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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO 

FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FABIANO CONTARATO, brasileiro, casado, Senador da República, portador da 

cédula de identidade R.G. nº XXXXXX e inscrito no CPF/MF nº XXXXXXXXX, com 

endereço profissional na Praça dos Três Poderes, Palácio do Congresso Nacional, Senado 

Federal, Anexo 2, Ala Afonso Arinos, Gabinete 06, endereço eletrônico 

sen.fabianocontarato@senado.leg.br, por intermédio de seus advogados e bastante 

procurador que esta subscreve, procuração anexa (Doc.4), vem, com fundamento no 

artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, na Lei nº 

4.717, de 1965, e nos artigos 294 e seguintes do CPC, interpor a presente 

AÇÃO POPULAR 

Com pedido liminar de tutela de urgência 

Em face da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representada pela 

Advocacia -Geral da União, com sede no Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6, 

Ed. Multi Brasil Corporate - Brasília-DF - CEP 70.070-03, pelos fatos e fundamentos 

expostos a seguir. 
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I. Dos fatos 

 

1. Em 12 de janeiro do corrente ano, a Presidência da República editou o 

Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a proteção das cavidades 

naturais subterrâneas existentes no território nacional. 

2. Em síntese, o Decreto, ora impugnado, altera de forma significativa 

importantes pontos relacionados à proteção de cavidades naturais subterrâneas, 

permitindo  impactos negativos irreversíveis até mesmo para as cavernas consideradas, 

por suas características, mais relevantes. Além disso, flexibiliza a classificação das 

cavernas, retirando atributos relevantes para que uma cavidade fosse considerada de 

relevância máxima. 

3. Anteriormente, o Decreto nº 99.556, de 1990, proibia expressamente que 

cavidades naturais subterrâneas com grau máximo de relevância fossem objeto de 

impactos negativos irreversíveis (art. 3º). Os órgãos ambientais poderão autorizar 

impactos irreversíveis em cavernas de máxima relevância quando estes impactos 

decorrerem de atividades ou empreendimentos de utilidade pública, entre as quais se 

encontra a mineração. Fica, assim, óbvio o interesse econômico que motivou a edição 

desta normativa.  

4. Bastará, neste caso, que o empreendedor adote medidas compensatórias com 

relação à preservação de outra cavidade natural subterrânea semelhante. Não se exige 

sequer que esta outra caverna tenha o mesmo grau de relevância do que a destruída pelo 

empreendimento (art. 4º). 

5. Deixaram de ser considerados aspectos a serem analisados para a 

determinação do grau de relevância de cavidades naturais subterrâneas a morfologia 

única, a caracterização como ‘cavidade testemunho’ e interações ecológicas únicas (art. 

2º, §4º). Reduz-se, assim, o escopo de análise que determinará a importância das cavernas 

e, consequentemente, as medidas de proteção correspondentes. 

6. Reduz-se, ainda, de modo significativo as proteções conferidas às cavernas 

com grau de relevância alto, médio e baixo (art. 5º). 

7. Ao prever a aplicação retroativa do decreto, autorizando que suas regras 

sejam aplicadas a processos anteriores à sua vigência, inclusive para solicitação de revisão 

de autorizações de licenciamento ambiental e de medidas compensatórias (art. 11), o 

Decreto nº 10.935 gera também grande insegurança jurídica. 
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8. Deve-se apontar, ainda, a absoluta falta de transparência nas discussões que 

levaram à edição do referido decreto, impedindo a participação da sociedade e, mais 

especificamente, de especialistas e organizações ambientais nestas deliberações. De fato, 

há alegações diversas de que não só não houve participação da sociedade, como também 

os próprios órgãos ambientais - Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, Ibama e, 

principalmente, o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (CECAV) - 

foram excluídos ou afastado desse debate, contrariando o interesse público. 1 

9. A Constituição Federal determina, em seu art. 20, X, que as cavidades 

naturais subterrâneas são bens da União. Elas constituem também parte do patrimônio 

cultural brasileiro (art. 216, V). 

10. Nesse sentido, deve a União realizar todos os esforços possíveis para 

preservá-las, levando em consideração sua importância para a preservação da fauna e da 

flora, assim como seu papel no abastecimento de aquíferos, na realização de atividade de 

ecoturismo e práticas desportivas, além de outros aspectos históricos, culturais, religiosos 

e sociais. O princípio da vedação ao retrocesso ambiental proscreve qualquer esforço de 

eliminar ou suprimir mecanismos de proteção a espaços territoriais relevantes para o 

exercício do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

11. Ademais, a Constituição Federal estabelece que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado deve ser assegurado pelo Poder Público, ao qual cabe definir, 

em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de 

lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 

justifiquem sua proteção. (art. 225, §1º III) 

12. Portanto, há diversos elementos preocupantes na referida normativa, 

evidenciando que se trata de uma medida adotada pelo governo para enfraquecer os 

mecanismos de proteção ao meio ambiente.  

