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Resumo: Trata-se de artigo acadêmico produzido com o objetivo de delinear os 

contornos jurídicos do Princípio da Precaução no Direito Ambiental Brasileiro. Os 

pressupostos para sua existência são traçados em um primeiro momento, para que em 

seguida seus limites e definições sejam abordados. Após um cotejo deste princípio com 

o Princípio da Prevenção, será feita uma exposição de decisões proferidas pelo Supremo 

Tribunal com o intuito de compreender como a Corte o tem aplicado. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Princípio da Precaução, Aplicabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a sociedade qualificada como de risco influencia decisões políticas que 

corriqueiramente são tomadas para que se evitem danos. Ao falar de risco, pressupõe-se 

ocorrências provocadas pelo agir humano, e ao contrário do que se entende por perigo, 

que seriam as situações alheias e externas à vontade do homem. 
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A partir disso, é importante notar a existência de situações que decorrem da ação do 

homem e que podem acarretar danos generalizados, mas que por falta de informação 

científica ou da própria incerteza de sua ocorrência conjecturam-se mecanismos que 

afastam a prática dessas ações, tendo em vista a grande probabilidade de realização de 

um dano não só a pessoas, mas ao ambiente em geral. 

É importante falar, então, em sociedade de risco e da necessidade de conhecimento, que 

não se restrinja ao estudo técnico que envolva a comprovação de nexo de causalidade 

entre certas ações e condutas, mas também de um saber que se ocupa de analisar a 

probabilidade de ocorrência de danos acarretada por condutas humanas. 

Desta forma, este estudo se propõe a explicitar, num primeiro momento a qualificação 

da sociedade atual como de risco e suas causas, em seguida analisar o principal ponto da 

discussão que é o princípio da precaução e seus contornos doutrinários, e por fim 

entender de que forma o Supremo Tribunal Federal tem aplicado essa norma implícita 

no ordenamento constitucional. 

 

2. SOCIEDADE DE RISCO  

Em outras épocas, os danos e os riscos causados individualmente pelo homem eram 

também individualmente sofridos, ao contrário da sociedade atual cujos danos e riscos 

convergem para potenciais danos globais. 

ULRICH BECK pontua que a sociedade, nos dias de hoje, é caracterizada pela 

existência de riscos, que diferente dos perigos – associados aos desastres naturais ou 

pragas de outras épocas –, são artificiais, pois são resultados da atividade do homem e 

vinculados a uma escolha
327

. 

Os riscos são uma ameaça potencial a um grande número de pessoas e se potencializam 

com o avanço tecnológico e o capitalismo selvagem, aliados “à exploração e manejo da 

energia nuclear, dos produtos químicos, de recursos alimentícios, de riscos ecológicos 

ou daqueles que podem chegar a tecnologia genética”
328

. Esses fatores conjecturam uma 

realidade em que o ser humano é capaz de causar uma destruição em massa. 

Assim é que os riscos, com efeitos e consequências não queridos pela sociedade, são de 

difícil prevenção e diagnóstico, acabando por produzir insegurança social, sentida pelas 

pessoas e provocada por inúmeras condições. 

Questões que eram vistas de modo indiferente e alheias a preocupações causam 

externalidades e efeitos secundários, produzindo consequências negativas para a 

sociedade, ensejam o debate acerca do surgimento de uma das funções do Estado: o 

gerenciamento de riscos
329

. As origens desses riscos e perigos são diversas, tornando-os 
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 BECK, Ulrich. Políticas ecológicas en la edad del riesgo, El Roure, Barcelona, 1998, p. 120. 
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multidimensionais; característica que marca certa complexidade e dificuldade para os 

variados ordenamentos jurídicos no enfrentamento desse tipo de situação
330

. 

Uma sociedade caracterizada como de risco pode ser considerada como um espaço em 

que as pessoas são obrigadas a lidar cotidianamente com probabilidades de catástrofes, 

de situações qualificadas como de perigo, de seus responsáveis e de externalidades que 

fogem de seus controles, sem que exista necessariamente uma medida que elimine tais 

possibilidades
331

. 

