
Patryck de araújo ayala 
O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: 

ASPECTOS DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA FAUNA

Revista da Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 401 – 440 – jul/dez 2007.
401

ISSN Impresso 1809-3280 | ISSN Eletrônico 2177-1758
www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas

∗ Doutorando e Mestre em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Pesquisador do grupo 
de pesquisas “Direito Ambiental e Ecologia Política na Sociedade de Risco”. Diretor do Instituto “O Direito 
por um Planeta Verde”. Procurador no Mato Grosso. Cuiabá – Mato Grosso – Brasil.

o PrINcÍPIo da PrecaUÇÃo Na coNStItUIÇÃo BraSIleIra: 
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tHe PrecaUtIoN PrINcIPle IN tHe BraZIlIaN coNStItUtIoN: 
leGal aSPectS oF tHe ProtectIoN oF FaUNa

Patryck de araújo ayala*

RESUMO: O texto propõe analisar algumas alternativas para o reconhecimento do princí-
pio da precaução na Constituição brasileira, no domínio da proteção da fauna. Demonstra-
-se que, apesar da ordem constitucional brasileira não prever o específico princípio de Di-
reito Ambiental, tal como previsto nos Tratados internacionais, contempla um conjunto de 
deveres de proteção do Estado, deveres atribuídos à coletividade e medidas de proteção que 
apontam para uma clara abordagem precaucional. Esta é considerada como um relevante 
instrumento de política ambiental, no sentido de otimizar os processos de tomada de decisão 
de políticos e especialistas, quando têm de suprir lacunas do conhecimento científico.
Palavras-chave: Bens de apropriação coletiva. Princípio da precaução. Incerteza científica. 
Direitos fundamentais. Proteção da fauna. Deveres de proteção do Estado.

ABSTRACT: This article aims to analyse some alternatives to recognize the meaning of 
the precautionary principle in the Brazilian Constitution, in the context of wildlife pro-
tection. It is presented that, in spite of the Brazilian Constitutional Law does not describe 
the specific Environmental Law principle, as it was stated in International Treaties, there 
is a strong complex of State tasks, citizen duties and protection measures which point to 
a clear precautionary approach. This point of view is shown as a relevant environmental 
policy instrument, in a way to improve the decision-making process of politicians and 
experts when they have to fill the gaps of the scientific knowledge.
Keywords: Common goods. Precautionary principle. Scientific uncertainty. Constitutio-
nal rights. Wildlife protection. State duties.
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1 INTRODUÇÃO

Este estudo se propõe, basicamente, a demonstrar que embora a 
Constituição brasileira não realize referência expressa ao princípio da pre-
caução como instrumento de proteção do meio ambiente perante estados 
de risco, não deixa de estabelecer um conjunto bastante específico de me-
didas, cujo conteúdo é essencialmente precaucional. Essas medidas privi-
legiam como objeto de proteção a biodiversidade em todas as suas formas, 
contexto no qual se destacam as medidas específicas de proteção da fauna.

Em um primeiro momento busca-se contextualizar as dificuldades de 
proteção da fauna no contexto de uma sociedade do risco global, apresen-
tando e identificando as principais causas responsáveis pela exposição das 
espécies à ameaça de extinção.

Em seguida passa-se à análise do regime jurídico de proteção fauna 
proposto pela Constituição brasileira, momento em que se busca caracteri-
zar a condição jurídica do meio ambiente na ordem constitucional. Susten-
ta-se a condição de bem ambiental à fauna, condição que exerce relevante 
influência na definição do próprio perfil da ordem econômica nacional, 
cujo desenvolvimento depende de se permitir a proteção concorrente de 
valores aparentemente incompatíveis, como o direito de propriedade, a 
proteção do meio ambiente, e a realização da função social da propriedade.

A partir da afirmação de sua condição de bem ambiental argumenta-
-se que a ordem constitucional brasileira enfatiza razão de justificação par-
ticular e diferenciada para a proteção das espécies, que não se realiza sob o 
argumento da proteção de utilidades econômicas e da satisfação de interes-
ses individuais do proprietário perante o bem, mas a partir da atribuição de 
um valor intrínseco à natureza e a todos os seus elementos.

Nessa mesma ocasião, são identificadas e analisadas as cinco principais 
causas justificadoras de medidas precaucionais reconhecidas pela Constitui-
ção, cuja importância é especialmente importante no domínio de proteção 
da fauna, compreendendo: a) a proibição de práticas cruéis; b) obrigações 
de proteção perante atividades perigosas; c) proteção perante eventos que 
importem a extinção de espécies; d) proteção perante práticas e comporta-
mentos capazes de influir de forma negativa sobre as funções ecológicas, e; e) 
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proteção perante ações que coloquem em risco a variabilidade genética.
Pretende-se demonstrar que a configuração das medidas de proteção 

da biodiversidade proposta pela Constituição brasileira privilegia um modelo 
de regulação baseado na especificação de medidas que busca situar seus ele-
mentos à margem de um conjunto relevante de atividades, práticas, e eventos 
considerados potencialmente perigosos para sua conservação e reprodução.

Nesse momento procura-se destacar que, ao enumerar situações e 
eventos que devem ser regulados, e ao especificar deveres no sentido de 
impedi-los ou proibi-los, a Constituição valora-os para considerar, mesmo 
sem prévia demonstração científica, na condição de potencialmente peri-
gosos ou aptos a expor a biodiversidade brasileira em todas as suas formas, 
a prejuízos capazes de produzir resultados irreversíveis.

Assim consideradas tais medidas, sustenta-se que constituem expres-
são do reconhecimento de condições específicas para a execução do princí-
pio da precaução no domínio da proteção da fauna.

2 DIVERSIDADE BIOLÓGICA E A SOCIEDADE DO RISCO GLOBAL

O contexto contemporâneo a partir do qual são organizadas as re-
lações sociais é característico de uma sociedade do risco global1, onde os 
riscos se apresentam, cada vez mais, como projeções espaciais e temporais 
do resultado de decisões tomadas sob circunstâncias de deficiência na quali-
dade do conhecimento. Tais padrões de instabilidade terminam por definir 
a própria extensão dos efeitos de nossas decisões irresponsáveis, que se pro-
jetam de forma transnacional.

Ocorre que, apesar da projeção desses efeitos ser global, a responsabili-
dade pela produção dos riscos enfrenta hoje graves problemas de democracia 
ambiental no que diz respeito à participação decisória na gestão desses riscos. 
Isso porque no modelo de globalização da atividade econômica e financeira 
que hoje permeia as sociedades contemporâneas, os riscos são conseqüências 
da irresponsabilidade prática dos efeitos de decisões de uma espécie de eco-
-máfia (Untergangster), que concentra em poucos, um preocupante poder de 
expor muitos, de forma voluntária, a diversas espécies de prejuízos, tal como 
1 BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo global. Tradução de Jesús Albores Rey. Madrid: Siglo XXI, 2001. p. 31-58.
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se comportassem enquanto verdadeiros gângsters da destruição2.
Esse problema de democracia ambiental — típico da nova sociedade 

de risco global — foi muito bem constatado pelo Comitê Econômico e So-
cial, ao perceber que as sociedades tecnológicas não são igualitárias. E essa 
desigualdade é originária dos riscos a que as sociedades são expostas rotineira-
mente pelas técnicas utilizadas; o risco introduz nas sociedades a assimetria3.

Os riscos com que convivemos nesta forma diferenciada de sociedade, 
são riscos muito mais próximos de nosso cotidiano e originários de um ex-
tenso conjunto de modalidades de nossas ações, cuja acumulação de efeitos 
já tem condições de produzir prejuízos que conquanto sejam imperceptíveis 
ou invisíveis neste momento, poderão vir a ser consideráveis a longo prazo.

Esses riscos já não podem ser associados a causas perfeitamente deter-
mináveis, visíveis, e geralmente oriundas de eventos de grande magnitude, 
como desastres nucleares, derramamento de combustíveis e outras grandes 
ameaças sobre a diversidade biológica.

Diversas são as fontes de riscos, que passam a assumir a perigosa 
configuração de riscos invisíveis e ameaças anônimas, que precisam ser ava-
liadas e geridas pela sociedade, que no entanto, cada vez mais, somente tem 
acesso ao momento final desse processo, quando então já estão na condição 
de vítimas dos efeitos de riscos visíveis e atuais.

O Direito Ambiental, nesse contexto, precisa oferecer instrumentos 
e condições capazes de assegurar eficácia na regulação dos novos problemas 
que emergem desse contexto de modificação dos riscos.

Atualmente, todos os elementos que compõem a biodiversidade, e 
especialmente a fauna, estão expostos, em maior ou menor grau, aos efeitos 
de decisões socialmente irresponsáveis.

A fauna representa elemento de preocupação particular nesse sentido, por-
que as dificuldades de sua proteção estão relacionadas à necessidade de gestão de 
uma série de fatores e causas, atribuídas em maior grau, não a comportamentos 
pontuais ou àqueles eventos de grande magnitude e de expressiva visibilidade.

2 Cf. em: BECK, Ulrich. A reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: GID-
DENS, Anthony; BECK, ULRICH; LASH, Scott. Modernização Reflexiva. Política, tradição e estética na 
ordem social moderna. Trad.de : Magda Lopes. São Paulo: Unesp, 1997. p. 67.

