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RESUMO 
 

 

MORAES, Gabriela Bueno de Almeida. O princípio da precaução no direito internacional 

do meio ambiente. 2011. 211 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

 

O propósito do princípio da precaução é evitar danos irreversíveis ao meio ambiente e à 

saúde humana ao permitir a ação preventiva, mesmo na ausência de certeza científica sobre 

as causas ou conseqüências de determinada atividade. A precaução é uma resposta às 

novas tecnologias e aos fenômenos que podem provocar impactos irreparáveis e 

incomensuráveis e que, portanto, precisam ser revistos pela comunidade internacional, 

Estados e indivíduos. Significa, também, envolver a participação popular nas decisões 

sobre quais riscos são aceitáveis em determinada sociedade e quais devem ser evitados. A 

base sociológica sob a qual está baseado o trabalho é a teoria de Ulrich Beck sobre a 

sociedade de risco global. O princípio da precaução é analisado sob os prismas dogmático 

e funcional: as principais características do princípio são apresentadas, bem como as 

críticas ao instituto; também são expostas as funções do princípio da precaução, sua 

eficácia social e status jurídico. A fim de explicar as dificuldades que circundam o tema 

dos princípios do direito internacional do meio ambiente, as principais teorias dos 

princípios são analisadas, concluindo-se que os princípios do DIMA necessitam de uma 

teoria própria. Na última parte, o trabalho procura demonstrar como o princípio da 

precaução pode ser operacionalizado através do fortalecimento institucional, sobretudo da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O tema das mudanças 

climáticas é paradigmático, já que exige ação internacional preventiva a fim de evitar os 

impactos do aquecimento global, mesmo face à inexistência de consenso científico sobre 

as causas e consequências desse fenômeno. Ao permitir maior participação democrática e 

abrir espaço para que a percepção pública sobre os riscos possa refletir em decisões 

jurídico-políticas, o arranjo institucional criado pela Convenção permite, ainda que com 

algumas falhas, uma discussão maior sobre os desafios que circundam o tema. 

Considerando os fundamentos da teoria de Beck sobre a modernização reflexiva, a origem 

política dos riscos e a democratização das discussões sobre eles, o papel da subpolítica na 

sociedade atual e a irreversibilidade de catástrofes ambientais, conclui-se que o princípio 



da precaução é indispensável ao direito e à política ao inserir a responsabilização a priori 

dos possíveis danos e a participação social nas decisões futuras.   

 

Palavras-chave: 1. Princípio da precaução  2. Risco Ambiental 3. Direito Internacional do 

Meio Ambiente  4. Sociedade de Risco Global  5. Mudança Climática  6. Ulrich Beck. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

MORAES, Gabriela Bueno de Almeida. The precautionary principle in international 

environmental law. 2011. 211 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

 

 

The purpose of the precautionary principle is to avoid irreversible damage to the 

environment and human health by allowing preventive action, even in the absence of 

scientific certainty regarding the causes or consequences of certain activity. Precaution is 

an answer to new technologies and phenomena that may promote irreparable and 

incommensurable impacts and, therefore, need to be reviewed beforehand by the 

international community, states and individuals. Furthermore, it nurtures popular 

participation in decision-making regarding what risks are acceptable in a given society 

and what risks should be avoided. The sociological foundation of this work is Ulrich 

Beck’s world risk society. The precautionary principle is analysed under the dogmatic and 

functional viewpoints: the principle’s main characteristics and critiques are presented, 

and I also explore the precautionary principle’s functions, social efficacy, and legal status. 

In order to explain the difficulties pertaining to the subject of international environmental 

law, this thesis analyzes the main theories on legal principles, and concludes that a more 

suitable theory for international environmental law principles is needed. In the last part, 

this work demonstrates how the precautionary principle can be operationalized through 

institutional strengthening, especially of the United Nations Framework Convention on 

Climate Change.  Climate change is a paradigmatic case, since it demands international 

preventive action in order to avoid the impacts of global warming, even in the absence of 

scientific consensus regarding its causes and consequences. By allowing greater 

democratic participation and by creating space for communication so that public 

perception can be reflected in legal and political decisions, the institutional arrangement 

created by the Convention allows for, if imperfectly, a wider discussion about the 

challenges of climate change.  Considering the foundations of Beck’s theory about 

reflexive modernization, the political origin of risks and the democratization of discussions 

on risks, the role of subpolitics in modern society and irreversibility of environmental 

catastrophes, this work concludes that the precautionary principle is indispensable to law 



and politics by adding a priori responsibility of possible damages and social participation 

in future decisions.  