Os riscos podem ser então vislumbrados como um aspecto permanente da sociedade, 

mas há que se levar em consideração a sua evolução, uma vez que se diferenciam por 

serem invisíveis, imperceptíveis e globais, decorrentes de um modelo econômico de 

produção industrial que gera danos irreversíveis. 

É a também denominada por Beck “sociedade de risco global”, cuja identificação está 

atrelada ao enfrentamento de desafios que revertam a possibilidade de destruição de 

todos os tipos de vida ao redor do planeta, inicialmente de forma sutil e em seguida de 

maneira cada vez mais evidente
332

. 

É por existirem riscos desconhecidos e invisíveis que o conhecimento e o saber se 

constituem como uma expressão política que reverbera em um agir humano em face de 

uma ameaça que pede uma nova ética, que seja preventiva. É por isso que urge uma 

intervenção do Estado no meio empresarial e, principalmente, na garantia do acesso à 

informação
333

. 

Ao lado desse apelo intervencionista, impera uma irresponsabilidade organizada cuja 

noção consiste no reconhecimento da existência de um ambiente onde a própria 

sociedade se não desconhece a realidade de perigo e risco, nega a sua existência, as 

responsabilidades e culpas na formação desse local de risco
334

.  

Com efeito, entende-se como necessária a busca por um modelo de sociedade com 

relações que estejam baseadas em uma estrutura jurídica que normatize com cautela e 

prudência comportamentos que representam riscos não só para seres humanos, como 

também para todos os seres vivos do planeta. 

A sociedade, por meio dos instrumentos de democracia participativa, tem a incumbência 

de assumir a responsabilidade ou de excluir a existência de certos riscos. Isso manifesta-

se de forma ainda mais acentuada quando se trata de riscos globais que atingem 

indeterminado número de pessoas, como é o caso de riscos ambientais. 

 

3. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO 
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Com origem no Direito Alemão, o princípio da precaução surgiu na década de 70 a 

partir da preocupação com a necessidade de avaliação prévia das consequências, no 

meio ambiente, dos projetos e empreendimentos que estavam sendo ou em vias de 

serem implantados
335

. 

O princípio da precaução corresponde à essência do direito ambiental, uma vez que se 

traduz como um princípio estruturante do Estado de Direito Ambiental
336

. A noção de 

precaução traduz uma ética da decisão necessária em um contexto de incerteza e sua 

invocação é resultado das transformações sociológicas e filosóficas na sociedade 

atual
337

. 

É norma prescrita na Declaração do Rio
338

, o Princípio 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 postergar 

medidas eficazes e economicamente viáveis para precaver a degradação 

ambiental”. 

Embora esta Declaração não tenha natureza de tratado internacional para o Brasil, trata-

se de compromisso mundial ético, cuja recomendação é a de que os Estados têm o dever 

de observância a fim de que se evite uma irreversível degradação ambiental. 

Além disso o princípio da precaução está inserido em um dos Comunicados da 

Comissão da União Europeia que diz respeito à proteção ambiental, prevenção de risco 

ambiental e política ambiental
339

: 

“A invocação do princípio da precaução é uma decisão exercida quando a 

informação científica e insuficiente, não conclusiva ou incerta e haja 

indicações de que os possíveis efeitos sobre o ambiente, a saúde das pessoas, 

dos animais ou a proteção vegetal possam ser potencialmente perigosos ou 

incompatíveis com o nível de proteção escolhido” 

Este princípio se revela, então, como um posicionamento de ação ou omissão quando há 

sinais de risco significativo para as pessoas, animais e vegetais, ainda que tais sinais não 

sejam concretamente demonstrados 
340

. Nesse sentido, o princípio demanda uma 

atuação que invoque medidas a serem tomadas mesmo que não haja provas e sim 

suspeitas da ocorrência de efeitos gerados a partir de riscos. 