13. Nesse contexto, conforme será demonstrado a seguir, o Decreto nº 10.935, 

de 12 de janeiro de 2022, constitui-se em ato lesivo ao patrimônio da União, sendo nulo 

de pleno direito, na forma do art. 2º da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717, de 1965). Além 

disso, implica em patente violação aos princípios da reserva de lei, um dos 

desdobramentos do princípio da legalidade, e da vedação ao retrocesso ambiental, por 

 
1 (O) ECO. Sem transparência, Ministério de Minas e Energia propõe reduzir proteção de cavernas. 

Brasília, 27 abr. 2020. Disponível em: <https://oeco.org.br/reportagens/sem-transparencia-ministerio-de-

minas-e-energia-propoe-reduzir-protecao-de-cavernas/>. Acesso em 14 jan. 2022. 
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afrontar o dever de proteção ao meio ambiente e garantia do ambiente ecologicamente 

equilibrado, insculpido no art. 225 da Constituição Federal. 

 

II. Do direito  

 

a) Do cabimento da ação popular 

 

14. De acordo com o artigo 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal e artigo 1º 

da Lei nº 4.717, de 1995, a ação popular é o meio constitucional adequado para que 

a parte legítima anule ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural. 

15. Conforme lição de José Afonso da Silva, a ação popular é expressa e legítima 

manifestação da soberania popular, revelando-se, antes de tudo, como uma garantia 

política, de modo a franquear ao cidadão a possibilidade de exercer a função fiscalizadora 

da administração pública2. 

16. Desse modo, a ação popular é um instrumento processual, integrante da 

jurisdição constitucional, apto a tutelar os direitos coletivos. O cidadão, na lição de 

Candido Rangel Dinamarco, foi “(...) erigido em guardião dos interesses comunitários, 

sendo legitimado a agir em prol da moralidade administrativa em seu significado mais 

amplo e pela defesa do patrimônio comum3”.  

17. No presente caso, tem-se claro que o objeto jurídico que se visa proteger são 

as cavidades subterrâneas naturais que compõem parte do patrimônio da União (art. 20, 

X, da Constituição Federal) e são elementos importantes ao meio ambiente, cuja proteção 

é obrigação do Estado (art. 225, Constituição Federal e art. 3º, V, Lei nº 6.938, de 1981). 

Portanto, a ação popular é o meio processual adequado para garantia da efetiva prestação 

jurisdicional e satisfação da pretensão autoral. 

 

b) Da Legitimidade Ativa 

                                               

 
2 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 27ª ed., 2006, p. 462. 
3 DINAMARCO, C. Fundamentos do processo civil moderno. São Paulo: Malheiros, 4ª ed., 2001, p. 

425. 
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18.  O autor, brasileiro, cidadão em pleno gozo dos direitos políticos (docs.02 e 

03), com amparo no art. 5º, LXXIII da Carta Magna, tem direito ao ajuizamento de ação 

popular, que se substancia num instituto legal de democracia. Assim, é direito próprio dos 

cidadãos participar da vida política do Estado fiscalizando a gestão do patrimônio público 

e do meio ambiente, a fim de que se garanta a sua proteção, impedindo a exploração 

predatória dos seus recursos. 

c) Da Legitimidade Passiva 

 

19. A Lei nº 4.717, de 1965 – Lei da Ação Popular –, estabelece, em seu art. 6º, 

um espectro amplo de modo a abranger no polo passivo o causador ou produtor do ato 

lesivo, como também todos aqueles que para ele contribuíram por ação ou omissão. A par 

disto, respondem passivamente os suplicados nesta sede processual na condição de 

pessoas públicas, autoridades e administradores. 

20. Nesse contexto, a União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, é a 

pessoa jurídica responsável pela execução da Política Nacional do Meio Ambiente e 

órgão central do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Assim, tem como atribuição 

específica a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, bem como o 

exercício do poder de polícia ambiental, por meio de atividades repressivas e 

fiscalizatórias. 