 

Keywords: 1.   Precautionary Principle  2. Environmental Risk 3. International 

Environmental Law  4.  World Risk Society   5. Climate Change  6.  Ulrich Beck. 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



INTRODUÇÃO 
 

A natureza é incompreensível, como observou Whitman. A fascinação por ela talvez seja 

tão forte quanto a fascinação pelo mistério criado em torno de sua criação, evolução e 

morte. A natureza já foi musa de escritos literários, objeto de estudos científicos, alcançou 

status de deidade em diversas culturas e civilizações e foi até considerada “mãe” por 

filósofos, biólogos e poetas. E não importa quanta tinta e papel já tenham sido gastos para 

desvendá-la, a natureza nunca foi (e será?) conhecida em sua inteireza.  

Assim como a natureza não foi desvendada, os impactos da ação humana no meio 

ambiente ainda estão longe de serem entendidos e mensurados. A razão é muito simples: as 

atividades antrópicas, hoje globalizadas, são consideravelmente recentes. A própria 

existência do ser humano é historicamente ínfima se comparada à existência do planeta 

Terra. Por outro lado, a curta existência temporal das ações antrópicas é inversamente 

proporcional à extensão e gravidade de seus impactos.   

É importante avisar, nestas primeiras linhas, que este trabalho não busca esboçar um futuro 

apocalíptico de catástrofes (nem sempre) naturais. Ao contrário, o que se busca demonstrar 

é a mudança da racionalidade da sociedade pós-moderna pelo reconhecimento dos riscos 

envolvidos em suas ações e decisões. Mas para isso ocorrer, será necessário entender que é 

preciso olhar para trás, antes de olhar para frente; aprender com as falhas e refletir sobre os 

cenários por vir. Analisar o passado não é tarefa simples, mas um ponto parece ser 

irrefutável: o ser humano tem o poder de alterar o meio em que vive, para bem ou para 

mal. Ao mesmo tempo, é possível afirmar que assim o fez, mesmo sem saber de todas as 

consequências e impactos de seus atos. Os desastres naturais, vistos pelas civilizações 

antigas como punição dos deuses ou de Deus, hoje também são vistos como criação 

humana.  

Reconhecer a incerteza, para a sociedade moderna, é reconhecer o fracasso? Com tamanho 

desenvolvimento científico e tecnológico, o não saber aflora como uma patologia com a 

qual a sociedade atual ainda não sabe lidar. Por outro lado, reconhecer o não saber é o 

primeiro passo para evitar consequências danosas ao meio ambiente e à saúde humana que, 

em alguns casos, são irreversíveis. Tal é o cerne do princípio da precaução: o 

reconhecimento da ignorância como uma medida protetora, e não como um obstáculo ao 



desenvolvimento e ao progresso. É a própria precaução que garante que, no futuro, o 

mesmo desenvolvimento e progresso tão almejados sejam possíveis.  

O propósito primeiro deste trabalho não é apenas o de “olhar para trás”, embora a análise 

da chamada “sociedade de risco global” seja objeto de estudo da primeira parte. Pretende-

se, sobretudo, “olhar para frente”, isto é, investigar como uma mudança paradigmática da 

racionalidade moderna – de fé no conhecimento científico, desenvolvimento econômico 

desenfreado – para a consideração da máxima in dubio pro natura promovida pelo 

princípio da precaução, pode ser possível. Significa, também, verificar como os pilares do 

direito internacional, centrados na soberania e supremacia estatal na criação de normas e 

políticas, podem ser revistos no direito internacional pós-moderno a fim de adaptar-se a 

uma nova realidade e a novos desafios.  

