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Objetivos da aula 
 
• Breve revisão sobre princípios; 
• Apresentação dos conceitos dos princípios em tela; 
• Compreensão dos textos legislativos pertinentes; 
• Análise da aplicação prática desses princípios; 
• Compreensão da jurisprudência pertinente; 
• Conhecimento da forma de abordagem em concursos. 
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Breve revisão sobre princípios 
 

• Princípios são normas jurídicas dotadas de maior generalidade e 
abstração que as regras 
 

• Princípios são normas axiologicamente superiores que 
fundamentam o sistema jurídico 
 

• Um conflito entre princípios não se resolve pelos métodos da 
hierarquia, especialidade ou revogação 
 

• Princípios podem ser implícitos ou explícitos 
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Princípios explícitos 

 
Art. 6º, parágrafo único, Lei 11.428/2006 (Bioma Mata Atlântica): 
Na proteção e na utilização do Bioma Mata Atlântica, serão 
observados os princípios da função socioambiental da propriedade, 
da eqüidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 
usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da 
gestão democrática, da celeridade procedimental, da gratuidade 
dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural 
e às populações tradicionais e do respeito ao direito de 
propriedade.  
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Princípios explícitos 
 
Art. 3º, caput, Lei 12.187/2009 (Política Nacional sobre mudança 
do clima): 
 
A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a 
responsabilidade dos entes políticos e dos órgãos da administração 
pública, observarão os princípios da precaução, da prevenção, da 
participação cidadã, do desenvolvimento sustentável e o das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no 
âmbito internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na 
sua execução, será considerado o seguinte(...). 

Princípio democrático e Princípio da informação 



 
“Em Direito Ambiental não há uniformidade doutrinária na 

identificação dos seus princípios específicos, bem como o conteúdo 
jurídico de muitos deles”. Frederico Amado. 

 
Princípio Democrático  

ou  
Princípio da Gestão Democrática  

ou  
Princípio da Participação Cidadã 

ou  
Princípio da Participação Comunitária 
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Conceito de Princípio Democrático 

 
 
Todas as pessoas têm o direito de participar ativamente das 
decisões políticas ambientais, na medida em que se trata de direito 
transindividual, do qual todos são titulares. Para tanto, deve a lei 
viabilizar essa participação. 
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