais e daquelas previsíveis e a serem
prevenidas para garantia e respeito às gerações futuras.
(grifo nosso). 31
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Diversos outros argumentos poderiam ser aqui adicionados, mas serviriam tão
somente para reforçar o lugar de enorme relevância do Princípio da Solidariedade
Intergeracional dentro da matéria ambiental. Diante dessa constatação, vista a extrema
relevância das cavidades naturais para a manutenção do equilíbrio ecológico e da qualidade de
vida de milhares de espécies, resta evidenciado também o enorme risco de usurpação do
direito constitucional de acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado pelas gerações
futuras causadas com o Decreto 10.935/22, devendo-se afastar qualquer pretensão de dano
permanente nestes ambientes relevantes.
IV.

NECESSIDADE DE INTEGRAL CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR
FEITO PELO AUTOR PARA QUE HAJA EFETIVA PROTEÇÃO DAS
CAVIDADES SUBTERRÂNEAS
Não há que se questionar a necessidade de imediato deferimento de medida liminar em

razão do perigo iminente de extinção de espécimes, bem como o desequilíbrio ecológico que a
cessão de cavernas para empreendimentos pode acarretar ao direito de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Justamente para maior efetividade às razões aduzidas na decisão concessiva da
liminar e também para evitar o iminente dano ambiental, é preciso ampliar a suspensão
do decreto editado para alcançar a totalidade da norma, ou, ao menos, para atacar os §§ 4º e 9º
do art. 2º, a integralidade do art. 4º, o art. 7º e o art. 8º do referido diploma.
V.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, tendo em vista a relevância da matéria e repercussão social da

controvérsia do decreto em análise e a representatividade adequada do Instituto Guaicuy e ,
requer-se a admissão das entidades como amici curiae, com o fim de contribuírem para o
julgamento do feito sob os aspectos o viés jurídico e técnico prático, facultando-lhes a futura
apresentação de memoriais, assim como a realização de sustentação oral dos seus argumentos
em Plenário.
No mérito, requer, portanto:

a. A concessão integral da liminar requerida, ou, ao menos, a suspensão dos
artigos 2º, §§ 4º e 9º; 4º; 5º, §1ª; 6º; 7º; 8º; e 11, § único, do Decreto nº
10.935/2022;
b. O conhecimento do pedido de integração do INSTITUTO GUAICUY E A
SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O ESTUDO DE QUIRÓPTEROS
(SBEQ) como terceiros interessados, Amici Curiae, na presente Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental;
c. A procedência dos pedidos formulados, a fim de declarar a incompatibilidade
total do Decreto nº 10.935/2022 com a ordem constitucional vigente.
Subsidiariamente, caso não se entenda pela declaração integral da
incompatibilidade da norma com a ordem constitucional; a partir do princípio
da eventualidade, sugere-se, ao menos, a declaração da incompatibilidade dos
artigos 2º, §§ 4º e 9º; 4º; 5º, §1ª; 6º; 7º; 8º; e 11, § único, do Decreto nº
10.935/2022.
Termos em que,
Pede deferimento.
Belo Horizonte, 08 de abril de 2022.
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