A autora reconhece que esses temas não são (nem podem ser) inteiramente explicados em 

uma dissertação de mestrado. Mas é com profunda humildade e otimismo que as próximas 

páginas foram escritas, com o intuito de testemunhar, ainda que em poucas linhas, as 

mudanças profundas que estão ocorrendo nos mundos físico, jurídico e político.  

Para tanto, o trabalho foi estruturado da seguinte forma: 

A primeira parte apresenta o pano de fundo sociológico que servirá de base para a análise 

jurídica posterior. A teoria de Ulrich Beck sobre a “sociedade de risco global” é 

introduzida no primeiro capítulo. Serão apresentados alguns conceitos caros à teoria de 

Beck, bem como ao direito internacional do meio ambiente, tais como o da certeza 

científica, incerteza, globalização e modernização reflexiva. O capítulo segundo analisa a 

teoria do risco e a relação entre esta e o meio ambiente. Procurar-se-á traçar, no último 

item, a relação intrínseca entre risco e política, o que será essencial para entender também 

o impacto destes no direito. Esta primeira parte, embora não traga uma análise jurídica, 

ainda assim é essencial para compreender o cenário sociopolítico que as normas jurídicas 

deverão enfrentar. É do entendimento da autora que a compreensão desse cenário é tão 

importante quanto o entendimento do fenômeno jurídico em si. Analisar o princípio da 

precaução em um vácuo social não apenas traria inconsistências internas ao trabalho; 

também seria insuficiente para a compreensão do fenômeno dos riscos ambientais.  

A segunda parte do trabalho analisa o princípio da precaução, tanto sob o ponto de vista 

dogmático, quanto do ponto de vista funcional. Para introduzir o princípio da precaução, o 



primeiro capítulo apresenta o processo de formação do direito internacional do meio 

ambiente através da análise de dois fenômenos interligados: a pluralidade subjetiva e a 

pluralidade normativa. A pluralidade subjetiva diz respeito à atuação de atores não estatais 

na criação e desenvolvimento do direito internacional do meio ambiente. A pluralidade 

normativa considera as novas figuras normativas do DIMA, como o soft law. O capítulo 

segundo traça a análise mais comumente feita pela doutrina, qual seja: a análise dogmática 

do princípio da precaução. A análise dogmática tem por escopo: a introdução do princípio 

como disposto textualmente nos instrumentos internacionais e segundo o entendimento 

jurisprudencial; o exame de seus elementos constitutivos, quais sejam, a ameaça de dano 

grave e a ausência de certeza científica; as críticas voltadas ao princípio e a discussão 

acerca do status jurídico de costume internacional. 

O terceiro capítulo, por sua vez, apresenta uma análise funcional do princípio da 

precaução, diferencia-o dos princípios gerais do direito e aponta as principais funções dos 

princípios do DIMA. Em seguida, traça-se a eficácia social dos princípios do DIMA, sua 

relação entre sanção, política e o direito internacional do meio ambiente.  

A terceira e última parte aborda o princípio da precaução como disposto no art. 3, 3, da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, focando o trabalho em 

dois pontos principais: a análise institucional-discursiva e a eficácia (social) do princípio 

da precaução. Considerando que as mudanças climáticas demandam uma ação preventiva 

da comunidade internacional, analisa-se o viés do princípio da precaução enquanto 

elemento propulsor de discussões democráticas sobre os riscos que podem advir deste 

fenômeno, bem como a participação dos interessados sobre quando e como a ação 

preventiva será realizada. Assim, o primeiro subitem trata da importância da inclusão 

institucional de diversas vozes nas negociações internacionais sobre mudanças climáticas, 

sobretudo da sociedade civil. O segundo investiga o nível atual e o nível pretendido de 

democratização institucional no âmbito do regime das mudanças climáticas, bem como 

propostas de legitimação do processo legislativo-decisório internacional.  