3 COMITÊ ECONÔMICO E SOCIAL. Parecer do Comitê econômico e Social sobre: o recurso ao prin-
cípio de precaução (Parecer de iniciativa). CES 800/2000. Bruxelas: 12 jul. 2000, p. 3.
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Os riscos a que se encontra exposta têm sua origem decisiva, no re-
sultado das próprias opções de desenvolvimento econômico e nos modelos 
de exploração dos recursos naturais que são reproduzidos em escala global. 
Nesse contexto, deve-se enfatizar que decisões nacionais sobre os rumos 
do desenvolvimento econômico de cada Estado não são necessariamente 
decisões locais sob a ótica da produção de riscos.

Esses resultados se expressam através da proliferação de uma série de 
fatores externos que exercem influência direta sobre as espécies do planeta, 
expondo-as à severa ameaça de sua própria extinção em períodos variáveis, 
podendo ser enumerados como as causas de impacto mais relevantes, v.g: 
o aquecimento global4; a devastação dos espaços naturais (e conseqüen-
temente, a destruição dos habitats das espécies); a exploração econômica 
insustentável dos recursos naturais; práticas comerciais predatórias (sejam 
elas legais ou ilegais, como o caso do tráfico); caça predatória, entre outras.

Todo esse conjunto é reconduzido necessariamente a faltas institucionais 
dos governos nacionais no sentido de modificar ou rever os padrões e princípios 
de seus modelos de desenvolvimento econômico, cuja manutenção sistemática 
contrasta com a melhoria dos sistemas de proteção do meio ambiente.

A afirmação responde ao interessante problema que é colocado atual-
mente, com maior visibilidade, por exemplo, à União Européia, que assiste 
ao crescimento do risco de desaparecimento e a concreta redução da popu-
lação de numerosas espécies, apesar dos avanços nas políticas de conserva-
ção da natureza adotadas pelos Estados-membros5.

O problema central para a gestão desses riscos parece estar localizada 
exatamente nas decisões sobre os modelos de desenvolvimento econômico, 
sendo possível reconhecer o estabelecimento de relações entre as taxas de 
desenvolvimento econômico, e as taxas de perda da biodiversidade6.
4 Estudo publicado na revista Nature afirma que o aquecimento global poderá levar ao desaparecimento de até 

um milhão de espécies até 2050, na medida em que os espaços onde vivem se tornarem inabitáveis. A simulação 
levou à conclusão de que de 15% a 37% de todas as espécies nas regiões estudadas poderão ser extintas devido 
às mudanças climáticas. (EFEITO ESTUFA ‘põe em perigo um milhão de espécies’. BBC BRASIL.com. Dis-
ponível em: http://wwwbbc.co.u,/portuguese/ciencia/story/2004/01/printable/040107_climatege.shtml).

5 COMISSÃO EUROPÉIA. NATURA.  A gestão do nosso patrimônio.Luxemburgo: Serviço das Publica-
ções Oficiais das Comunidades Européias, 2000. p. 4.

6 A Agência Européia do Ambiente (AEA) já considerou, por exemplo, ser mais provável que diante da estima-
tiva de desenvolvimento econômico, a tendência é o aumento e não a estabilização das taxas de perda da bio-
diversidade. (COMISSÃO EUROPÉIA. Relatório da Comissão sobre a aplicação da Directiva 92/43/CEE 
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Do crescimento das taxas de desenvolvimento econômico resulta, 
principalmente, a fragmentação dos espaços naturais através do exercício 
de atividades intensas de uso dos espaços pelo homem7.

Incentivando atividades humanas através de práticas econômicas de 
esgotamento dos recursos naturais, o desenvolvimento da área cultivada e o 
aproveitamento econômico cada vez maior de espaços naturais antes inexplo-
rados, retira-se das espécies o espaço de seus habitats naturais, e contribui-se 
de forma significativa para seu desaparecimento, vez que, cada vez mais as 
espécies silvestres são transferidas ou reconduzidas a espaços inadequados8 
não só no quesito extensão, como, principalmente, no quesito funcional.

E o cenário não é diferente na experiência brasileira, que segundo a 
IUCN, já ocupava, em dados de 2003, a 4ª posição na lista de países com 
o maior número de animais ameaçados de extinção9.

3 O ESTATUTO JURÍDICO DO MEIO AMBIENTE NA CONSTI-
TUIÇÃO BRASILEIRA

Da mesma forma que o risco impõe às sociedades contemporâneas, 
uma modificação na forma de organização de suas relações, a implementa-
ção de um Estado de Direito Ambiental, nos termos propostos pela Consti-
tuição brasileira, também motiva transformações radicais sobre a forma de 
atribuição de valor pela ordem constitucional brasileira.

Modelos de hierarquia moral entre valores e necessidades são re-
jeitados, cedendo espaço para propostas conciliatórias mediadas a partir 

relativa à preservação dos hábitats naturais e da fauna e da flora selvagens. Parte 1. Relatório de síntese 
sobre os progressos gerais atualizados. Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Européias. s/d. p. 4).

7 Ibidem, p. 4.
8 COMISSÃO EUROPÉIA. A União Européia e a Proteção da Natureza. Luxemburgo: Serviço das Publi-

cações Oficiais da Comunidade Européia, 2002. p. 9.
9 Segundo avaliação da IUCN, divulgada em 2003, o Brasil possui 282 animais ameaçados de extinção, situado 

atrás apenas dos Estados Unidos (859 animais) e da Indonésia (411 animais). (BRASIL é 4º no ranking de 
animais em extinção, diz estudo. BBC BRASIL.com. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/cien-
cia/story/2003/11/printable/031118_especiesmp...>. No entanto, a mais recente Lista Nacional das Espécies 
Ameaçadas de Extinção divulga números que totalizam em número absoluto, 473 espécies distribuídas entre 
sete biomas, sendo que algumas espécies são identificadas em mais de um bioma. A lista enumera 163 aves, 
130 invertebrados, 107 mamíferos, e 18 anfíbios nas três categorias classificatórias (incluídas as criticamente 
em perigo, em perigo, e vulneráveis). (Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. 
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna mapabiom.htm. Acesso em: 22 maio 2004).
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de princípios de uma Constituição ambiental, que exercerá função ativa 
contribuindo na definição de novos consensos sobre os valores morais que 
serão reputados fundamentais em uma ordem constitucional, fundada na 
consideração jurídica da solidariedade.

Uma nova arquitetura constitucional dos direitos fundamentais leva 
em consideração propostas conciliatórias fundadas em pluralismos morais, 
onde a dignidade da pessoa humana e necessidades ecológicas são os valores 
de definição do objetivo central dos direitos: a proteção jurídica da vida.

A modificação do conteúdo dos direitos fundamentais passa a ad-
mitir uma dignificação não apenas simbólica da natureza, mas jurídica, de 
modo que esta passa a ser admitida como valor de dignidade moral autôno-
ma, que justifica, per se, a atribuição de obrigações que são constituídas em 
benefício de sua própria proteção. O objetivo de promoção do bem-estar 
do homem passa a compartilhar seu espaço no sistema jurídico, com o 
bem-estar de todas as formas de vida, em um modelo moral conciliatório, 
que atribui valor jurídico à proteção dos sistemas ecológicos.

Essa perspectiva é de grande relevância principalmente para a justi-
ficação do próprio conteúdo de um direito fundamental ao meio ambien-
te, que no contexto normativo brasileiro, encontra-se definido a partir da 
pretensão de proteção de um meio ambiente ecologicamente equilibrado10.

Ao definir esse direito fundamental a partir da proteção de equilíbrios 
ecológicos, não se considerou para essa finalidade, a proteção de equilíbrios 
estáticos, na medida em que as relações nos sistemas ecológicos se encon-
tram organizadas através de equilíbrios dinâmicos, interpretadas em escalas 
(temporal e espacial), que são hierárquicas em níveis que se relacionam de 
forma imprevisível e indeterminada11.

A proteção desse direito pressupõe como conteúdo a atribuição de va-
lor jurídico à natureza em uma proposta conciliatória, que deve harmonizar 
interesses associados à proteção da pessoa humana, com a necessidade de 
proteção de atributos ecológicos organizados na forma daqueles complexos 
equilíbrios. Nessa proposta, todos os valores devem estar situados em igual 

10 Art. 225, caput, CRFB.
11 Cf. AYALA, Patryck de Araújo. Direito e incerteza: a proteção jurídica das futuras gerações no Estado de 

direito ambiental. Dissertação. Mestrado em Direito. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 
2002. p. 69-87.
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condição de dignidade jurídica (igualdade moral no sistema de valores)12.
Klaus Bosselman13 faz referência à necessidade de uma posição com-

promissória, pela qual se deveria reconhecer que a humanidade não pode 
ser considerada como o centro da biosfera, ponto de convergência do re-
conhecimento e respeito pelo standard de moralidade baseado na pessoa 
humana. Deve-se permitir a inclusão da natureza, a partir do reconheci-
mento de que também possui uma existência moral relevante, dado que 
serve como fundamento para reconhecer à natureza, um valor intrínseco, 
independente das necessidades humanas14.

