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MATERIAL DIDÁTICO DE APOIO 

Prof. Euller Paiva 

DIREITO AMBIENTAL 

AULA 1: Características do DA – Conceito de Meio Ambiente - Princípios do DA 

 

1. DIREITO AMBIENTAL – Como ramo autônomo e direito per si, Características: 

A) Como ramo autônomo do Direito pode ser classificado como direito público, o qual se 

apresenta interdisciplinar e transversal em relação a outros ramos do direito. Possui um 

microssistema jurídico cada vez mais crescente, com um conjunto de normas estabelecido (a 

começar pela Constituição), com a jurisprudência norteadora em consolidação (puxada pelo 

STF) e por um vasto e qualitativo trabalho doutrinário (que está posto em diversas obras 

específicas). Está nas grades dos cursos jurídicos e é cobrado nos principais concursos do 

Brasil, do exame da ordem à magistratura.  

B) Como direito per si, é direito fundamental, de 3ª dimensão, transindividual e difuso 

(podendo ser coletivo). Foi reconhecido como direito humano fundamental pela primeira vez 

na Declaração de Estocolmo – 1972: 

 A declaração consiste em um conjunto de 26 proposições, denominadas Princípios, em que, nos 

princípios 1 e 2, proclama-se: 

“1 - O homem tem direito fundamental à liberdade, à igualdade e condições de vida adequadas, em 

um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é 

portador solene de obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes 

e futuras. 

2 - Os recursos naturais da Terra, incluídos o ar, a água, o solo, a flora e a fauna e, especialmente, 

parcelas representativas dos ecossistemas naturais, devem ser preservados em benefício das 

gerações atuais e futuras, mediante um cuidadoso planejamento ou administração adequada.” 

Somente em 1988 foi positivado na nossa Constituição, como direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, consoante capítulo VI, art. 225: 

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. 
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OBS¹: Por ser Direito Fundamental, é cláusula pétrea, ou seja, proposta de emenda não pode 

suprimir e nem reduzir esse direito (vide art. 60, § 4º inciso IV, da CF). 

OBS²: O art. 225 fala de um meio ambiente como “bem de uso comum do povo”, classificação 

que não se confunde com a do Direito Civil (bens público e bens privados). Pelas suas 

características, esse meio ambiente como direito é também indivisível, indisponível e 

impenhorável. 

C) O objetivo central do Direito Ambiental é garantir o Desenvolvimento Sustentável, o qual é 

balizado no tripé: desenvolvimento ECONÔMICO, considerando o aspecto AMBIENTAL 

(ecológico) com retorno SOCIAL, garantindo as necessidades das presentes gerações sem 

privar as futuras da sua dignidade ambiental. 

Veja outros objetivos do DA, segundo excelentíssimo Ministro do STJ, Herman Benjamin: 

• Proteção da saúde e segurança humanas; 

• Conservação do patrimônio estético, turístico e paisagístico; 

• Salvaguarda da biosfera per se; 

• Transparência e livre circulação das informações ambientais; 

• Democratização dos processos decisórios ambientais; 

•  Prevenção, reparação e repressão do dano ambiental; 

•  Eficiência econômica, estabilização social e proteção da função socioambiental da 

propriedade; 

2. CONCEITO DE MEIO AMBIENTE 

2.1. Conceito legal: 

No ordenamento jurídico nacional está na Lei 6.938/81, a Lei da Política Nacional de Meio 

Ambiente, em seu art. 3º , inciso I, in verbis: 

Art. 3º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e 

rege a vida em todas as suas formas;  
 

2.2. Conceito normativo 

 

É mais amplo que o conceito legal, sendo extraído do texto constitucional, acabando por 

construir a idéia das “espécies de meio ambiente”: 

Meio Ambiente (Espécies): 
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- Natural - O Meio Ambiente Natural, também chamado de Meio Ambiente Físico, é 

composto pela atmosfera, águas (subterrâneas e superficiais, mar territorial), solo e subsolo, 

fauna e flora e o patrimônio genético. 

- Artificial - O Meio Ambiente Artificial é compreendido pelo espaço urbano construído, 

consistente no conjunto de edificações (chamado de espaço urbano fechado), e pelos 

equipamentos públicos (espaço urbano aberto). O Meio Ambiente Artificial é uma área que 

está diretamente relacionada ao conceito de cidade. 