                                                 
335

 ANTUNES, Paulo Bessa. O Princípio da Precaução no Direito Ambiental Brasileiro. Veredas do 

Direito, Belo Horizonte, v. 13, n. 27, p.70. 
336

 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2.ed. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 169. 
337

 LASCOUNE, 1997, p. 131 apud BERGEL, Salvador; DIAZ, Alberto. Biotecnologia y sociedad. 

Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001, p 77. 
338

 United Nations Conference on Environment and Development. Rio Declaration. Rio de Janeiro, 

Brasil, 3-14 de junho de 1992. 
339

 UNIÃO EUROPEIA. Comunicação da Comunicação relativa ao Princípio da Precaução. Bruxelas, 

02.02.2000. COM, 2000. 
340

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. O Princípio da Precaução e a Avaliação de Riscos. Revista dos 

Tribunais, RT 856/35, fev. 2007, p.02. 
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HAMMERSCHIMIDT
341

 pontua que o princípio da precaução se articula com base em 

dois pressupostos: o primeiro seria a possibilidade de que determinadas condutas 

humanadas causem danos coletivos, que podem ser entendidos como situações 

catastróficas que afetem seres vivos em geral; e o segundo seria a falta de evidência 

científica relacionada à existência do dano que se evita. Esta seria uma incerteza não 

apenas quanto à relação causal entre ato e efeito, mas também relativa à realidade do 

dano. 

Assim é que se é possível que determinada situação possa causar danos ambientais e 

inexiste certeza científica em relação aos efetivos danos e sua extensão, mas há uma 

base científica, fundada na razoabilidade e probabilidade de ocorrência, então devem ser 

invocadas medidas de precaução para evitar ou diminuir a ocorrência de riscos 

ambientais. 

Aqui, infere-se que o princípio da precaução se trata de verdadeira presunção, tendo em 

vista que as presunções são regras que resultam de proposições devidamente 

comprovadas. Dessa forma, entendendo que as presunções impõem o dever de aceitar 

como verdadeiras proposições desde que verificadas condições estabelecidas 

previamente e que ensejam a sua configuração
342

, parece certo afirmar que a utilização 

do princípio da precaução decorre de uma presunção. 

Esses institutos prescrevem o reconhecimento jurídico de um fato, comprovado 

indiretamente
343

. Ou seja, é o que resulta logicamente, por meio de um fato conhecido 

de existência certa, infere-se o fato controverso ou duvidoso, cuja existência torna-se 

provável
344

. 

No mesmo sentido de inferência, CARRAZA
345

 defende que presunção é suposição de 

um fato desconhecido em consequência provável e direta de outro fato ordinariamente 

conhecido. 

Comumente são classificadas em (i) simples, quando resultam do raciocínio humano; e 

(ii) legais ou de direito, quando são prescritas normas jurídicas. Estas últimas são 

divididas em relativas ou juris tantum, quando admitem provas em contrário, e 

absolutas ou iuris et de jure, quando não admitem prova em sentido contrário
346

. 

A diferença entre estas diz respeito à existência de uma cláusula adicional que fixa 

condições de superação do suposto fato descrito na hipótese normativa. As presunções 

relativas, como admitem prova em contrário, são derrotáveis ou superáveis, ao passo 

que as presunções absolutas não admitem exceções. Por esse motivo, a estrutura dessa é 
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 FERRAGUT, Maria Rita. Presunções no Direito Tributário. 2.ed. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 

114. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros. A prova no procedimento administrativo tributário. Revista de Direito 
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 22.ed. São Paulo: Malheiros, 

2006, p. 406-407. 
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 FLORENCIO, Madja de Sousa Moura. Praticabilidade, obrigações acessórias e as garantias 

constitucionais do cidadão-contribuinte. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Programa de 

Pós-Graduação em Direito. Mestrado. São Paulo, 2016, p. 52. 
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“Se A, então, deve ser B”, ao passo que naquela, a estrutura é “Se A e não C, então, 

deve ser B”
347

. 

Pois bem. Depreende-se como correto afirmar, então, que o princípio se assenta na 

necessidade de atuação do estado face à falta de evidência científica
348

 diante de um fato 

cuja presunção de seus efeitos é a de que provoque danos. 