Cabe advertir que este trabalho não teve a pretensão de apresentar todos os aspectos do 

princípio da precaução, mas, sim, pôr em evidência um dos aspectos mais importantes do 

princípio no direito internacional do meio ambiente e nas instituições internacionais, ou 

seja, a discussão político-jurídica sobre os riscos ambientais e a responsabilização a priori 

que o princípio procura promover.  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



CONCLUSÃO 

 

Procurou-se demonstrar, na primeira parte do trabalho, que a sociedade pós-moderna é 

uma sociedade de risco. Mais do que isso, a sociedade de risco é mundial em sua essência; 

a globalização de causas e consequências da degradação ambiental não está adstrita a 

fronteiras e territórios nacionais. Dessa forma, é natural e necessário que as respostas aos 

riscos globais sejam discutidas no âmbito internacional. O direito internacional do meio 

ambiente tem um papel central nesse cenário, e o fortalecimento e eficácia de suas normas 

são igualmente importantes.  

Os riscos ambientais, em geral, são híbridos na medida em que possuem uma dimensão 

real e uma dimensão cultural. A dimensão real é a possibilidade de ocorrência do risco em 

si; a cultural depende do nível de percepção social para que as ações de prevenção possam 

ser efetivadas. A percepção dos riscos globais nem sempre é uníssona em todos os Estados 

e a prevalência de um discurso sobre o outro muda de acordo com a realidade 

socioeconômica, política e científica, no tempo e no espaço.  

A teoria de Beck, exposta ao longo do trabalho, interessa ao direito na medida em que 

aborda os seguintes pontos: a) os riscos da “segunda modernidade” são globais em sua 

essência; portanto, a resposta deve ser tomada pela comunidade internacional; b) os riscos 

da “segunda modernidade” são graves e, em sua maioria, irreversíveis; portanto, as 

medidas de compensação e o seguro não são mais suficientes para lidar com eles; c) os 

riscos da “segunda modernidade” são frutos da decisão política (seja pela falta de 

regulação de novas tecnologias, seja por política de desenvolvimento etc.); portanto, as 

decisões humanas devem ser reguladas; d) os riscos da “segunda modernidade” atingem a 

todos, independentemente se foram os causadores ou não; portanto, a discussão de que 

riscos são aceitáveis ou não deve ser de toda a sociedade, por meio da democratização 

institucional.  

Com relação à inabilidade das instituições clássicas de responsabilização/compensação do 

direito face aos riscos da sociedade global, o trabalho procurou demonstrar a importância 

do princípio da precaução em provocar uma responsabilização ex ante. Em outras palavras, 

o propósito primeiro do princípio da precaução é o de evitar os danos antes de sua 

ocorrência, ao colocar em escrutínio atividades/produtos que possam impactar 



negativamente o meio ambiente e/ou a saúde humana, independentemente da existência de 

certeza científica. Da mesma forma, o princípio da precaução procura incitar ações 

preventivas (p. ex.: ações de mitigação/adaptação às mudanças climáticas), também na 

ausência de certeza científica sobre as possíveis causas e/ou consequências. É nesse 

sentido que o princípio da precaução deve ser entendido: não no sentido de apresentar 

respostas categóricas sobre os riscos; mas, sim, no sentido de provocar discussões (a 

priori) sobre os possíveis riscos antes mesmo de esses se concretizarem. Isso porque a 

responsabilização por danos provocados pela sociedade de risco é de difícil 

individualização, visto que as causas são difusas e a consequente compensação pelos danos 

é impraticável, senão inútil.  

Assim, o significado moral do princípio da precaução tem extrema relevância na sociedade 

de risco global. No entanto, a extensão e aplicabilidade jurídica são complexas e 

continuam indefinidas. A questão dos princípios do direito internacional do meio ambiente 

e do soft law ainda é repleta de “meias respostas”. Não há qualquer consenso doutrinário 

ou jurisprudencial sobre a aplicabilidade ou obrigatoriedade dos princípios do direito 

internacional do meio ambiente.  