É nesse sentido que faz referência ao que chama de limitações eco-
lógicas15. Ao contrário de simples restrições a direitos, essas não possuem 
caráter instrumental e tampouco estão vinculadas a uma ética utilitarista 
orientada ao atendimento de finalidades antropocêntricas. Reafirmam, ao 
contrário, exatamente a existência de um valor intrínseco atribuído à natu-
reza, e que deve ser protegido enquanto tal16.

Desse modo, a afirmação de um direito fundamental ao meio am-
biente, e sobretudo, o reconhecimento de uma identidade particular ao 
bem ambiental, desafiam a fé ocidental na clássica configuração unitária de 
justificação dos direitos fundamentais, baseada na proteção do princípio da 
dignidade da pessoa humana.

O reconhecimento do valor intrínseco da natureza e da juridicidade 
dos interesses das futuras gerações são responsáveis pela consolidação de 
uma independência axiológica da natureza.

Não se pretende com a afirmação de um direito fundamental ao meio 
ambiente, atribuir juridicidade a pretensos direitos que tenham por sujeito a 

12 Ibidem, p. 54.
13 BOSSELMANN, Klaus. Human Rights and the Environment. The Search for Common Ground.  Revis-

ta de Direito Ambiental, São Paulo, RT, n. 23, p.35-52, jul./set. 2001.
14 Ibidem, p. 43; SEIN, Amartya. Porque é necessário preservar a coruja-pintada. Folha On-line.   Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/ciencia/ult306u11316.shtml>. No mesmo sentido, Mark Sagoff 
propõe o reconhecimento de um valor moral para as espécies, rejeitando modelos de consideração jurídica 
da natureza baseados em perspectivas utilitaristas ou economicistas. (Cf. em: SAGOFF, Mark. On the value 
of endangered and other species. Paper. Maryland, Institute for Philosophy and Public Policy School of 
Public Affairs, p. 15. SAGOFF, Mark. The value of nature: a look at the literature. Paper of workshop, New 
York, Carnegie Council on Ethics and International Affairrs. p.12. SAGOFF, Mark. Zuckerman’s Dilemma: 
A Plea for Environmental Ethics. Hastings Center Report, v. 21, n. 5, p. 32-40). 

15 BOSSELMANN, Klaus, Op. cit., p. 36.
16 Idem.
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própria natureza. Objetiva-se tão somente demonstrar que no Estado de Di-
reito Ambiental, outras são as escolhas fundamentais que devem ser realizadas 
para o fim da proteção dos bens e valores jurídicos considerados fundamentais.

O que se procura é tão somente a consideração jurídica da natureza 
(legal considerateness), admitindo-se que esta deve ser compreendida como 
bem jurídico. Impõe-se, portanto, a estruturação de um estatuto jurídico 
do ambiente, que permaneça aberto entre outras variáveis, a exigências de 
pluralismo moral17.

Desse modo, em uma sociedade plural e organizada sob as bases de 
um sistema constitucional cognitivamente aberto à diversidade e à dife-
rença18 — bases a partir das quais efetivamente se constitui a sociedade 
do risco global — a natureza se vê efetivamente investida de valor. Ocorre 
que, conquanto se lhe reconheça valor autônomo para a finalidade de sua 
consideração pelo Direito, não se trata de valor unitário.

Representa enquanto tal, bem autônomo (macro-bem ambiental), mas 
também, um conjunto de bens ambientais (micro-bens) de múltiplo valor, 
com uma abertura especial às relações que aquela estabelece com a cultura, 
pressuposto para a consolidação de um modelo de Estado cosmopolita19, ti-
picamente associado ao contexto de uma sociedade do risco global.

3.1 A DIVERSIDADE BIOLÓGICA COMO BEM JURÍDICO 
AMBIENTAL

Uma primeira abordagem sobre o texto da CDB (Convenção sobre a 
Biodiversidade Biológica) expõe como primeira questão de relevância, um 
problema conceitual, cujo esclarecimento guarda pertinência imediata com 
a delimitação de seu objeto de proteção.

A Convenção trabalha com um referencial de conceitual bastante 
abrangente de diversidade biológica, definindo-a como:
17 Ibidem, p. 105.
18 Sobre o pluralismo constitucional, e o lugar da cultura no Estado Constitucional cf. respectivamente: (HÄ-

BERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la sociedadeabierta. Tra-
dução de: Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2002. p. 105-116. HÄBERLE, Peter. Teoría de la Constitu-
ción como ciencia de la cultura. Tradução de Emilio Mikunda. Madrid: Tecnos, 2000. p. 33-38.

19 Cf. BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo global. Trad. de Jesús Albores Rey. Madrid: Siglo XXI, 2001. p. 
30; BECK, Ulrich. The Silence of Worlds: On Terror and War. Security Dialogue. London: Sage, vol. 34, 
n. 3, p. 264-266,  Sep. 2003.
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[...] a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, 
marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos eco-
lógicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversida-
de dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.20

Biodiversidade e diversidade biológica são expressões que já se inte-
graram à compreensão pública cotidiana como se estabelecessem relações 
de identidade, e tendem, em um primeiro momento, a propor um sentido 
bastante limitado para os regimes legais de proteção de bens, na medida 
em que apresenta um conceito essencialmente biológico, que abrange uma 
extensa rede de processos e elementos em interação.

O texto ratificado e aprovado pelo Estado brasileiro21, propõe (art. 1º) 
uma abordagem que enfatiza a multiplicidade de componentes e processos 
que se encontram relacionados à proteção da variabilidade dos organismos 
em diversos níveis de sua organização, abrangendo a saber: a diversidade 
genética, diversidade de espécies e a diversidade do ecossistema.

Sob esse primeiro enfoque — que se concentra nas relações biológi-
cas — o conceito que permite representar de forma ampla todas as formas 
de vida e o desenvolvimento de seus processos de organização, contemplan-
do não apenas a perspectiva dos organismos considerados em si mesmo, 
mas abrangendo também, sua configuração genética, e os processos ecos-
sistêmicos que conquanto invisíveis, contribuem na formação de parte das 
espécies individuais.

Nesse sentido, a Convenção apresenta contribuição de grande rele-
vância para a organização dos regimes de proteção, na medida em que:

a) reconhece como objeto de proteção o valor intrínseco 
da biodiversidade, atribuindo a condição de beneficiary de 
obrigações de proteção, aos próprios componentes e proces-
sos biológicos dinâmicos, que relacionam as comunidades 

20 Art. 1º da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Esclarece-se que a tradução utilizada é aquela adotada 
pelo Anexo do Decreto legislativo n. 2, de 03 de fevereiro de 1994, que aprova o texto da Convenção sobre 
a Diversidade Biológica.

21 Depósito do instrumento de ratificação em 28 de fevereiro de 1994, aprovada pelo Decreto legislativo n. 2, de 03 de 
fevereiro de 1994 (Publicado no DOU de 04 de fevereiro de 1994, Seção I, p. 1693), e promulgada pelo Decreto n. 
2519, de 16 de março de 1998, Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, publicado em: 17mar.1998.
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de animais e seus ambientes não vivos, sendo portanto, bem 
ambiental, e;
b) reconhece a diversidade genética como valor de proteção, 
ao lado da diversidade de espécies, no que admite a possibi-
lidade da reprodução de processos sistemáticos de erosão do 
capital genético, sem que ocorra, necessariamente, a perda 
ou mesmo, em nível mais radical, a extinção de espécies, 
ampliando o conjunto de bens ambientais protegidos, e mo-
tivando a justificação de regimes especializados de tutela, de 
modo a atender as necessidades especiais de todos os níveis 
de organização da diversidade biológica, considerada per se.

Ainda sob essa abordagem, é importante salientar que o conjunto de 
aspectos abrangidos por seu conceito normativo define apenas parcialmen-
te o objeto de proteção da Convenção, pois ainda que se tenha procurado 
abranger de forma tão completa quanto possível, todos os processos e va-
riáveis responsáveis pelo desenvolvimento e reprodução da vida, restaria, 
a princípio, uma lacuna, representada por outras variáveis de importância 
simétrica, mas que no entanto, não são biológicas.

A lacuna, no entanto, é apenas aparente. A referência conceitual que 
parte da biodiversidade propõe, na verdade, uma abordagem bastante mais 
abrangente, que reúne, além dos componentes biológicos e sua variabilidade, 
outros tipos de variáveis que desempenham funções de relevância especial 
nesses processos, como as econômicas, sociais, jurídicas, políticas e culturais22.

O conceito de biodiversidade propõe uma leitura de integração e 
complementaridade sobre a diversidade biológica, compreendendo-a atra-
vés do reconhecimento de que não é possível dissociar as múltiplas espécies 
de relações estabelecidas nos processos biológicos, cuja dinâmica também é 
resultado de importantes interações com variáveis sócio-culturais, superan-
do enfim, proposições conceituais baseadas em um enfoque restritivamente 
biológico sobre a questão de sua conservação.