Além disso, há que se pontuar os contornos da incerteza e da ignorância científica que 

estruturam esse princípio. 

A incerteza não necessariamente diz respeito a um fato inexistente, mas pode significar 

algo que está indefinido e não tem suas dimensões evidentemente apontadas. O incerto 

pode ser uma hipótese que ainda não foi testada, nem verificado, mas que não pode ser 

descartada, pois induz a necessidade de avaliação e pesquisa. Assim é que se a 

informação é incerta, revela-se necessária a aplicação do princípio da precaução
349

. 

Ressalte-se, entretanto, que a incerteza no conhecimento, como forma de ignorância, 

não se justifica pela amplitude dos conhecimentos existentes ou até pela falta de 

conhecimento daquilo que se considere banal. Pelo contrário, o saber é imprescindível 

para a constatação de que determinado ato ou fato podem não causar risco à saúde de 

animais e vegetais
350

. Ou seja, o princípio da precaução pode ser invocado quando há 

desconhecimento quanto aos efeitos negativos que podem repercutir ao meio ambiente 

quando decorrentes de uma ação em que se presume a ocorrência do dano. Assim, 

necessário se faz, a busca por informações para constatação de que a ocorrência 

supostamente riscosa não provoca danos irreversíveis ao ambiente. 

 

3.1 PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO VS. PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

Diante do exposto, é importante realizar a diferenciação entre o princípio da precaução e 

o princípio da prevenção para melhor delimitação dos contornos daquele. 

Quanto às semânticas, prevenção é substantivo feminino do verbo prevenir que 

significa “dispor de antemão, antecipar algo”, enquanto a palavra precaução é 

substantivo feminino do verbo precaver-se e sugere cautela para que determinada ação 

não aconteça a fim de evitar efeitos que se deseja evitar
351

. 

Para além das distinções de significado, o princípio da prevenção diz respeito a uma 

conduta racional frente a um dano em que a ciência pode objetivar e medir, que está 
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 REGLA, 2006 apud MOREIRA, André Mendes; DERZI, Misabel Abreu Machado. Presunções e 

ficções na tributação: limites entre a substituição tributária progressiva e as pautas fiscais. In: PARISI, 

Fernanda Drummond; TÔRRES, Heleno Taveira; MELO, José Eduardo Soares de. (Org.). Estudos de 
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296. 
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 HAMMERSCHIMIDT, op cit, 110. 
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dentro do âmbito de certeza, no sentido científico. A precaução, conforme já exposto, 

possui um pressuposto de incerteza relativo ao conhecimento científico
352

. 

Nos dois princípios existe o elemento do risco, mas em sentidos diferentes. O princípio 

da prevenção relaciona-se com o perigo concreto, ao passo que o princípio da precaução 

pressupõe um perigo abstrato
353

. O princípio da prevenção, portanto, deve ser aplicado 

para impedir ações que já se sabem como causadoras de danos, por fontes e informações 

conhecidas. O princípio da precaução é aplicado quando o risco do perigo é meramente 

potencial, desconhecido, cuja ocorrência não é possível quantificar ou qualificar
354

. 

 

4. A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

Definidos os contornos inerentes e essenciais do princípio da precaução, torna-se 

importante saber como o tem aplicado a Corte Constitucional brasileira, vez que se trata 

de princípio implícito no ordenamento jurídico. 

Ainda que não expressamente previsto na Constituição Federal de 1988, o princípio da 

precaução foi consagrado como norma implícita decorrente de seu artigo 225, conforme 

relatoria do Ministro Carlos Britto na Ação Cível Originária 876 MC, no Supremo 

Tribunal Federal. 

A ACO tratava de tema relativo à Transposição do Rio São Francisco com as Bacias 

Hidrográficas do Nordeste Setentrional movida em face da União e do Instituto 

Brasileiro do Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo em vista 

a preservação do meio ambiente supostamente ameaçado pela União no 

desenvolvimento do Projeto de Integração, cuja discussão girava em torno de violação 

de normas constitucionais ambientais. 