Se por um lado o princípio é considerado parte do direito (ainda que estruturalmente), por 

outro ele é interpretado como uma norma “em potencial”, que depende de regras jurídicas 

(tratados, protocolos) posteriores para que possa ser aplicado. A linha que separa o hard 

law do soft law, o jurídico do político, é tênue ou quase inexistente no direito internacional 

do meio ambiente, como bem observado por autores de peso como Falk e Gottlieb.  

Reconhece-se, no entanto, a dificuldade em defender tal posicionamento quando o 

propósito de uma análise jurídica é, entre outros, demonstrar uma pretensa segurança ou 

coerência jurídica de determinada norma. Com relação ao tema em análise, não foi 

possível fornecer uma resposta categórica sobre o princípio da precaução. Fazê-lo seria 

ignorar a realidade jurídica, política e sociológica que inserem os princípios do DIMA. 

Fazê-lo seria, ainda, tentar conferir certeza a um princípio que procura lidar exatamente 

com situações de incerteza. Não se trata propriamente de uma crítica ao princípio da 

precaução, senão um aviso ao leitor de que o direito internacional do meio ambiente é tão 

volúvel quanto a própria matéria que procura regular.  

É por esse motivo que a terceira parte do trabalho justifica-se: na medida em que o direito, 

por si só, não é suficiente para lidar com as atividades humanas, decisões políticas e 



desastres ambientais, a análise das instituições internacionais e seus atores se faz 

necessária. É a partir de uma análise jurídico-institucional que é possível compreender um 

pouco mais os limites (e oportunidades) da aplicação das normas do direito internacional 

do meio ambiente. O art. 3 (3) da Convenção-Quadro não foi firmado e não será aplicado 

em um vácuo social-institucional, mas é ele próprio fruto de, e está sujeito a, fatores 

“externos” ao direito e que devem, por esse motivo, ser incorporados em um trabalho 

jurídico.  

Esses fatores externos são inúmeros: a realidade política dos Estados poluidores (tais como 

Estados Unidos, China, Brasil), a realidade econômica, o status do conhecimento científico 

atual; a atuação de atores não estatais, a percepção social sobre os riscos das mudanças 

climáticas, a estrutura institucional do regime internacional, o sucesso das reuniões (i.e. 

Copenhagen); a urgência na aplicação das medidas de mitigação/adaptação etc.  

Não foi intenção do trabalho analisar, minuciosamente, todos os fatores envolvidos para 

que as políticas ambientais e o princípio da precaução fossem devidamente aplicados. 

Procurou-se analisar alguns pontos, sob a ótica da análise discursiva e da análise 

institucional, os discursos científico, econômico e social, bem como a estrutura criada pela 

Convenção-Quadro para lidar com tais posicionamentos;  e também atores outros que não 

aqueles com direito a voto, tais como as organizações não governamentais.  

Quanto à análise discursiva, observou-se que as comunidades epistêmicas, representadas 

principalmente pelo IPCC, têm um papel central (embora não único) de proporcionar as 

ferramentas necessárias às políticas de mudanças climáticas. Em primeiro lugar, é de se 

reconhecer que foi o discurso científico a real mola propulsora para as primeiras 

negociações internacionais no início da década de 1990. Sem ele, a Convenção-Quadro 

não existiria, e sem ele, os esforços internacionais de mitigação dos gases de efeito estufa 

até hoje não persistiriam. O discurso científico reconhece as incertezas sobre a extensão 

dos impactos das mudanças climáticas, mas afirma que o aquecimento global é real. 

Contudo, como advertiu Beck, o risco (real), por si só, não é suficiente para estimular 

interesse e ação política. O risco (percebido), segundo suas palavras, é o risco a que se 

reage.  

Considerando-se que a política climática de corte de emissões do gás carbônico significa 

impactar o desenvolvimento econômico a curto, médio e longo prazos, procurou-se 

também delinear alguns aspectos do discurso econômico. É interessante observar que este 



também implica um pensar sobre equidade entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento; afinal, a própria Convenção-Quadro separou os Estados segundo suas 

responsabilidades diferenciadas. Foi este último impasse o que mais desfocou e impediu a 

evolução das negociações na Convenção das Partes em Copenhagen, permeando também 

as discussões em Cancun.   