Essa relação de interdependência é reconhecida pela Convenção, que 
atribui às variáveis culturais, função de relevância na conservação da diver-
sidade biológica, afirmando o indispensável papel que desempenham nesse 

22 Cf. CRUZ, Ivannia Ayales et al. Uso sostenible de la biodiversidad en Mesoamerica: Hacia la profundi-
zación de la democracia. Discusion de concéptos. San Jose: UICN, 1997. p. 8-9.
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sentido, para justificar a proteção das práticas e usos tradicionais23.
Por biodiversidade, deve-se compreender a integração de perspectivas que 

são complementares, admitindo-se que há estreita conexão entre a conservação 
da diversidade biológica, e os elementos sócio-culturais relacionados. É somente 
a partir dessa abordagem — que pressupõe uma relação indissociável entre as 
diversas variáveis (biológicas e sócio-culturais) — é que se pode falar não mais em 
diversidade, mas sim, em biodiversidade genética, biodiversidade de espécies e 
biodiversidade de ecossistemas, porque em cada um dos níveis de organização da 
diversidade biológica, deve ser reconhecida a função desempenhada por aquelas 
variáveis em tais processos, que se superpõem aos processos biológicos.

Pode-se argumentar, portanto, que o regime proposto pela CDB não 
se restringe à proteção dos múltiplos componentes e processos reunidos em 
torno da variabilidade biológica (genética, de espécies e de ecossistemas) 
— compreendendo também uma dimensão sócio-cultural, que se encontra 
associada aos objetivos de conservação e uso sustentável daqueles compo-
nentes e processos. Por essa razão, considerar a biodiversidade na qualidade 
de objeto de proteção importa o reconhecimento e a identificação de duas 
dimensões bem definidas de seu objeto; dimensões que não são autônomas, 
mas interdependentes e que se superpõem: a biológica e a sócio-cultural, 
esta, relacionada principalmente, aos conhecimentos e práticas que cons-
tituem instrumentos para a conservação e preservação daqueles atributos.

4 O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E A PROTEÇÃO DA FAUNA

4.1 O CONTEÚDO JURÍDICO DO PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO

A segurança técnica e científica já não podem justificar as ações e 
medidas de proteção do meio ambiente em contextos sociais em que a cor-
reta compreensão dos conflitos depende do estabelecimento de relações en-
tre instâncias das mais variadas qualidades. Essas relações impõem como 
problema fundamental, a necessidade de estabelecer condições de acesso 
à informação suficiente e adequada para a decisão em contextos de risco, 
mesmo quando tais condições não se fazem presentes.
23 O reconhecimento dessa função encontra-se expressa já no preâmbulo do texto da Convenção, bem como, 

definida no conjunto de medidas relacionadas à conservação in situ (art. 8, “j”).
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As alternativas de regulação dos riscos dependem de se permitir o 
desenvolvimento de exigentes condições de democracia ambiental nos pro-
cessos de decisão, como condição necessária para gestão dos riscos oriundos 
de situações de indisponibilidade da informação. 

O reconhecimento pelo Direito ambiental da insuficiência, incom-
pletude e até mesmo, da inadequação dos modelos de gestão científica dos 
riscos é pressuposto fundamental para a superação teórica de propostas re-
gulatórias tipicamente associadas ao ineficaz modelo de ecologia cosmética.

Nesse sentido, o desenvolvimento significado jurídico do princípio da 
precaução expressa com notável representatividade, o particular quadro de 
modificação dessas alternativas de regulação, evidenciando definitivamente 
a falência institucional dos objetivos de segurança. O conteúdo jurídico do 
princípio da precaução procura substituir modelos de decisão fundados na 
segurança técnica ou científica, privilegiando modelos que garantam um 
estado de segurança ética, tal como afirmado pelo Comitê Econômico e 
Social, avaliando o impacto do princípio na União Européia24.

A regulação jurídica do ambiente deve buscar organizar processos de 
gestão de riscos minimamente conhecidos ou absolutamente desconheci-
dos, mediante a correta compreensão de trilogia bastante representativa dos 
problemas tipicamente associados à eficácia da proteção jurídica das futuras 
gerações, relacionando tempo, conhecimento e informação, em processos 
decididos mediante a intervenção de instrumentos que permitam ponderar, 
avaliar e julgar adequadamente os elementos dessa tríade.

Essa é a razão pela qual ganha destaque a caracterização das específi-
cas condições de aplicação do princípio, que é nesse contexto, instrumento 
imprescindível na ordenação do ponto ótimo de proteção do ambiente em 
sociedades cuja característica fundamental reside em não oferecer as con-
dições de segurança técnica, científica, e informativa, necessárias para esses 
processos de tomada de decisão.

A União Européia tem procurado atingir na medida do possível, con-
sensos sobre a matéria, indicando caminhos para a modificação das ações 
das instituições, mediante a proposição de elementos que permitiram o de-
senvolvimento dos melhores pontos de consensos democráticos na gestão 
24 COMITÊ ECONÔMICO E SOCIAL. Parecer do Comité económico e Social sobre o recurso ao prin-

cípio de precaução: parecer de iniciativa. p. 3.
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da informação nos processos de decisão sobre riscos: 
 

a) necessidade de participação popular;
b) desenvolvimento de novas metodologias para a análise dos 
riscos, podendo ser proposta seqüência de objetivos que impor-
ta a: redução dos riscos (prevenção), mitigação dos efeitos preju-
diciais oriundos de eventual ação de risco, e implementação de 
estratégias de proteção para riscos imprevisíveis ou para os casos 
onde a prevenção ou a mitigação falharam;
c) obediência a seqüência de identificação (determinação), ges-
tão e comunicação dos riscos;
d) submissão da percepção dos riscos à avaliação pública (de-
senvolvimento das noções de responsability e accountability);
e) proporcionar condições de desenvolvimento de novas insti-
tuições de elevada qualidade democrática (comitês, conselhos, 
agências, etc...);
f) compreensão diferenciada dos processos de análise dos riscos;

A gestão da informação especializada, precária, insuficiente, inacessível 
ou mesmo inexistente, supõe um modelo de gestão que conquanto preveja se-
qüências de identificação, avaliação, gestão propriamente dita, e monitoramento, 
privilegia o momento da comunicação dos riscos, aspecto que permite afirmar 
que esse processo deve considerar novos parâmetros de orientação das decisões, e 
metodologias de avaliação dos riscos, que assim poderiam ser traçados:

a) seleção da qualidade dos riscos: Os riscos de elevada comple-
xidade e as incertezas, devem ser privilegiados como objeto de 
análise, buscando sua diminuição e controle;
b) a informação e a comunicação devem preferir a quantificação;
c) o risco impõe como método de trabalho a transparência e a 
visibilidade da organização;

Nesse sentido, características diferenciadas devem ser necessariamen-
te identificadas e evidenciadas na análise dos riscos:

a) a determinação dos riscos não pode ser dissociada da gestão 
e avaliação desses riscos, sendo que os julgamentos devem se 
realizados em ambos os momentos;
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b) deve-se considerar que a determinação dos riscos depende 
também de informações econômicas, valores sociais e sofre a 
influência de diferentes aspectos culturais;
c) A determinação dos riscos não pode ser cientificamente vin-
culada porque deve considerar que a incerteza e a ignorância são 
obstáculos que nem sempre podem ser superados pela ciência;
d) Os processos de tomada de decisão devem considerar que 
não se pode estabelecer critérios previamente estabelecidos, pre-
ferências ou privilégios de ordem absoluta entre valores cientí-
ficos e políticos para a informação da decisão. As soluções são 
negociadas e priorizam a busca de consensos bem informados;
e) As soluções (decisões) sobre problemas que se organizam a 
partir de bases de risco deverão privilegiar opções que levem em 
consideração a prevenção e/ou precaução;

Portanto, se pudéssemos estabelecer uma espécie de agenda de ações e 
aspectos reputados relevantes para a organização da compreensão social e insti-
tucional das novas relações de risco, alguns elementos poderiam ser propostos:

a) os riscos não podem ser compreendidos integralmente ou 
por vezes, minimamente, pela ciência;
b) nem sempre os riscos podem ser determinados de forma 
individualizada, apresentando-se de forma complexa, híbri-
da e composta, dificultando o desenvolvimento de instru-
mentos idôneos para sua especificação;
c) os riscos exigem que se considerem soluções de governa-
bilidade democrática, processos públicos e otimização da 
capacidade de decisão dos cidadãos;

A proposição de alternativas eficientes para a gestão dos riscos exige 
medidas que procurem permitir o acesso do público em público para a 
tomada de decisões: comitês mistos e trans-científicos, tal como tem sido 
proposto e discutido na experiência da União Européia, especialmente em 
relação à gestão da biotecnologia e da indústria química, objetivando sem-
pre prevenir e/ou minimizar os indesejáveis efeitos da falha técnica, optan-
do por submeter o processo ao controle público.

Essa opção está bem clara no art. 6.4 da Convenção de Aarhus, que 
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dispõe que as partes estão obrigadas a adotar todas as medidas para que a 
participação do público comece desde o início do procedimento, quando 
todas as opções e soluções ainda sã possíveis, e especialmente quando o 
público ainda pode exercer uma influência real.

A dimensão das escolhas é enfatizada porque as decisões são geral-
mente produzidas a partir de processos e não de forma unilateral25, daí 
porque o fundamento de sua legitimação deixa de ser a autoridade, prefe-
rindo agora a negociação e a concertação, que se impõem como alternativas 
metódicas para solução de conflitos caracterizados a partir de relações de 
oposição, tensão e colisão entre interesses, valores, bens e pretensões, e que 
expõem as condições de proteção jurídica do ambiente a restrições e limites 
de outras ordens (econômica, social, cultural e mesmo pessoal).