Essa decisão além de distinguir claramente o princípio da precaução com o princípio da 

prevenção, no sentido de esclarecer as dúvidas quantos aos danos da atividade, 

fundamentou o princípio com base no artigo 225 da Constituição, pois aparentemente 

esta norma contém a preocupação com as futuras gerações
355

. 

                                                 
352

 HAMMERSCHIMIDT, op cit, 111. 
353

 LEITE; AYALA, op. cit. p. 20. 
354

 WEDY, Gabriel. Precaução no Direito Ambiental não quer dizer o mesmo que prevenção. Disponível 

em: <https://www.conjur.com.br/2014-mai-30/gabriel-wedy-precaucao-direito-ambiental-nao-

prevencao>. Acesso em 06/12/2019, p 04. 

355 "EMENTA Agravo regimental. Medida liminar indeferida. Ação civil originária. Projeto de 

Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional. Periculum in 

mora não evidenciado. 1. Como assentado na decisão agravada, a Ordem dos Advogados do Brasil - 

Seção da Bahia, AATR - Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da Bahia, 

GAMBA - Grupo Ambientalista da Bahia, IAMBA - Instituto de Ação Ambiental da Bahia, Associação 

Movimento Paulo Jackson - Ética, Justiça e Cidadania, PANGEA - Centro de Estudos Socioambientais e 

da AEABA - Associação dos Engenheiros Agrônomos da Bahia, não detêm legitimidade ativa para a ação 

prevista no art. 102, I, "f", da Constituição Federal. 2. A Licença de Instalação levou em conta o fato de 

que as condicionantes para a Licença Prévia estão sendo cumpridas, tendo o IBAMA apresentado 

programas e planos relevantes para o sucesso da obra, dos quais resultaram novas condicionantes para a 

validade da referida Licença de Instalação. A correta execução do projeto depende, primordialmente, da 

efetiva fiscalização e empenho do Estado para proteger o meio ambiente e as sociedades próximas. 3. 
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Outra decisão importante foi a decorrente do Recurso Extraordinário 627.189 de São 

Paulo que tratou da possibilidade de impor à concessionária de serviço público de 

distribuição de energia elétrica a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas 

linhas de transmissão, de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de 

eventuais efeitos nocivos à saúde da população.  

Sobre a aplicação do princípio pelo Poder Judiciário, o Ministro Dias Toffoli, asseverou 

que o controle em relação à legalidade e à legitimidade na aplicação deve ser feita com 

extrema prudência, com um controle mínimo, tendo em vista as diversas incertezas que 

cercam o campo científico. O ministro insistiu os controles administrativo e 

jurisdicional do exercício da precaução devem ater-se tanto à observância das regras e 

procedimentos ambientais pelo Poder Público, quanto à tomada de decisões legislativas 

e/ou administrativas produzidas, que devem estar acordo com a competência de cada 

poder
356

. 

                                                                                                                                               
Havendo, tão-somente, a construção de canal passando dentro de terra indígena, sem evidência maior de 

que recursos naturais hídricos serão utilizados, não há necessidade da autorização do Congresso Nacional. 

4. O meio ambiente não é incompatível com projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem 

de preservá-lo como patrimônio da humanidade. Com isso, pode-se afirmar que o meio ambiente pode ser 

palco para a promoção do homem todo e de todos os homens. 5. Se não é possível considerar o projeto 

como inviável do ponto de vista ambiental, ausente nesta fase processual qualquer violação de norma 

constitucional ou legal, potente para o deferimento da cautela pretendida, a opção por esse projeto escapa 

inteiramente do âmbito desta Suprema Corte. Dizer sim ou não à transposição não compete ao Juiz, que 

se limita a examinar os aspectos normativos, no caso, para proteger o meio ambiente. 6. Agravos 

regimentais desprovidos." In: Supremo Tribunal Federal. ACO 876 MC-AGR. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=539061>. Acesso em 07/12/2019. 