Por outro lado, o discurso econômico também pode ser visto sob uma perspectiva do “copo 

meio cheio”. O desenvolvimento de tecnologias limpas ou os programas de incentivos para 

impedir o desmatamento nos países tropicais são oportunidades econômicas substanciais. 

Resta saber qual dessas duas faces deve prevalecer nas próximas reuniões da Conferência 

das Partes e qual perspectiva ganhará apoio político dos grandes emissores de gases de 

efeito estufa.  

Por fim, foi apresentado um cenário geral da percepção social sobre as mudanças 

climáticas e verificou-se que a diferença cultural nas percepções do risco e no senso de 

urgência sobre o tema do aquecimento global pode ser um empecilho às políticas de 

precaução. Interessante notar certo paradoxo nessa afirmação: se por um lado a percepção 

social das mudanças climáticas é elemento propulsor da “reação” política ao risco, por 

outro, a percepção social (intermitente) não está sendo o suficiente para incentivar ação 

estatal no âmbito internacional. É claro que isso é verdade apenas em alguns países; 

enquanto na Europa, a Comissão Europeia tem imposto diversas restrições e incentivos 

para conter as mudanças climáticas (sob apoio popular), nos Estados Unidos, a legislação 

de política climática (denominada cap-and-trade) foi derrotada no senado norte-

americano. 

Nesse complexo e ainda politicamente incerto cenário, falar do princípio da precaução 

(enquanto propulsor de medidas positivas para evitar os danos das mudanças climáticas) 

parece ser tarefa utópica. Mas é interessante notar que o ponto levantado por Beck – de que 

os riscos advêm das decisões humanas – coloca em discussão a própria estrutura de como o 

processo político-legislativo internacional se desenvolve e, consequentemente, de como as 

medidas de precaução podem ou não ser colocadas nas pautas de discussão. Nesse sentido, 

a última parte do trabalho procurou analisar a estrutura institucional da Convenção-

Quadro, sobretudo no tocante à participação de atores não estatais nas reuniões da COP. 

Essa discussão levou a outra discussão acerca da legitimação do processo internacional, o 



que também diz respeito à questão primeira de Beck – sobre os riscos aceitáveis e não 

aceitáveis.  

Quanto à participação da sociedade civil nas discussões sobre as mudanças climáticas, dois 

pontos merecem destaque: i) a importância das ONGs, desde o fornecimento de 

informações até a propositura de medidas, é reconhecida mundialmente e, sobretudo, pelo 

próprio sistema das Nações Unidas; ii) as ONGs ainda são vistas como atores secundários 

e não possuem capacidade jurídica para atuarem como negociadores durante as COPs.  

Quanto à legitimação das decisões, pode-se argumentar que quanto maior a participação da 

sociedade civil na tomada de decisões e maior a consideração de interesses locais (p. ex.: 

populações indígenas), mais legítimo se tornará o processo de formação da norma 

internacional.  

Assim, o princípio da precaução não promove apenas a escolha de uma alternativa à outra; 

não pretende apontar o caminho seguro (no máximo, o mais seguro sob determinadas 

circunstâncias). O princípio da precaução deve ser entendido como a decisão tomada pelas 

pessoas que serão atingidas pelos riscos que procuram evitar. Em outras palavras, o 

princípio da precaução, ao invocar as noções de risco, incerteza científica e danos 

irreversíveis, chama à esfera jurídica o debate social faltante na sociedade de risco global, 

e que altera as bases próprias da racionalidade moderna e do direito moderno. Nesse 

sentido, busca transformar os instrumentos de responsabilidade e compensação pecuniária, 

de “apolitização” da ciência, de desenvolvimento econômico insustentável, de 

desconsideração com o “outro” e com as gerações futuras. É claro que o sucesso do 

princípio da precaução depende de mudanças profundas nas instituições internacionais e 

domésticas, bem como nos valores morais que circundam o direito e a política. Mas a 

própria racionalidade promovida pelo princípio da precaução pode ser o primeiro passo 

para que tais mudanças sejam possíveis.  
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