Está em jogo desse modo, a própria capacidade regulatória do Di-
reito ambiental, que é submetida a crítica ante as dificuldades cognitivas 
suscitadas pela consideração do risco nos processos de decisão.

Na gestão dos riscos, as soluções de concertação e os modelos de 
cooperação26, preferem decisões dependentes de formas de conhecimen-
to cientificamente limitadas e disciplinares, circunstância que produzirá, 
importantes conseqüências na própria forma de organização dos sistemas 
jurídicos nas sociedades de riscos, baseada em uma postura pró-ativa, e no 
desenvolvimento de ambiciosos programas orientados pelo futuro, defini-
dos essencialmente por conjuntos de ações de prevenção dos riscos27.

Os modelos de gestão científica revelam-se incompatíveis com a qua-
lidade dos novos problemas colocados aos processos de decisão, definidos 
a partir de valores como a instabilidade cognitiva, a incerteza, a imprevisi-
bilidade e fundamentalmente, o desequilíbrio, e que colocam ao conheci-
mento especializado, técnico e a perspectiva disciplinar da ciência, desafios 
e problemas que não podem se solucionados a partir de uma proliferação de 
redes institucionais e privadas de securitização pessoal e social. 

25 Na Administração Pública, referida tendência é bem caracterizada, como reconhece Ladeur, na substituição 
de modelos de soluções de conflitos baseados nos atos administrativos, por modelos baseados em processos 
de decisão. (LADEUR, Karl Heinz. The changing role of the private in public governance. The erosion 
of hierarchy and the rise of a new administrative law of cooperation. A comparative approach. Florence: 
European University Institute, 2002. p. 21).

26 Ibidem, p. 29-30.
27 LADEUR, Karl Heinz, Op. cit., p. 9.
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Nesse contexto pode-se reconhecer com clareza a importância do 
princípio da precaução, que atua de forma prática, como instrumento de 
controle e gestão da informação nos processos de decisão sobre os risco, 
uma vez que o efetivo problema proposto pelo princípio é o de como se de-
cidir perante bases informativas de elevado grau de imprevisão e inseguran-
ça científica, e o seu objetivo fundamental pode ser descrito como razão de 
justificação da imposição de obrigações de originar decisões mesmo perante 
bases cognitivas precárias.

Dessa forma, tal como já se qualificou outro princípio de grande im-
portância para o próprio Direito ambiental (princípio da proporcionalida-
de), o particular contexto de aplicação do princípio da precaução envolve a 
necessidade de resolução de problemas a partir de bases limitadas de conhe-
cimento28, circunstância que enfatiza sua compreensão a partir de uma di-
mensão programadora, que se concentra em buscar alternativas de tomada 
das melhores decisões possíveis, tentando superar os estados de incerteza29.

O princípio da precaução vem estabelecer no domínio da regulação 
jurídica dos riscos e da proteção jurídica do ambiente, uma autêntica proi-
bição de non liquet, mesmo perante o conhecimento indisponível, inaces-
sível ou inexistente.

A principal causa de justificação de medidas de proteção do meio 
ambiente é justamente a ausência de conhecimento adequado e o estado 
de dúvida sobre a situação de risco que se afigura. Desse modo, ainda que 
não configurada de forma conclusiva a situação de risco, ou não demons-
trada de forma adequada a qualidade do risco suficiente para motivar ações 
justificadas a partir de dados científicos, não se pode justificar a omissão na 
adoção de medidas destinadas a conter a probabilidade de prejuízo poten-
cialmente irreversível.

A incerteza é o pressuposto que move a adoção das medidas precaucio-
nais, que são justificadas exatamente a partir de situações de risco não provado 

28 ENGEL, Christoph. The Constitucional Court: applying the proportionality principle: as a subsidiary 
authority for the assessment of political outcomes. Bonn: Max-Plank-Projektgruppe Recht der Gemeins-
chaftsgüter, 2001. p. 4.

29 Nesse sentido, mostra-se interessante a análise empreendida em recente trabalho apresentado junto ao curso 
de graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina:(NOGUEIRA, Ana Carolina Casa-
grande. O princípio de precaução no Direito Ambiental. Monografia (Curso de Graduação em Direito). 
Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2001, p. 63-65).
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ou não demonstrado de forma suficiente a partir de base científica conclusiva30.
Esse problema só pode ser convenientemente equacionado se os mo-

delos especialistas forem substituídos por modelos plurais e abertos a outros 
valores não propriamente científicos, devendo se considerar que até mesmo 
o conhecimento especializado é considerado hoje como instável e inseguro. A 
aplicação do princípio da precaução supõe, hoje, portanto, a opção por mo-
delos de concertação, que relacionam dados científicos a valores plurais e de-
mocráticos, revelando que as escolhas também podem ser políticas, mas não 
apenas políticas, e nunca exclusivamente científicas, afirmação que revela que a 
ciência e a técnica são apenas realidades parciais no contexto dos processos de 
decisão sobre os riscos.

Esse parece ser o aspecto inovador introduzido pelo princípio da pre-
caução, na diferenciação da qualidade da organização da regulação jurídica 
do ambiente nas sociedades de risco. O princípio da precaução vem afir-
mar que mesmo perante a incapacidade da ciência na atividade de origi-
nar o conhecimento especializado, e as bases informativas necessárias, de 
que dependeriam a princípio, as decisões, persiste a obrigação de que o 
conhecimento seja necessariamente produzido. Mesmo que a ciência não 
tenha conseguido originar o conhecimento, persiste a necessidade de que 
de alguma forma, seja originado. E diante da incapacidade da ciência de 
fazê-lo, desenvolve-se progressivamente a importância da temática dos vín-
culos entre democracia e processo, através de soluções de concertação, que 
permitam, mediante participação pública, o acesso e a composição das ba-
ses informativas, mediante a comunicação e do diálogo entre saberes não 
especializados, e de natureza eminentemente prática.

A concertação e a negociação impõem a opção por soluções de 
gestão dos riscos que busquem executar e concretizar especificamente, 
o sentido jurídico da repartição compartilhada de responsabilidades na 
proteção do ambiente, na medida em que ante a inconclusão ou inexis-
tência de informações necessárias para a decisão, busca-se produzir o co-
nhecimento ainda indisponível31, mediante a organização dos melhores 
30 Cf. nesse sentido: NOIVILLE, Christine. Princípio da precaução e Organização Mundial do Comércio: da 

oposição filosófica para os ajustes técnicos? In: VARELLA, Marcelo Dias; PLATIAU, Ana Flávia Barros (Orgs.). 
Princípio da precaução. Coleção Direito Ambiental em Debate. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 322. v. 1.

31  AYALA, Patryck de Araújo. Direito e incerteza: a proteção jurídica das futuras gerações no Estado de 
direito ambiental. p. 232.
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pontos democráticos de consenso que sejam permitidos concretamente 
no caso específico, que são atingidos sempre que se permita conciliar 
no caso concreto, a consideração jurídica da natureza, e a proteção dos 
interesses das futuras gerações.

Essa característica acentua com intensidade a necessidade de se es-
tabelecer em todos os processos de tomada de decisões, um sentido inte-
gral32 de definição dos objetivos do direito ambiental, intencionado que 
sejam realizadas na composição dos interesses, ponderações tão completas 
quanto possíveis, levando em consideração todos os aspectos relevantes e 
pertinentes à solução da temática decisória33, imposição que só é possível 
mediante processos bem informados, que oportunizem participação públi-
ca e democrática no momento da seleção das escolhas. Nesse caso, deve-se 
destacar a seleção das medidas precaucionais dependerá necessariamente, 
da correta ponderação realizada nesses processos de decisão, dos atributos 
da necessidade, adequação e suficiência, a partir da configuração fática que 
se apresente em cada caso concreto.

E a responsabilidade pela produção do conhecimento e da informa-
ção necessária à decisão, é dessa forma, compartilhada entre todos os atores 
desse processo público, enfatizando a dependência da capacidade regulató-
ria do Direito ambiental na sociedade do risco global, ao desenvolvimento 
de condições de solidariedade, e sobretudo, de condições de participação 
plural, atributos que reunidos qualificam as características fundamentais 
dos novos contornos de aplicação do princípio da precaução.

Adiante é analisado o conteúdo jurídico do princípio em dois dos 
principais instrumentos internacionais de relevância no domínio específico 
da proteção da fauna, representados aqui, pela Convenção sobre a Diversi-
dade Biológica, e pelo texto da Convenção de Estocolmo sobre Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs).

32 Consultar por oportuno: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado constitucional e democracia sus-
tentada. Revista do Centro de Estudos de Direito do Ordenamento, do Urbanismo e do Ambiente. Coim-
bra: Coimbra, ano 4, n. 8, p. 12, dez. 2001; CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estado Constitucional 
Ecológico e Democracia Sustentada. In: FERREIRA, Heline Sivini; LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). 
Estado de Direito ambiental: tendências, aspectos constitucionais e diagnósticos. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2004. p. 8.