356 "EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito Constitucional e 

Ambiental. Acórdão do tribunal de origem que, além de impor normativa alienígena, desprezou norma 

técnica mundialmente aceita. Conteúdo jurídico do princípio da precaução. Ausência, por ora, de 

fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o campo 

eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal. Presunção de 

constitucionalidade não elidida. Recurso provido. Ações civis públicas julgadas improcedentes. 1. O 

assunto corresponde ao Tema nº 479 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na 

internet e trata, à luz dos arts. 5º, caput e inciso II, e 225, da Constituição Federal, da possibilidade, ou 

não, de se impor a concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, por observância 

ao princípio da precaução, a obrigação de reduzir o campo eletromagnético de suas linhas de transmissão, 

de acordo com padrões internacionais de segurança, em face de eventuais efeitos nocivos à saúde da 

população. 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que 

existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o 

meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos 

das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões 

universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. 3. Não há vedação para o controle 

jurisdicional das políticas públicas sobre a aplicação do princípio da precaução, desde que a decisão 

judicial não se afaste da análise formal dos limites desses parâmetros e que privilegie a opção 

democrática das escolhas discricionárias feitas pelo legislador e pela Administração Pública. 4. Por ora, 

não existem fundamentos fáticos ou jurídicos a obrigar as concessionárias de energia elétrica a reduzir o 

campo eletromagnético das linhas de transmissão de energia elétrica abaixo do patamar legal fixado. 5. 

Por força da repercussão geral, é fixada a seguinte tese: no atual estágio do conhecimento científico, que 

indica ser incerta a existência de efeitos nocivos da exposição ocupacional e da população em geral a 

campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos gerados por sistemas de energia elétrica, não existem 

impedimentos, por ora, a que sejam adotados os parâmetros propostos pela Organização Mundial de 

Saúde, conforme estabelece a Lei nº 11.934/2009. 6. Recurso extraordinário provido para o fim de julgar 

improcedentes ambas as ações civis públicas, sem a fixação de verbas de sucumbência.” SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº. 627189. Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI. 

Julgamento:  08/06/2016. Disponível em: 
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A Ministra Cármen Lúcia em outra ocasião também reconheceu a existência do 

princípio da precaução no âmbito do regime brasileiro e descreveu o conteúdo a ser 

aplicado no julgamento da ADPF º. 101 do Distrito Federal. Confira-se: 

“O princípio da precaução vincula-se, diretamente, aos conceitos de 

necessidade de afastamento de perigo e necessidade de dotar-se de segurança 

os procedimentos adotados para garantia das gerações futuras, tornando-se 

efetiva a sustentabilidade ambiental das ações humanas. Esse princípio torna 

efetiva a busca constante de proteção da existência humana, seja tanto pela 

proteção do meio ambiente como pela garantia das condições de respeito à 

sua saúde e integridade física, considerando-se o indivíduo e a sociedade em 

sua inteireza. 

Daí porque não se faz necessário comprovar risco atual, iminente e 

comprovado de danos que podem sobrevir pelo desempenho de uma 

atividade para que se imponha a adoção de medidas de precaução ambiental. 

Há de se considerar e precaver contra riscos futuros, possíveis, que 

podem decorrer de desempenhos humanos. Pelo princípio da prevenção, 

previnem-se contra danos possíveis de serem previstos. Pelo princípio da 

precaução, previnem-se contra riscos de danos que não se tem certeza 

que não vão ocorrer. 

(…) 

As medidas impostas nas normas brasileiras, que se alega terem sido 

descumpridas nas decisões judiciais anotadas no caso em pauta, atendem, 

rigorosamente, ao princípio da precaução, que a Constituição cuidou de 

acolher e cumpre a todos o dever de obedecer. E não desacata ou desatende 

os demais princípios constitucionais da ordem econômica, antes com eles se 

harmoniza e se entende, porque em sua integridade é que se conforma aquele 

sistema constitucional” (grifamos) 

A eminente Relatora elucida o princípio como um parâmetro a ser alcançado para 

resguardar a vida humana e natural, em toda sua completude. Com base no princípio, 

torna-se irrelevante a comprovação de risco atual, pelo contrário, o importante, neste 

caso, é precipitação em evitar qualquer tipo de dano futuro. 