- Cultural - Integra o Meio Ambiente Cultural o patrimônio artístico, paisagístico, 

arqueológico, histórico e turístico. Vale pontuar que, apesar de serem bens produzidos pelo 

Homem e, portanto, também serem caracterizados como artificiais, eles diferem dos bens 

que compõem o Meio Ambiente Artificial em razão do valor diferenciado que possuem para 

uma sociedade e seu povo. 

- Trabalho - O Meio Ambiente do Trabalho é constituído pelo ambiente, local, no qual as 

pessoas desenvolvem as suas atividades laborais, remuneradas ou não remuneradas, cujo 

equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a 

incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores, independentemente da condição que 

ostentem. 

OBS³: Essas quatro espécies estão pacificadas em jurisprudência pelo STF desde a ADI 

3540/Medida Cautelar/2005. 

Corrente da doutrina tem avançadas discussões no sentido de acrescentar o meio ambiente do: 

- Patrimônio Genético – É conjunto genético, a programação de DNA dos seres vivos, 

identificável e mapeável, que deve ser protegida quanto a sua integridade essencial para 

manutenção da biodiversidade e devidamente manipulada com fins de pesquisa e de 

desenvolvimento sustentável, sob o aspecto de garantia do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado. 

OBS⁴: Já existem autores que incluem o “Meio Ambiente Digital”, como uma variante do 

meio ambiente cultural, tendo em vista o atual estágio de virtualização ou digitalização do 

patrimônio artístico e cultural, bem como das novas interações e relações trazidas pelas redes 

sociais, por exemplo. 

Afinal, onde estão as espécies de meio ambiente na Constituição Federal? 

• Meio Ambiente Natural 

Art. 225, CF. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 

ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o 

manejo ecológico das espécies e ecossistemas; 

.......... 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoque a extinção de 

espécies ou submetam animais à crueldade. 

.......... 

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 

Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
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nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de 

condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 

quanto ao uso dos recursos naturais. 

 

 

• Meio Ambiente Artificial 

Art. 21, CF. Compete à União: 
XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos. 

.......... 

Art. 182, CF. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo 

Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei 

têm por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 

da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 

• Meio Ambiente Cultural 

Art. 216, CF. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 

dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 

se incluem: 

I - as formas de expressão;  

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 

destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. 

 

• Meio Ambiente do Trabalho 

Art. 200, CF. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei: 

.......... 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho. 

 

• Meio Ambiente do Patrimônio Genético 

Art. 225, CF. § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 

ao Poder Público: 

.......... 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do 

País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de 

material genético; 

 

 

Veja a tabela resumo a seguir, concatenando as espécies de meio ambiente e seus artigos 

representativos na CF/88:  
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ESPÉCIES DE 
MEIO AMBIENTE 

ARTIGOS DA 
CONSTITUIÇÃO 

NATURAL 225, § 1º, incisos I e VII e § 
4º 

ARTIFICIAL 21, inciso XX e 182 

CULTURAL 216 

TRABALHO 200 

PATRIMÔNIO GENÉTICO 225, § 1º, inciso II 

 

 

3. PRINCÍPIOS AMBIENTAIS 

3.1. Princípios Estruturantes do DA 

a) Desenvolvimento Sustentável – propõe um desenvolvimento baseado em três aspectos, o 

econômico (atividades produtivas, indústrias, comércio, etc.), considerando o aspecto ambiental 

(ecológico) com retorno social (ganhos para a sociedade), garantindo as necessidades das presentes 

gerações sem privar as futuras da sua dignidade ambiental. Pode ser extraído do caput do art. 225 

da CF; 

b) Responsabilização – todo aquele que degrada o meio ambiente deve preferencialmente reparar os 

danos ecológicos (ressarcimento in natura) na medida daquilo que é tecnicamente possível (dada a 

irreparabilidade do dano ambiental) e/ou indenizar os danos causados (ressarcimento em dinheiro). 

Está nos artigos 4º, inciso VII, e 14, § 1º, ambos da Lei 6.938/81;    

c) Prevenção – trabalha com o risco certo (efetivo ou potencial). Procura-se evitar que o dano 

ambiental ocorra, através de mecanismos extrajudiciais e judiciais. É, portanto, a atuação antecipada 

para evitar danos, que, em regra, são irreversíveis. Está implícito na CF (no inciso IV, §1º do art. 