33  A técnica da consideração de todos os interesses relevantes no processo de balanceamento ou ponderação é 
referida por Ladeur em: LADEUR, Karl Heinz, Op. cit., p. 18.
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3.1.1 A precaução na Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB)

A referência básica para a especificação do conteúdo do princípio no 
domínio da proteção da fauna encontra fundamento no texto da Conven-
ção sobre a Diversidade Biológica (CDB).

Crítica que frequentemente se realiza perante a tipologia da precau-
ção proposta pela convenção está na qualidade do risco requerida para a 
justificação das medidas, que exigiriam, a princípio, a verificação de situa-
ções de ameaça de redução ou perda significativa da biodiversidade34.

No entanto a caracterização da hipótese que condiciona a aplica-
ção de medidas precaucionais não pode ser compreendida como expressão 
obrigatória e restrita de resultados aritméticos ou estatísticos, oriundos de 
prévias avaliações científicas dos riscos que estejam associados a determina-
do empreendimento ou atividade. Isso porque, especialmente no domínio 
da proteção da biodiversidade, a avaliação do atributo redução significativa 
privilegia, ao contrário do que a redação tende a propor, uma análise qua-
litativa e relativa e não quantitativa, baseada na importância funcional que 
determinados elementos da biodiversidade, ou mais particularmente, de-
terminadas espécies, exercem sobre a integridade de determinado processo 
ou sistema ecológico.

Sob essa perspectiva, e considerando a identidade central das medi-
das precaucionais — que objetivam, essencialmente, conter, mesmo diante 
de base cognitiva parcial sobre os riscos, a produção de efeitos potencial-
mente irreversíveis sobre o meio ambiente — a redução da biodiversidade 
requerida somente pode ser compreendida como aquela que possui aptidão 
de comprometer a integridade desses processos ou sistemas ecológicos, de 
modo que não necessariamente coincidiria com dados numéricos expressi-
vos em termos absolutos, v.g, de mortes de espécies da fauna.

Mais importante do que a avaliação quantitativa dos riscos, é a ava-
liação qualitativa, referente aos efeitos que a perda de determinada espécie 

34  Consta do preâmbulo do texto da Convenção, em sua versão original, em inglês, que: “quando exista uma 
ameaça de redução ou perda substancial da diversidade biológica, não se deve alegar a falta de provas científi-
cas inequívocas para atrasar as medidas destinadas a evitar ou reduzir ao mínimo essa ameaça.” No entanto, a 
tradução oficial do texto, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 2,de 03 de fevereiro de 2004, apresenta outra 
condição, fazendo referência não mais à significativa redução ou perda da biodiversidade, mas à sensível 
redução ou perda biológica. 
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produziriam sobre determinado sistema ecológico, mesmo que essa perda 
não se desse, em termos absolutos, de forma significativa, especialmente 
porque essa orientação dificilmente poderia ser compatibilizada com a situ-
ação das espécies ameaçadas de extinção, onde reduções sensíveis em termos 
absolutos representam qualitativamente, perdas significativas, levando-se 
em consideração a função que desempenham nos sistemas ecológicos, e o 
valor que representam perante a biodiversidade.

3.1.2 A precaução na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgâ-
nicos Persistentes

A consolidação do princípio na ordem jurídica nacional veio a ser 
otimizada recentemente através de importante iniciativa do Estado brasi-
leiro, ratificando o texto da Convenção de Estocolmo no ano de 2004 que 
estabelece severas restrições e proibições relacionadas ao emprego, comer-
cialização, fabricação e outros processos econômicos associados aos POPs 
(poluentes orgânicos persistentes). Essa iniciativa integra marco regulatório 
que vem complementar de forma significativa, as obrigações constitucio-
nais já atribuídas aos poderes públicos, no sentido de controlar, gerir e 
conter os riscos oriundos de substâncias perigosas.

Analisando o teor da Convenção, verifica-se que o princípio a pre-
caução ganha tratamento sensivelmente diferenciado em relação àquele que 
foi reservado pela CDB.

Nesta, a condição de instrumento para a realização dos objetivos da 
convenção35, adotando-se expressamente, como fundamento para seu con-
teúdo, a mesma orientação definida pelo art. 15, da Declaração do Rio. O 
que antes poderia ser considerado soft law, agora passaria a constituir hard 
law no domínio da proteção do meio ambiente em face dos POPs.

Os poluentes orgânicos persistentes são, em síntese, químicos sinté-
ticos que resistem ao processo normal de degradação. A Convenção coloca 
sob o regime de aplicação do princípio da precaução, uma relação de doze 

35  Art. 1º, caput. Esclarece-se que o texto consultado é aquele constante do anexo do Projeto de Decreto 
Legislativo n. 894, de 2003. (BRASIL. Projeto de Decreto Legislativo n. 894. Aprova a Convenção de 
Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes, adotada naquela cidade, em 22 de maio de 2001. Diário 
do Senado Federal. Brasília: Imprensa Nacional, 19 de novembro de 2003. p. 35787).
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substâncias, compreendendo oito pesticidas, dois tipos de químicos indus-
triais e duas famílias de compostos que são o resultado não intencional do 
processamento de outras substâncias, as dioxinas e os furanos36.

Pelo enfoque precaucional, a ausência de certeza científica sobre a 
ameaça de riscos sérios ou irreversíveis não pode justificar a postergação de 
medidas para impedir o dano ambiental que possa ter como fonte, princi-
palmente, uma relação de doze poluentes que foram considerados particu-
larmente tóxicos pela Convenção.

A importância dessa configuração para o princípio está na composi-
ção de um critério complexo para a justificação das medidas de proteção, 
baseado na avaliação da realidade dos riscos e da magnitude de seus efeitos. 
Assim, é possível conjugar medidas de forma independente, seja a partir da 
verossimilhança de grande ameaça, mas que no entanto, não comportariam 
efeitos irreversíveis, ou seja, de outro lado, pela verossimilhança de ameaça 
mínima, mas de efeitos irreversíveis.

Desse modo, a justificação de medidas tendentes a impedir deter-
minados efeitos que estejam associados a esses poluentes, não depende da 
demonstração científica conclusiva de que aqueles constituem efetivamente 
sua causa. E diante da situação de irreversibilidade que poderia ser gerada 
caso medidas não sejam tomadas para minimizar esses riscos, uma aborda-
gem precaucional é fundamental.

Apesar de seu específico âmbito de aplicação, a iniciativa deve ser 
considerada relevante para a finalidade de consolidação de um conteúdo 
jurídico uniforme e para uma identidade adequada para o princípio na 
ordem jurídica nacional.

3.2 ELEMENTOS PARA A JUSTIFICAÇÃO DE MEDIDAS PRECAU-
CIONAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA

Ao lado do sentido atribuído à aplicação princípio da precaução pe-
los instrumentos jurídicos internacionais, verifica-se que a Constituição 
brasileira também propôs um conjunto de condições bastante particulares 

36 WORLD WILDLIFE FUND. Persistent Organic Pollutants: Hand-me-down poisons that threaten wil-
dlife and people. Issue Brief. Washington: WWF, jan. 1999. p. 3.
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para sua aplicação no contexto da proteção da biodiversidade, relacionando 
causas e hipóteses para a justificação de medidas com especial aptidão no 
domínio de proteção da fauna, ao lado da obrigação universal de que todas 
as atividades potencialmente impactantes sejam objeto de avaliação e diag-
nóstico em estudo prévio de impacto ambiental37

Para tanto, optou-se pela proposição de um perfil de proteção preva-
lentemente fundamentado a partir da atribuição de obrigações aos poderes 
públicos, instituídas com o objetivo de permitir a concretização de um di-
reito fundamental ao meio ambiente38. Nesse modelo, é possível constatar 
que a Constituição adota uma abordagem que privilegia, essencialmente, a 
proteção do valor intrínseco da biodiversidade.

Nesse contexto, podem ser destacadas cinco obrigações específicas 
que associadas, representam o que poderiam ser consideradas como as prin-
cipais causas de justificação de medidas precaucionais que poderão ser ado-
tadas no interesse da proteção da fauna brasileira, compreendendo, a saber, 
os deveres de: a) preservar os processos ecológicos essenciais e prover o ma-
nejo ecológico das espécies39; b) preservar a diversidade e a integridade do 
patrimônio genético nacional40; c) controlar os riscos oriundos do emprego 
de quaisquer espécies de substâncias, técnicas e métodos41; d) impedir a 
exposição da fauna a eventos que possam colocar em risco sua função ecoló-
gica e expor as espécies ao risco de extinção42, e por fim; e) proibir e impedir 
a exposição dos animais à práticas e comportamentos cruéis43.

O núcleo de identidade dessas medidas é essencialmente, a proteção 
perante situações em que é verossímil a produção de efeitos negativos com 
aptidão de potencial irreversibilidade sobre a biodiversidade. Desse perfil, 
como se verificará, derivam todas as demais técnicas de proteção específicas.

3.2.1 Biodiversidade e a proteção da variabilidade de espécies

37 Art. 225, § 1º, inc. IV, CRFB.
38 O modelo advém da redação atribuída ao § 1º, do art. 225, CRFB.
39 Art. 225, § 1º, inc. I, CRFB.
40 Art. 225, § 1º, inc. II, CRFB.
41 Art. 225, § 1º,inc. V, CRFB.
42 Art. 225, § 1º, inc. VII, CRFB.
43 Idem.
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A primeira causa de justificação analisada refere-se ao dever constitucio-
nal de proteção do patrimônio genético nacional.