Confirmando o entendimento doutrinário sobre o conteúdo do princípio, o Supremo 

Tribunal Federal entendeu que o princípio da precaução é implícito na Magna Carta de 

1988 e que seu conteúdo alcança os seguintes elementos: 

“i) a precaução diante de incertezas científicas; ii) a exploração de 

alternativas a ações potencialmente prejudiciais, inclusive a da não-ação; iii) 

a transferência do ônus da prova aos seus proponentes e não às vítimas ou 

possíveis vítimas; e iv) o emprego de processos democráticos de decisão e 

acompanhamento dessas ações, com destaque para o direito subjetivo ao 

consentimento informado” (STF, 2008). 

Diante disso, percebe-se que a utilização e aplicação do princípio tem-se popularizado 

na Corte Suprema nos julgamentos de casos que levam em consideração a existência de 

um fato que pode ensejar o risco atrelado à incerteza científica que ronda a questão. 

Assim, como princípio constitucional que é, a precaução deve ser observada 

rigorosamente por todas as esferas de poder: pelo legislativo quando da elaboração e 

                                                                                                                                               
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12672680>. Acesso em  7 dez. 

2019. 
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produção de normas jurídicas, pelo executivo, restrito ao seu poder discricionário e 

regulamentar, e pelo próprio judiciário, parametrizando e controlando o conteúdo do 

princípio com as políticas públicas criadas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento tecnológico, na sociedade econômica atual, mostra-se tão vantajosa 

quanto inconveniente, pois é atrelado ao progresso que o risco se apresenta como um 

fator constante decorrente de ações humanas, independentemente de serem ou não 

intencionais ou se auto interessadas ou não. 

Atrelado à complexidade da sociedade que se mostra cada vez mais difícil de ser 

apreendida e estudada, a insegurança gerada pela falta de informações e 

desconhecimento da existência de riscos provoca medidas que urgem por ações ou 

omissões da sociedade frente à pequena possibilidade de ocorrência de danos 

irreversíveis. 

Diante disso, para que os riscos sejam mais bem pensados e analisados é que se invoca 

o princípio da precaução, cuja busca pelo afastamento do perigo e do risco faz 

necessário o seu estudo.  

O princípio é lastreado em dois pressupostos: (i) a existência de um nexo causal entre 

uma ação humana e a presunção de ocorrência de um fato danoso, e (ii) a insuficiência 

de informações científicas acerca da real ocorrência desse fato. Revela-se, portanto, 

como mecanismo de utilização do Estado para submeter a criação de novas tecnologias 

industriais ao resguardo do bem-estar da sociedade. 

Ainda que não expressamente previsto na Constituição Brasileira, o princípio decorre da 

norma inserida no artigo 225 da Carta Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, além de reconhecer expressamente a força normativa do princípio, delimita os 

contornos de sua aplicação. 

Deveras, o princípio da precaução é verdadeiro instrumento norteador da elaboração e 

execução de normas ambientais pelos poderes públicos e deve servir como parâmetro 

para que o judiciário controle ações que abusam e ultrapassam do poder 

constitucionalmente instituído. 
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PRECAUTIONARY PRINCIPLE ON ENVIRONMENTAL LAW: 

ASSUMPTIONS AND APPLICATION. 

LUNIZA CARVALHO DO NASCIMENTO 

Abstract: This is an academic article produced with the objective of outlining the legal 

outlines of the Precautionary Principle in Brazilian Environmental Law. The 

assumptions for its existence are outlined at first, so that its limits and definitions are 

then addressed. After a comparison of this principle with the Prevention Principle, an 

explanation of decisions issued by the Supreme Court will be made in order to 

understand how the Court has applied it. 

Key words: Environmental Law, Precautionary Principle, applicability. 

 

 