21. Considerando-se que o presente caso tem por objeto a anulação de Decreto 

que enfraqueceu os mecanismos de proteção de cavidades subterrâneas naturais, 

autorizando a sua exploração de modo incompatível com os ditames constitucionais, tem-

se caracterizada a legitimidade passiva e o interesse jurídico dos demandados, sendo certo 

que eventual decisão judicial produzirá efeitos em sua esfera jurídica. 

 

d) Do mérito 

 

i.  Violação às normas de proteção ambiental 

 

22. A Constituição Federal de 1988 prevê como fundamental o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225). Com efeito, a proteção ao direito 
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ambiental possui caráter privilegiado na Constituição Federal, como direito assegurado a 

todos, inclusive às futuras gerações, essencial à qualidade de vida. 

23. As cavernas são extremamente relevantes para a sociedade brasileira por 

inúmeros motivos, conforme destaca a Sociedade Brasileira de Espeleologia4: 

a. Valor científico e educacional: as cavernas guardam registros sobre a 

evolução dos diversos sistemas ambientais do planeta, como o geológico e o 

climático. São, assim, espaços de pesquisa absolutamente relevantes para a 

ciência e para práticas pedagógicas. 

b. Valor histórico: as cavernas guardam importantes vestígios da história da 

Humanidade, contribuindo para uma melhor compreensão da evolução 

humana. Compõem o campo de pesquisas arqueológicas, bioantropológicas e 

paleontológicas. 

c. Valor turístico e recreativo: as cavernas se tornaram importantes pontos 

turísticos, recebendo milhares de visitantes por ano, o que gera emprego e 

renda em diversas comunidades pelo Brasil. 

d. Valor social: cavernas integram importantes aquíferos que garantem o 

abastecimento de água potável para inúmeras cidades brasileiras. 

e. Valor religioso: as cavernas são utilizadas para a realização de 

manifestações religiosas que atraem milhares de fiéis todos os anos, como na 

festa de Bom Jesus da Lapa (BA). 

f. Valor biológico: as cavernas são ambientes especiais, onde se 

desenvolvem inúmeras espécies sensíveis e especializadas, muitas raras ou 

em extinção e que são pouco conhecidas pela ciência. 

 

24. O Decreto ora impugnado simplesmente retira a vedação de impactos 

negativos irreversíveis em cavidade natural subterrânea com grau máximo e sua área de 

influência.  Em outras palavras, os impactos negativos irreversíveis são permitidos nessas 

cavidades, desde que autorizados pelo órgão licenciado e quando o empreendedor 

cumprir os requisitos (apresentação de informações)5. Nesse sentido, a nova normativa 

permite a destruição de cavidade natural de grau máximo. 

 
4 Para mais informações, ver: <https://protejacavernas.mystrikingly.com/>. 
5 https://www.politicaporinteiro.org/2022/01/13/esta-liberada-a-destruicao-das-cavernas-brasileiras/  

https://www.politicaporinteiro.org/2022/01/13/esta-liberada-a-destruicao-das-cavernas-brasileiras/
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25. É importante reforçar que, nos termos do decreto, as cavidades subterrâneas 

naturais de relevância máxima - onde foram caracterizadas gênese única, dimensões 

notáveis e a presença de elementos (vivos e formações rochosas) - estarão sujeitas à 

destruição por meio da autorização de atividades com impactos irreversíveis. 

26. Outro ponto que merece destaque é que essas cavidades naturais de máxima 

relevância poderão ser objeto de impactos negativos irreversíveis para exploração 

comercial se o empreendedor 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.  

27. Primeiramente, cabe ressaltar que o vocábulo ‘preferencialmente’ não obriga 

o empreendedor a compensar o sacrifício feito a uma cavidade natural por outra da mesma 

classificação ou litologia. Em segundo lugar, essa equivalência é extremamente 

controversa, pois não há conceito unânime sobre similaridade de cavernas na comunidade 

científica. 

28. Ainda, segundo o Decreto  99.556, de 1º de outubro de 1990, se entendia por 

cavidade natural subterrânea com grau de relevância máximo aquela que fosse habitat 

essencial para preservação de populações geneticamente viáveis de espécies de troglóbios 

(animais subterrâneos) endêmicos ou relícto. A nova norma não contém mais a expressão 

“geneticamente viáveis”, reduzindo a proteção de locais essenciais para a reprodução das 

espécies. A retirada também do termo “troglóbio endêmico” e “relíctos” diminui a 

proteção para esse grupo de espécies que vivem somente em uma caverna específica.6 

29. Ademais, a preservação de cavernas também é uma medida de conservação 

de água subterrânea, aquíferos, nascentes e biodiversidade. Portanto, o Decreto contraria, 

ainda, os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, como a racionalização do 

uso do solo, do subsolo, da água, o planejamento e fiscalização do uso dos recursos 

ambientais, a proteção dos ecossistemas, a preservação de áreas representativas, entre 

outros. (art. 2º da Lei nº 6.938/1981).  

