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Princípios e objetivos da PNMA 

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental 
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os 
seguintes princípios: 
 

 

 

 



Princípios e objetivos da PNMA 

O art. 2º, caput, da Lei nº 6.938/1981 estabelece  o objetivo 
geral, aquele que deve pairar sobre o desenvolvimento de toda 
engrenagem da PNMA, a saber: “a preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à 
proteção da dignidade da vida humana”. Em seguida, nos seus 
dez incisos, aponta os princípios (que soam mais como metas a 
serem atingidas) que devem ser atendidos pela política em 
questão para concretização do objetivo geral constante em seu 
caput.  

 

 

 



Princípios e objetivos da PNMA 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 

 

 



Princípios e objetivos da PNMA 

Tal princípio denota a ideia de que o equilíbrio ecológico é um 
valor preponderante para a coletividade, cuja manutenção não é 
mera faculdade governamental, mas sim um imperativo 
comprovado pela expressão “necessariamente assegurado e 
protegido”, não no interesse particular, mas tendo em vista a 
possibilidade de uso por toda coletividade. Quanto ao meio 
ambiente ser “patrimônio público”, entendo  que, para haver 
recepção desse dispositivo e sintonia com o ordenamento jurídico 
pátrio, a interpretação deva ser conforme a constituição, servindo 
para realizar o sentido e alcance dos valores e fins constitucionais 
subjacentes. 

 

 



Princípios e objetivos da PNMA 

Em outras palavras, ao interpretarmos o referido dispositivo, 
devemos nos pautar no art. 225, caput, da Constituição Federal 
de 1988, que confere o direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado para todos os seres humanos, 
nominado como “bem de uso comum do povo”, e não bem 
público, ao menos em regra. No mesmo sentido, “a expressão 
patrimônio público, referida no inciso, indica patrimônio do povo, 
e não patrimônio público”. 

 



Princípios e objetivos da PNMA 

II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 