Uma primeira abordagem sobre esse dever, permite reconhecer uma rela-
ção de interdependência entre a proteção das informações genéticas das espécies 
e o dever de impedir os processos que as exponham ao risco de extinção.

Proteger o patrimônio genético, importa, especialmente, conservar con-
dições que permitam a variabilidade genética das espécies, condição que é re-
levante principalmente para a fixação das condições de proteção das espécies 
ameaçadas. A condição de vulnerabilidade em que se encontram tais espécies 
coloca como principal objetivo o reestabelecimento das populações, que de-
pende essencialmente da proteção da diversidade genética. A erosão dessa diver-
sidade importa para esses grupos, ameaça à sua própria existência.

A razão que justifica uma abordagem precaucional é portanto, a proteção 
perante estados de irreversibilidade.

Sob essa perspectiva, os riscos de extinção não necessariamente justi-
ficarão como as mais adequadas, medidas destinadas a conter a proliferação 
dos efeitos externos sobre determinada espécie, que serão apenas comple-
mentares. Quando se tem por referência o dever de proteção da diversidade 
genética, o objetivo central das medidas deve ser a conservação das condi-
ções de variabilidade genética.

Nesse sentido, medidas consistentes, v.g, no incentivo da criação em ca-
tiveiro, e da reprodução de espécies ameaçadas de extinção como alternativa 
à exploração predatória e do comércio ilegal, poderão não ser eficazes se as 
criações não permitirem a variação genética44. Desse modo, a afirmação de que 
determinada espécie não correria risco de extinção por já ser objeto de criação 
em cativeiros, não necessariamente poderia ser considerada correta.

Uma segunda forma de abordagem da questão exige a interação dos en-
foques de proteção dos espaços naturais e de todos os seus elementos, incluído 
nesse grupo, a fauna.

Nesse sentido, deve-se destacar a importância de instrumento que é funda-
mental para o regime de proteção dos espaços naturais, e que também demonstra 
grande aptidão para o cumprimento da finalidade de conservação da variabilida-
44 A observação é extremamente relevante no contexto brasileiro, principalmente porque não há nesses cativei-

ros, estudos de variabilidade genética das espécies. (Cf. ORGNAGHI, Tiago; MARQUES, Jairo. Governo 
quer vender peixes em extinção. Folha de São Paulo, São Paulo, FolhaCiência, 28 maio 2004, p.A15).
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de genética das espécies, especialmente, in situ, representado a saber, pela institui-
ção de espaços territoriais especialmente protegidos45, pelo poder público.

A instituição desses espaços deve pressupor consideração particular não 
apenas sobre a gestão dos próprios espaços naturais. Essa abordagem propõe 
um modelo de proteção integral sobre a biodiversidade, onde se procura pri-
vilegiar um compromisso de coordenação nas ações de proteção de todos os 
elementos integrantes da biodiversidade. 

Sob essa orientação, a atribuição da condição de área protegida a deter-
minado espaço natural deve procurar, sempre que possível, associar a pretensão 
de proteção dos espaços à necessidade à avaliação da ocorrência de espécimes 
cuja sobrevivência também dependa de ações de proteção.

Essa orientação é especialmente importante em relação à proteção da-
quelas espécies consideradas endêmicas, cuja incidência só se verifica em deter-
minadas regiões e espaços com características naturais particulares.

Sobre esse aspecto, estudo recentemente publicado na revista Nature46 
demonstrou que esse não é o enfoque reproduzido na estratégia mundial de 
proteção da biodiversidade vigente, na medida em que constatou não haver 
coincidência entre os espaços naturais protegidos, e os espaços onde se verifica 
a ocorrência de espécies seriamente ameaçadas de extinção.

Aproximadamente 300 espécies de vertebrados ameaçados, e outras 
237 espécies vulneráveis, compreendendo aves, mamíferos, anfíbios e tarta-
rugas, se encontram sob séria ameaça precisamente porque não se encontram 
em espaços que integram a rede mundial de proteção da biodiversidade.

Apesar desta representar, atualmente, número pouco superior ao re-
comendado pela IUCN para o percentual de áreas terrestres protegidas no 
planeta, esse número não resulta, concretamente, em garantia de proteção 
para as espécies mais ameaçadas, que são justamente aquelas endêmicas, 
cuja ocorrência somente se verifica em determinadas regiões, de modo que, 
sem a proteção de seus habitats, cresce consideravelmente os riscos do pre-
juízo em grau máximo a ser contido pelo princípio da precaução: a ameaça 
de irreversibilidade representada pela perda da espécie; a extinção.

45 Art. 225, § 1º, inc. III, CRFB.
46  IUCN. Protected Area “Gap Analysis” published in Nature. Disponível em: <http://www.iucn.org>. 

Acesso em: 10 maio 2004; REDE INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO À BIODIVERSIDADE tem 
vários “furos”. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe084200404.htm>.
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Dessa forma, conquanto se constate uma extensa relação de modali-
dades de áreas protegidas, cada qual com objetivos diferenciados, o enfoque 
de proteção vigente ainda se mostra insuficiente para garantir eficácia na 
proteção da fauna.

Esse é um dado que reforça a premissa de que a eficácia da gestão 
dos espaços naturais não pode depender exclusivamente de ações planeja-
doras dos usos sobre esses espaços, sendo necessário, fundamentalmente, a 
consideração de um enfoque de integração na implementação das medidas 
de proteção. O conjunto de elementos naturais presentes nesses espaços 
devem ser compreendidos como parte de um sistema dinâmico, onde os 
processos ecológicos não se conservam estáticos, razão pela qual sua pro-
teção pressupõe que todos os elementos da biodiversidade presentes nesses 
espaços sejam avaliados de forma interdependente.

A instituição de áreas protegidas deve privilegiar como objetivo não 
apenas a proteção dos próprios espaços naturais considerados em si mes-
mos, mas de todos os seus valores associados, na medida em que a proteção 
dos espaços também cumpre finalidades relacionadas, especialmente, à pre-
servação ou conservação das condições, funções e processos ecológicos que 
neles se desenvolvem, independente de suas qualidades particulares.

Desse modo, a atribuição de proteção especial a determinado espaço 
não restringe a atribuição de valor jurídico apenas à área enquanto espaço 
natural, integrando-se-lhe outras dimensões que a ela se encontram asso-
ciadas de forma funcional. O espaço natural constitui elemento a partir do 
qual, diversas finalidades são atingidas, como v.g: a reprodução de usos tra-
dicionais responsáveis pela conservação da própria biodiversidade, e, mais 
especificamente, a proteção de habitats de espécies.

Embora a fauna represente, per se, valor cujos atributos ecológicos, 
biológicos, genéticos, científicos, estéticos e culturais são destinatários de 
deveres de proteção, independente de qualquer interesse econômico que 
a ela se encontre associado, sua proteção não necessariamente pressupõe a 
adoção de medidas de eficácia direta sobre as próprias espécies.

As medidas são sempre complementares, de forma a coordenação é 
importante instrumento de garantia de sal eficácia. Se de um lado, conser-
var os espaços de constatada incidência das espécies — através da interven-
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ção do poder público — não exclui a adoção de medidas de proteção sobre 
as próprias espécies, essas medidas serão ineficazes se os habitats das quais 
dependem, também não forem objeto de medidas de proteção, na forma da 
atribuição da condição de área protegida.

Essa perspectiva adquire grande importância no contexto da Consti-
tuição brasileira, na medida em que esta propõe severas sujeições para o aces-
so a esses espaços e a todos os seus recursos naturais, expressa na forma de 
expressa proibição de qualquer espécie de utilização que possa comprometer 
a integridade dos atributos que constituíram a razão de sua proteção47.

A importância dessa regra está na circunstância de que não represen-
ta apenas uma proibição de ações que efetivamente tenham condições de 
comprometer as funções ecológicas dos espaços naturais. Abrange também 
a ameaça, ainda que não se tenham dados científicos e informação especia-
lizada em grau suficiente que permita demonstrar e confirmar a realidade 
dos riscos ou a extensão do poder de comprometimento, ainda que parcial, 
dos atributos definidores da identidade da área protegida.

Nesse sentido, observa-se que a restrição constitucional representa 
mais uma representação específica de conteúdo precaucional.

E uma vez reconhecida a necessidade de se estabelecer um enfoque de 
interdependência entre a proteção da fauna e dos espaços naturais, a proibi-
ção de usos constitucionalmente intoleráveis não beneficia apenas as áreas 
protegidas em si mesmas, mas todos os elementos naturais que se encontram 
sob proteção especial. Dessa forma, é possível admitir que qualquer pretensão 
de exploração, uso ou acesso aos espaços naturais, que possa representar ame-
aça a qualquer um dos atributos situados sob o regime de proteção especial, 
v.g, determinadas espécies da fauna que se utilizam dos espaços e estabelecem 
concretamente, relações funcionais com os sistemas ecológicos ali existentes, 
deve ser considerada censurada pela ordem constitucional brasileira.