30. Assim, além do risco ao meio ambiente, há evidente desvio de finalidade na 

edição do Decreto. A pretexto de exercer sua prerrogativa constitucional, o Chefe do 

Executivo busca reduzir os instrumentos de proteção ambiental, permitindo a supressão 

 
6 https://www.politicaporinteiro.org/2022/01/13/esta-liberada-a-destruicao-das-cavernas-brasileiras/  

https://www.politicaporinteiro.org/2022/01/13/esta-liberada-a-destruicao-das-cavernas-brasileiras/
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de cavernas de máxima relevância, para a facilitação de licenciamento de 

empreendimentos (incluindo grandes empreendimentos de mineração), em claro 

descumprimento de seu dever legal. 

ii. Vedação ao retrocesso ambiental 

 

31. O Decreto nº 10.935, de 12 janeiro de 2022, constitui um verdadeiro 

retrocesso à proteção das cavidades subterrâneas naturais por todos os motivos acima 

expostos. Representa, portanto, uma violação ao princípio da vedação de retrocesso 

ambiental que busca assegurar o direito de todos os brasileiros a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

32. O princípio da vedação de retrocesso ambiental decorre da proibição de 

retrocesso social, o qual busca impedir que o núcleo essencial de direitos sociais 

garantidos e efetivados por medidas legislativas e administrativas seja eliminado por 

medidas estatais posteriores. 

33. De modo genérico, o princípio da vedação ao retrocesso autoriza que se 

requeira ao Judiciário a invalidade da revogação de normas que concedam ou ampliem 

direitos fundamentais, sem que esta revogação seja acompanhada por uma política 

pública equivalente.7 

34. Como afirma Herman Benjamin, “é seguro afirmar que a proibição de 

retrocesso [ambiental], 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, mormente naquilo que afete em particular 

a) processos ecológicos essenciais, b) ecossistemas frágeis ou à beira de colapso, e c) 

espécies ameaçadas de extinção”.8 Não há qualquer dúvida de que o Decreto nº 10.935 

 
7 BARROSO, L. R. Interpretação e aplicação da Constituição, 2014, p. 381 
8 BENJAMIN, A. H. Princípio da proibição de retrocesso ambiental. In: Comissão de Meio Ambiente, 

Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle (org.). O princípio da proibição de retrocesso 

ambiental. Brasília: Senado Federal, p. 62 
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afeta tanto ecossistemas frágeis, quanto espécies ameaçadas de extinção presentes nas 

cavidades subterrâneas naturais. 

35. Nesta mesma linha, afirmam Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer que “deve-se, 

assim, considerar que, na seara ambiental, existe um nível de obrigações jurídicas 

fundamentais de proteção, abaixo do qual toda medida nova deveria ser vista como 

violando o direito ao ambiente’. Em outras palavras, não se deixa de admitir uma 

margem de discricionariedade do legislador em matéria ambiental, mas, como bem 

colocado por Prieur, existem fortes limites à adoção de medidas restritivas no tocante 

aos direitos ecológicos, tanto sob o prisma material quanto processual (ou 

procedimental)”.9  

36. No âmbito da Ação Declaratório de Constitucionalidade nº 42, a qual tratava 

da constitucionalidade de diversos dispositivos do novo Código Florestal, o Ministro 

Celso de Mello se manifestou no sentido de que: 

Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social, particularmente em 

matéria socioambiental, traduz, no processo de sua efetivação, verdadeira dimensão 

negativa pertinente aos direitos fundamentais (como o direito a um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado), impedindo, em consequência, que os níveis de 

concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente 

reduzidos ou suprimidos pelo Estado, exceto na hipótese em que políticas compensatórias 

sejam implementadas pelas instâncias governamentais.   

(ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-08-2019) 

 

37. O Judiciário deve, portanto, nesses casos, atuar para assegurar que eventuais 

medidas que provoquem impacto negativo sobre direitos socioambientais se adequem aos 

preceitos materiais (prevendo, por exemplo, medida compensatória equivalente) e 

formais (obedecendo ao princípio da reserva de lei). Como afirmam Ingo Sarlet e Tiago 

Fensterseifer: 

Qualquer medida que venha a provocar alguma diminuição nos níveis de proteção 

(efetividade) dos direitos fundamentais recai a suspeição de sua ilegitimidade jurídica, 

portanto, na gramática do Estado Constitucional, de sua inconstitucionalidade, acionando 

assim um dever no sentido de submeter tais medidas a um rigoroso controle de 

 
9 SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

p. 302 
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constitucionalidade onde assumem importância os critérios da proporcionalidade (na sua 

dupla dimensão anteriormente referida), da razoabilidade e do núcleo essencial (com 

destaque para o conteúdo ‘existencial’) dos direitos socioambientais, sem prejuízo de 

outros critérios, como é o da segurança jurídica e dos seus respectivos desdobramentos.10 

 

38. Esta suspeição de ilegitimidade jurídica decorre não só dos graves impactos 

ambientais que a aplicação do Decreto nº 10.935 pode produzir, mas também da 

inadequação da espécie legislativa - Decreto Presidencial - empregada para empreender 

estas alterações no ordenamento jurídico. 

39. Uma das preocupações centrais em torno dos possíveis impactos do Decreto 

nº 10.935 é justamente a flexibilização da proteção das cavernas de máxima relevância. 

Segue a lógica: existe um processo detalhado e minucioso para avaliar a relevância de 

todas as cavernas e, a partir daí, determinar quais são as medidas de proteção 

correspondentes. Mesmo as cavernas que são classificadas no nível mais alto de 

relevância deixam, de acordo com o decreto, de gozar de proteção adequada, podendo ser 

alvo de medidas com impacto irreversível, ou seja, podendo ser destruídas.  

40. Trata-se, claramente, de medida que vai além da margem de 

discricionariedade, uma vez que autoriza a realização de atividades de exploração 

econômica, como a mineração, nas cavernas mais importantes do Brasil, possibilitando a 

sua destruição. A irreversibilidade das medidas autorizada no manejo de cavernas convida 

diretamente a aplicação do princípio da vedação ao retrocesso. Nas palavras de Alexandra 

Aragão, “sinteticamente, o princípio da proibição do retrocesso destina-se a evitar 

degradações reversíveis, mas graves ou então degradações de menor gravidade embora 

irreversíveis, ou seja, existe uma proibição do retrocesso definitivo e uma proibição do 

retrocesso reversível. A proibição de retrocesso, sendo os efeitos reversíveis, é relativa, 

admitindo compressões em função de outros valores social ou ambientalmente 

relevantes. Sendo os efeitos irreversíveis, a proibição de retrocesso é absoluta, ou seja, 

não admite derrogações, salvo em caso de estado de necessidade” (gn).11 

 
10 SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. Direito constitucional ambiental: Constituição, direitos 

fundamentais e proteção do ambiente. 3. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. 

p. 302 
11 ARAGAO, A. A proibição de retrocesso como garantia da evolução sustentável do direito ambiental. 

In: CHACON, Mario Pena (Edit.). El principio de no regresion ambiental en Iberoamérica. Gland 

(Suíça): IUCN/Programa de Derecho Ambiental, 2015, p. 31. 
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41. Sob qualquer ótica, o desrespeito à proteção ambiental estabelecida pela 

Constituição Federal e pela legislação federal à região está caracterizado, representando 

claro retrocesso ambiental e em sentido oposto ao entendimento consagrado pelo Poder 

Judiciário pátrio. 

 

iii. Princípio da reserva legal 

 

42. O Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, viola o princípio da reserva 

legal estabelecido pela Constituição Federal para a proteção do meio ambiente (art. 225, 

§1º, III), ferindo, portanto, o Estado de Direito e os princípios da separação dos poderes. 

Determina a referida norma constitucional que decreto presidencial é uma espécie 

legislativa inadequada para promover a supressão de espaços territoriais protegidos por 

normas ambientais ou para reduzir a sua proteção.  

43. Trata-se, também, de um desdobramento do princípio da vedação ao 

retrocesso ambiental, pois impõe um requisito mais elevado (lei formal) para qualquer 

tentativa de alterar ou suprimir espaços territoriais protegidos. 