225, quando da exigência de EIA no licenciamento ambiental); 

d) Precaução – trabalha com o risco incerto ou duvidoso quanto ao dano ambiental. Logo, a 

incerteza científica sobre os aspectos ambientais de determinado empreendimento não autorizam o 
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seu licenciamento, ou seja, não autorizam o seu funcionamento. Aqui está a inversão do ônus da 

prova, na qual é necessário que ao suposto poluidor demonstrar que sua atividade não é perigosa 

nem poluidora. Na dúvida, in dubio pro natura. Está expresso no princípio 15 da Declaração do Rio 

(Eco-92) e é reiteradamente citado em decisões judiciais. Na legislação brasileira está expresso 

apenas no artigo 3º da Lei Federal 12.187/2009 (Política Nacional sobre Mudança do Clima), como 

princípio a nortear a PNMC e as ações executadas sob a responsabilidade dos entes políticos e dos 

órgãos da administração pública. 

e) Poluidor-Pagador – deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação causada por 

sua atividade impactante. Assim, o poluidor/degradador deve internalizar nas práticas produtivas 

(em última instância, no preço dos produtos e serviços) os custos ecológicos (externalidades 

negativas, como poluição da água, do ar, do solo, por exemplo), evitando-se que os mesmos sejam 

suportados de modo indiscriminado (e, portanto, injusto) por toda a sociedade. Está no artigo 4º, 

inciso VII, da Lei 6.938/81; 

f) Usuário-Pagador – mesmo que não haja poluição/degradação, o usuário deve arcar pela utilização 

dos recursos naturais. Exemplo é o do uso racional da água. Dessa forma, esse princípio visa 

proteger a quantidade dos bens ambientais, estabelecendo uma consciência ambiental de uso 

racional dos mesmos, permitindo uma socialização justa e igualitária de seu uso. Está no artigo 4º, 

inciso VII, da Lei 6.938/81; 

3.2. Outros Princípios do DA 

g) Protetor-Recebedor – obrigação ao poder público de criar benefícios em favor daqueles que 

protegem o meio ambiente. Exemplo: Servidão ambiental, pela qual se tem isenção de ITR e 

preferência na aquisição de crédito para financiamento agrícola; 

h) Equidade (Solidariedade Intergeracional) – decorre do desenvolvimento sustentável, trata da 

manutenção dos recursos ambientais para as presentes gerações de modo a garantir seu acesso 

também para as futuras gerações. Está na parte final do caput do Art. 225 da CF; 

i) Ubiquidade - O Direito Ambiental deve ser considerado em toda ação, legislação ou política, em 

todos os níveis de gestão, seja municipal, estadual ou federal; 

j) Participação da Sociedade (participação comunitária) – a sociedade, as pessoas, têm o direito de 

participar e de se integrar nas decisões relativas ao meio ambiente; 

k) Participação (Intervenção) obrigatória do poder público (natureza pública da proteção ambiental) 

– decorre do poder público a proteção do meio ambiente, sendo este obrigado a participar e 

defende-lo, consoante os incisos do § 1º do art. 225 da CF; 

l) Limite – Decorre da Natureza Pública da Proteção Ambiental. Deve o Estado estabelecer padrões 

máximos de poluição a fim de manter o equilíbrio ambiental. Está em diversas leis e normas do 

CONAMA e do IBAMA; 

m) Informação – decorre do principio da publicidade e da transparência, comuns a administração 

pública ambiental. Dele surge o SINIMA, Sistema Nacional de Informações Ambientais; 
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n) Vedação do Retrocesso em matéria ambiental – até porque o direito ambiental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é cláusula pétrea, consiste em princípio a ser invocado na avaliação da 

legitimidade de iniciativas legislativas destinadas a reduzir o patamar de tutela legal do meio 

ambiente, impedindo que se diminua a proteção ao meio ambiente. 

o) Cooperação entre os Povos – cooperação entre as nações, de forma a respeitar os tratados globais 

oriundos dos grandes encontros internacionais. Ex. Protocolo de Kyoto (redução da emissão de 

gases de efeito estufa), Protocolo de Cartagena (biossegurança), Protocolo de Montreal (substâncias 

que destroem a camada de ozônio), etc; 

OBS⁵: Atentar que a aplicação de um princípio não exclui a aplicação de outros. Princípios 

são mandamentos de otimização que visam ordenar que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. 

OBS⁶: O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 618, com o seguinte verbete: "A 

inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental“. A súmula foi aprovada 

em 24/10, publicada em 30/10/2018 e lastreia-se no princípio da precaução, ou seja, se na 

incerteza técnica sobre determinado processo e/ou seus resultados cabe ao empreendedor 

provar o contrário, também em caso de responsabilização civil pelos danos ambientais deve 

provar que é inocente ou que não deve ser responsável por tal reparação.  

 

 


