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RESUMO

O princípio da precaução (PP) é frequentemente invocado como um importante instrumento de proteção do meio ambiente e da saúde humana 
frente a atividades econômicas que tenham potencial de ocasionar danos sérios e irreversíveis. Este representa uma preocupação com o fato de 
que ao se adiar a ação até que o dano seja certo, frequentemente significará que já será tarde ou custoso demais para impedir sua ocorrência. 
Assim, a ideia por trás do PP é a de que a insuficiência de evidências científicas (incerteza) a respeito dos efeitos de uma dada atividade não deve 
justificar a inércia na adoção de medidas para que se evite os riscos de danos que aquela pode ocasionar. Todavia, apesar de ser considerado por 
muitos como um princípio fundamental do direito ambiental e ter adquirido uma posição de destaque no cenário internacional, estando previsto 
na quase totalidade dos tratados e declarações intergovernamentais nos últimos anos, o seu significado e forma de aplicação são em geral 
negligenciados. Isto é, enquanto o PP é amplamente defendido como crucial na gestão ambiental, a sua definição normativa ainda é imprecisa e 
pouco se diz a respeito da sua forma de aplicação. Observa-se que, quando se busca apresentar definições concretas para o mesmo, estas são 
vagas, têm uma ampla variação entre si conforme a intensidade conferida e conferem pouco (ou nenhum) direcionamento para o seu aplicador. 
Diante disso, este trabalho objetiva analisar quais os múltiplos significados possíveis conferidos ao PP, contextualizando-o e apresentando as 
justificativas que embasam a sua adoção a partir de uma revisão bibliográfica e normativa. Além disso, este trabalho pretende distinguir as 
diferentes versões (mais fortes ou mais fracas) do PP, explicitando ainda se este teria uma natureza essencial e exclusivamente proibitiva (“risco 
zero”) ou se poderia ser aplicado de forma a conferir uma vasta gama de possibilidades para além da mera proibição tout court de atividades que 
sejam consideradas como potencialmente nocivas.  Partindo-se do problema de pesquisa de se o PP seria um instrumento regulatório capaz de 
direcionar condutas sob condições de incerteza científica, objetiva-se ainda esmiuçar os parâmetros/diretrizes que este confere para a política 
regulatória. Assim, este estudo visa a compreensão da prescrição e estrutura normativa do PP e como este pode ser aplicado na prática. Ou seja, 
qual seria o seu sentido, sua estrutura e os critérios para a sua aplicação enquanto ferramenta regulatória diante de incertezas científicas acerca 
dos potenciais efeitos perversos ocasionados por determinadas atividades econômicas. E, considerando-se que a sua implementação envolve 
uma série de controvérsias, este trabalho visa apresentar os questionamentos a respeito da adoção de medidas excessivamente conservadoras e 
de aversão ao risco, que poderiam inibir o desenvolvimento econômico e o progresso científico. Serão, portanto, exploradas as críticas 
comumente dirigidas ao PP, as respostas e interpretações do PP existentes que visam garantir uma aplicação moderada do mesmo, além de 
reflexões a respeito do papel desempenhado pelo princípio no contexto brasileiro atual. Conclui-se que, para ser efetivamente concretizado, o PP 
deve apresentar critérios claros para a sua aplicação de forma a diferenciar tipos de riscos cujo grau e dano justifiquem ou não a adoção de 
medidas de cautela. Caso contrário, a sua aplicação desparametrizada pode ensejar abusos e seletividade, conferindo discricionariedade excessiva 
aos tomadores de decisão, gerando custos adicionais, distorcendo prioridades regulatórias, favorecendo medos irracionais e inibindo a inovação e 
o desenvolvimento por meio de práticas proibitivas. Se mantida uma indefinição/vagueza quanto ao seu conceito e modo de aplicação, isso pode 
corroborar para o exercício de uma função meramente retórica pelo PP, sem que este tenha uma efetividade prática, o que levaria a um negativo 
esvaziamento da sua importância.
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