44. Conforme afirma Gilmar Mendes, “a reserva legal, por seu turno, constitui 

uma exigência de que algumas matérias devem ser tratadas por meio de lei (reservadas 

à lei). O princípio da reserva legal explicita as matérias que devem ser disciplinadas 

diretamente pela lei. Este princípio, em sua dimensão negativa, afirma a 

inadmissibilidade de utilização de qualquer outra fonte de direito diferente da lei. Na sua 

dimensão positiva, admite que apenas a lei pode estabelecer eventuais limitações ou 

restrições”.12 

45. Neste mesmo sentido, José Afonso da Silva aponta que “tem-se, pois, reserva 

de lei, quando uma norma constitucional atribui determinada matéria exclusivamente à 

lei formal (ou a atos equiparados na interpretação firmada na praxe), subtraindo-a, com 

isso, à disciplina de outras fontes, àquela subordinada”.13 

 
12 MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direitos Constitucional.  Rio de Janeiro: Saraiva, 

2017, p. 761. 
13 SILVA, J. A. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 635. 
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46. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 225, §1º, III que apenas a lei 

poderá alterar e suprimir o rol de espaços territoriais e seus componentes que mereçam 

proteção especial em razão de seu valor para o meio ambiente.   

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 

que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção.”    

47. É evidente que a Constituição Federal estabelece, como medida de proteção 

ao meio ambiente, a exigência de que qualquer supressão de áreas protegidas seja 

apreciada e aprovada pelo Congresso Nacional, seguindo o processo legislativo previsto, 

no mínimo, para leis ordinárias.  

48. Busca-se, assim, garantir um debate público adequado e cientificamente 

informado, com ampla participação da sociedade, na apreciação de propostas de enorme 

importância para o meio ambiente. Trata-se de preocupação presciente do legislador 

constituinte considerando a falta de transparência, mesmo no âmbito do próprio Poder 

Executivo, do processo que produziu o Decreto nº 10.935.14 

49. De fato, como aponta Gilmar Mendes, a reserva de lei se funda “não somente 

no princípio democrático, mas também nos princípios do Estado de Direito e da 

Separação dos Poderes, [posto que] a reserva de lei e sua problemática constitucional 

estão relacionadas não apenas com a fonte e a forma, mas igualmente com o conteúdo e 

a ratio da lei”.15 

50. O Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, em reiteradas 

oportunidades, pela aplicação do princípio da reserva legal às alterações e às supressões 

 
14 (O) ECO. Sem transparência, MInistério de Minas e Energia propõe reduzir proteção de cavernas. 

Brasília, 27 abr. 2020. Disponível em: <https://oeco.org.br/reportagens/sem-transparencia-ministerio-de-

minas-e-energia-propoe-reduzir-protecao-de-cavernas/>. Acesso em 14 jan. 2022. 
15 MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de Direitos Constitucional.  Rio de Janeiro: Saraiva, 

2017, p. 762. 
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de espaços de proteção ambiental, afastando a aplicação até mesmo de medidas 

provisórias nesse sentido.  

51. Como afirma Ingo Sarlet e Tiago Fensterseifer, “a proteção ecológica é um 

limite constitucional material implícito à edição de medida provisória”.16 Evidente, 

portanto, a impossibilidade de que decretos presidenciais, uma espécie normativa que não 

integra sequer o bloco de legalidade, suprimam a proteção de espaços territoriais e seus 

componentes, dentre os quais as cavidades subterrâneas naturais se encontram.  

52. Nesse sentido, se posicionou a Ministra Cármen Lúcia, ao apreciar ação direta 

de inconstitucionalidade que impugnava a Medida Provisória nº 558, de 2012, a qual 

pretendia alterar os limites de unidades de conservação ambiental na Amazônia. 

A melhor exegese do art. 225, § 1º, inc. III, da Constituição da República, 

portanto, impõe que a alteração ou supressão de espaços territoriais 

especialmente protegidos somente pode ser feita por lei formal, com 

amplo debate parlamentar e participação da sociedade civil e dos 

órgãos e instituições de proteção ao meio ambiente, em observância à 

finalidade do dispositivo constitucional, que é assegurar o direito de 

todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. (gn) 

(ADI 4717, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 

05/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 14-02-2019 

PUBLIC 15-02-2019) 

53. Esta é a mesma posição adotada pelo Ministro Luís Roberto Barroso em seu 

voto no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 519.778: 

A Constituição, portanto, permite a alteração e até mesmo a supressão de 

espaços territoriais especialmente protegidos, desde que por meio de lei 

formal, ainda que a referida proteção tenha sido conferida por ato 

infralegal. Trata-se de um mecanismo de reforço institucional da 

proteção ao meio ambiente, já que retira da discricionariedade do 

Poder Executivo a redução dos espaços ambientalmente protegidos, 

exigindo-se para tanto deliberação parlamentar, sujeita a maior 

controle social. Tal arranjo se justifica em face da absoluta relevância do 

direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A dicção 

constitucional, que o considera um ‘bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida’ (art. 225, caput), reforça o 

 
16 SARLET, I. W.; FENSTERSEIFER, T. O Supremo Tribunal Federal e a proibição do retrocesso 

ecológico. Conjur, 28 jun. 2019. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/direitos-

fundamentais-supremo-tribunal-federal-proibicao-retrocesso-ecologico>. Acesso em 14 jan. 2022. 
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entendimento doutrinário de que se trata de um direito fundamental, 

vinculado a um dever de solidariedade de amplitude inclusive 

intergeracional, como já assentado pela jurisprudência deste Tribunal. 

(gn) 

(RE 519778 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 24/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 

31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) 

54. No âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.540, o Ministro 

Marco Aurélio Mello, em seu voto, subscreveu esta posição, fazendo referência explícita 

ao art. 225, §1º, III da Constituição Federal: 

Incisos e parágrafos do artigo 225 remetem à lei. É sabença geral que toda 

vez que, na Carta, alude-se à lei, trata-se de lei no sentido formal e 

material; não contém o texto constitucional referência a instrumental que 

faça as vezes de lei, como é a própria medida provisória. Jamais o 

Supremo Tribunal Federal assentou ser possível a regulamentação, em si, 

da Constituição Federal via medida provisória. Nesses parágrafos e 

incisos, há diversas remessas à normatização pura, porque deve emanar 

do Poder que tem a incumbência, como atividade precípua e essencial, de 

normatizar.   

(ADI 3540 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado 

em 01/09/2005, DJ 03-02-2006 PP-00014 EMENT VOL-02219-03 PP-

00528) 

55. Há de se dizer que, caso a normativa proposta pela Presidência da República 

pretendesse expandir áreas de proteção, não estaria, nesse caso, sujeita ao princípio da 

reserva legal, o qual se aplica à supressão de medidas protetivas ou de áreas sujeitas a 

medidas de proteção ao meio ambiente. 

56. Não se trata de situação muito diferente dos leitos de rios. Ao considerar 

alterações legislativas promovidas pelo novo Código Florestal (Lei 12.651, de 2012) que 

implicam na modificação do marco de medição da área de preservação ambiental ao longo 

de rios e cursos d’água, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade 

dos dispositivos impugnados vez que foram aprovados pelo Congresso Nacional: 

“(c) Art. 3º, XIX (Alteração do conceito de leito regular): A legislação em 

vigor tão somente modificou o marco para a medição da área de 

preservação ambiental ao longo de rios e cursos d’água, passando a ser o 

leito regular respectivo, e não mais o seu nível mais alto. O legislador 

possui discricionariedade para modificar a metragem de áreas de 
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preservação ambiental, na medida em que o art. 225, § 1º, III, da 

Constituição, expressamente permite que a lei altere ou suprima “espaços 

territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos”; 

CONCLUSÃO: declaração de constitucionalidade do art. 3º, XIX, do 

novo Código Florestal.” (gn) 

(ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 12-08-2019 PUBLIC 13-

08-2019) 

57. O legislador possui esta discricionariedade, não o Poder Executivo é o único 

entendimento que pode ser extraído deste acórdão do Supremo Tribunal Federal.  

58. A conclusão inescapável dos julgados acima colacionados é que o Decreto nº 

10.935, de 12 de janeiro de 2022, representa uma invasão indevida das competências do 

Congresso Nacional. 

59. Não há que se falar na adequação do referido decreto com base na existência 

de decreto anterior (o Decreto nº 99.556, de 1º de outubro de 1990) sobre o tema. A 

restrição imposta pela Constituição, como mencionado, determina que a alteração ou a 

supressão de espaços territoriais protegidos ambientalmente só pode ser realizada por 

intermédio de lei formal. Caso o referido decreto pretendesse ampliar a proteção das 

cavidades subterrâneas naturais, instituindo regime mais benéfico ao meio ambiente, não 

se aplicaria o princípio da reserva legal.  

60. In casu, no entanto, verifica-se que o Decreto nº 10.935 institui regime de 

proteção mais frágil do que o anterior, eliminando, por exemplo, a vedação absoluta à 

exploração econômica das cavidades de máxima relevância. Permite, assim, a produção 

de impactos irreversíveis a estas cavernas e, no limite, a sua própria destruição. 

III. Do pedido de tutela de urgência ou evidência 

 

61. O artigo 300 do CPC, aplicável às demandas coletivas, do que é exemplo a 

ação popular, preceitua que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo” 

62. O artigo 303 do mesmo diploma legal preceitua que nos “casos em que a 

urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 
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requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição 

da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil 

do processo”. 

63. No mesmo sentido, a Lei 4.717/65 reguladora da Ação Popular vislumbra o 

periculum in mora da prestação jurisdicional e em boa oportunidade no comando do seu 

art. 5º, §4º, preconiza que “na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar 

do ato lesivo impugnado”. 

64. Na espécie, visualiza-se a prima facie lesividade ao meio ambiente e 

ilegalidade do ato que justifica in extremis a concessão de liminar para determinar a 

imediata suspensão dos efeitos do Decreto nº 10.935 para evitar que se autorize a 

realização de empreendimento com impactos irreversíveis em cavernas de relevância 

MÁXIMA.  

65. Os fatos narrados na presente inicial, bem como os argumentos nela contidos, 

demonstram a plausibilidade do direito invocado, visto que a autoridade pública 

demandada perpetrou inequívoca violação ao texto constitucional, no que diz respeito à 

vedação ao retrocesso ambiental e ao princípio da reserva de lei  

66. O fumus boni iuris emerge dos argumentos já expostos nesta inicial, na 

medida em que são demonstradas evidentes violações e ofensa aos princípios basilares 

que devem reger a administração pública, em especial o direito fundamental à defesa do 

meio ambiente e da ilegalidade do ato.  

67. Por outro lado, o periculum in mora decorre da possibilidade de que já nos 

próximos dias empreendedores apresentem solicitações de realização de atividades que 

poderão produzir impactos negativos irreparáveis em cavernas de máxima relevância. A 

demora no provimento judicial, neste caso, tornará a pretensão da presente demanda - 

proteger o meio ambiente - inexequível com relação às cavernas que forem exploradas a 

partir da publicação do decreto.  

68. Agrava o risco de periculum in mora o dispositivo encontrado no art. 11 do 

Decreto nº 10.935, o qual autoriza a aplicação retroativa das regras constantes na nova 

normativa aos processos iniciados antes da sua entrada em vigor, inclusive para 

solicitação de revisão de autorizações de licenciamento ambiental e de medidas 

compensatórias. Assim, até empreendimentos já estabelecidos poderão se beneficiar 
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destas regras. Autorizações que foram negadas por conta do grau máximo de relevância 

das cavernas poderão ser revistas de imediato também. 

69. Desse modo, impõe-se a concessão de medida antecipada pleiteada, para 

suspender os efeitos dos dispositivos ora impugnados até o julgamento do mérito da 

presente demanda. 

IV. Dos pedidos 

 

70. Por todo o exposto, requer: 

 

a. Em razão da inobservância ao princípio da legalidade, seja concedida a 

tutela antecipada pleiteada, inaudita altera pars, para suspender os 

efeitos do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, até o julgamento 

do mérito da presente demanda, com fundamento nos arts. 300 do CPC c/c 

art. 5ª, XXXIII e art. 37 da Constituição Federal; 

ii. Concedida a medida liminar, seja estabelecida multa diária pelo 

descumprimento da obrigação, na forma do art. 537 do Código de 

Processo Civil; 

b. A intimação dos demandados, nos endereços indicados, para que 

contestem a presente ação e indiquem as provas que pretendem produzir, 

consoante disposto no Código de Processo Civil; 

c. A citação da União, na pessoa de seu representante legal, especialmente 

para que, nos termos § 3º do art. 6º da Lei 4.717/65, exerça sua faculdade 

de atuar ao lado do autor na defesa do patrimônio público e do respeito ao 

princípio constitucional da moralidade; 

d. A intimação do ilustre representante do Ministério Público Federal para 

intervir no feito; 

e. No mérito, a procedência total da presente ação, para reconhecer a 

nulidade do Decreto nº 10.935, de 12 de janeiro de 2022, por patente 

violação ao artigo 225, §1º, III da Constituição Federal, aos princípios 

constitucionais da legalidade (reserva de lei) e da vedação ao retrocesso 

ambiental; 
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f. Sejam as intimações realizadas em nome do advogado Brunno Batista 

Contarato, inscrito na OAB/ES sob o n. 26.240, sob pena de nulidade, na 

forma do art. 272, §2º, do Código de Processo Civil. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 para fins de alçada. 

 

Termos em que pede deferimento. 

 

Brasília, 14 de janeiro de 2021. 

 

Brunno Batista Contarato 

OAB/ES nº 26.240 
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