3.2.2 A proteção em face de estados de risco

Como já foi mencionado, o núcleo de identidade das medidas pre-
caucionais de proteção da fauna propostas pela Constituição brasileira está 

47   Art. 225, § 1º, inc. III, CRFB.
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associada, sobretudo, à contenção da irreversibilidade.
A proteção em face de estados e eventos com a aptidão potencial de 

produzir efeitos negativos irreversíveis sobre a sobrevivência das espécies e 
a integridade da fauna brasileira constitui a razão central que permite justi-
ficar comportamentos de previdência a partir do conhecimento parcial ou 
incompleto sobre os riscos. A partir da noção da proteção em face da irrever-
sibilidade, derivam-se outras espécies de medidas, que apesar de específicas, 
conservam como núcleo de identidade, a idéia central de proibir e impedir a 
exposição da fauna a estados de riscos, cuja eficácia encontra-se configurada, 
na Constituição brasileira, nos termos de deveres atribuídos, primeiramente 
aos poderes públicos, e de forma complementar a toda a sociedade.

A partir dessa abordagem, a proibição adquire enfoques particulares 
que se encontram expressos em deveres específicos, de: a) garantir a preser-
vação dos processos ecológicos essenciais; b) de prover o manejo sustentável 
das espécies, e especialmente; c) de conter quaisquer espécies de atividades 
ou comportamentos que possam expor as espécies e suas funções ecológicas 
a riscos em qualquer grau, abrangendo também o risco de grau máximo, 
que é representado pela ameaça de sua própria extinção.

Sob esse enfoque, é possível afirmar que, ao não se permitir a exposi-
ção da fauna a riscos, e considerar essa proibição na condição de dever cons-
titucional, está-se reconhecendo, na verdade, a emergência de um dever 
genérico de não-exposição da fauna a estados de risco ou eventos perigosos, 
mesmo que os efeitos negativos considerados na oportunidade de sua ava-
liação, ainda sejam meramente potenciais.

3.2.2.1 Fauna e atividades perigosas

Constatando-se a sensibilidade dos ecossistemas e de seus elementos 
naturais aos efeitos de substâncias químicas e atividades perigosas, a justi-
ficação de medidas tendentes a conter a exposição a esses eventos constitui 
problema fundamental para regulação pelo princípio da precaução.

Nesse sentido, pode-se reconhecer que quando a Constituição atri-
bui aos poderes públicos o dever de exercer controle sobre técnicas, méto-
dos e substâncias que quando empregadas, possam expor o meio ambiente 
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a riscos, autorização específica para justificar medidas, independente da de-
monstração científica dos riscos, ou da prova sobre a certeza da produção 
de efeitos negativos por essas substâncias.

A ratificação da Convenção de Estocolmo representa iniciativa im-
portante para a consolidação de uma abordagem precaucional sobre as 
substâncias químicas, especialmente aquelas classificadas com poluentes 
orgânicos persistentes.

Isso porque, como já mencionado, A Convenção adota expressamen-
te a precaução, como instrumento para atingir os objetivos de proteção 
propostos, adotando como conteúdo, o sentido que foi conferido pelo art. 
15 da Declaração do Rio.

A preocupação particular com essas substâncias e a necessidade de 
impor nesse domínio, a obrigação de uma abordagem precaucional abran-
gente, em todas as etapas de sua disponibilização, deriva de um conjunto 
de características peculiares, relacionadas aos seus efeitos sobre o meio am-
biente, sobre a saúde humana, e sobre a fauna48:

são altamente tóxicos;
são persistentes e podem produzir efeitos durante anos antes 

de se degradarem em formas menos perigosas;
evaporam-se e podem alcançar grandes distâncias através do 
ar e das águas;
acumulam-se no tecido adiposo, o que caracteriza efeito co-
nhecido como bioacumulação.

Pelo fato de não se dispersarem facilmente no ambiente, possuem 
grande aptidão para concentração em toda cadeia alimentar, atingindo ní-
veis expressivos justamente naqueles animais situados no topo da cadeia 
alimentar, vindo a se acumular em seu tecido adiposo, razão pela qual, as 
espécies mais atingidas são encontradas entre os mamíferos, peixes e aves 
predadoras49.

Outra característica que merece ser comentada é a grande facilidade no 

48 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE. Eliminando los COP 
del Mundo: Guia del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes. Paris: PNU-
MA, 2003. p. 5.

49  Idem.
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deslocamento dessas substâncias. O transporte dos POPs é realizado através 
de um processo conhecido como efeito “salta-montes”, pelo qual os produtos 
“saltam” ao redor do planeta, evaporando-se em lugares quentes, deixando-se 
levar pelo vento, de modo que as partículas em suspensão se assentam na terra 
em locais de temperatura menos elevada, e logo se evaporam e seguem a tran-
sitar. Essas substâncias tendem a se depositar em lugares de temperaturas mais 
amenas e com menos evaporação, razão pela qual há uma tendência de se 
identificar os maiores índices de concentração, na fauna dos pólos50 e nas zo-
nas montanhosas, onde o tecido dos animais é naturalmente mais adiposo51.

A bioacumulação e a grande mobilidade, características desses po-
luentes constituem, portanto, os fatores determinante que situam a fauna 
como o centro para a execução das medidas de precaução.

O argumento é enfatizado principalmente quando se verifica ser ain-
da insignificante o número de estudos que façam referência sobre a toxi-
cidade e o impacto dessas substâncias sobre peixes, pássaros e mamíferos, 
especialmente os marinhos52. 

Um último aspecto que também justifica a ênfase atribuída ao prin-
cípio da precaução sobre essas substâncias, está na possível relação existente 
entre o seu emprego e sérios distúrbios sobre os sistemas nervoso e hormo-
nal dos animais expostos53.

Essa questão específica coloca em evidência os sistemas de regulação 
dos químicos atualmente em vigor, na medida em que colocam em dúvida 
os critérios de avaliação da toxicidade das substâncias, que geralmente são 
analisadas de forma isolada, e a partir da identificação dos riscos ao grau de 
sua concentração nos organismos, sem avaliar os impactos concretos possí-
veis nas situações em que diversas substâncias atuam juntas54.

Os poucos estudos realizados nesse sentido têm demonstrado que as cau-

50  WWF. Chemicals and Health in Wildlife. Briefing. UK: WWF. May 2003. p. 4.
51  Ibidem, p. 6,.
52  LINDEY-ADAMS, Guy. The accumulation and impact of organotins on marine mammals, seabirds 

and fish for human consumption. WWF, May 1999. p. 5. A situação é agravada quando se tem notícias 
de que 86% das 2500 substâncias químicas utilizadas em grande escala não possuem informações suficientes 
disponíveis para uma avaliação de sua segurança. (WWF. Safer Chemicals for a Healthier Future. DETOX 
Campaign. 2003).

53 Dados nesse sentido podem ser conferidos em estudo abrangente realizado pelo WWF. (Brown, Valery. 
Causes for Concern: Chemicals and Wildlife. Belgium: WWF. December, 2003).

54  Cf. WWF. Chemicals and Health In: WILDLIFE. Briefing. UK: WWF. May 2003. p. 4.



Patryck de araújo ayala 
O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: 

ASPECTOS DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA FAUNA

Revista da Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 401 – 440 – jul/dez 2007.
431

sas dos distúrbios geralmente estão relacionadas à exposição a POPs em peque-
nas medidas55, ou à composição uma série de substâncias químicas, análises que 
escapam dos procedimentos institucionais, e que contribuem significativamen-
te para o agravamento dos riscos a que a fauna se encontra exposta.

3.2.3 Fauna e a proibição de práticas cruéis: o elemento cultural na 
definição do sentido constitucional de crueldade

Outra importante causa constitucional que justifica a execução de 
medidas precaucionais pode ser identificada na proibição do exercício e da 
reprodução de práticas cruéis56.

O texto constitucional brasileiro propõe interessante perfil de prote-
ção da fauna a partir da interdição de práticas que possam ser associadas, 
em qualquer medida, à referência cognitiva de crueldade.

A referência encerra tormentosos problemas para a determinação do 
alcance da regra de proteção, especialmente quando se considera que a atri-
buição do sentido de crueldade também guarda grande proximidade com a 
necessidade de se considerar práticas culturais e representações valorativas 
de conteúdo plural presentes em grande número de eventos e manifestações 
associadas à espécimes integrantes da fauna, silvestre ou não.

Essa composição de interesses coloca ao Direito ambiental conflitos 
de elevado grau de dificuldade para sua resolução, relacionada principal-
mente à necessidade de conciliação entre pretensões e princípios tenden-
cialmente colidentes, onde são relacionados, particularmente, a proteção 
do meio ambiente em todas as suas formas, e a proteção das práticas, repre-
sentações e manifestações culturais.

De forma distinta de outros sistemas jurídicos57, ao ter optado por situar 
a crueldade como objeto de censura constitucional, a ordem jurídica brasileira 
não condiciona que as medidas de proteção que tenham como causa de justi-

55  É o caso dos perfluooctanos, composto resultante, por exemplo, do processo de obtenção de produtos bas-
tante conhecidos, como o Schotgard e Schotban, da multinacional 3M, e o revestimento Teflon, da Rodhia. 
(BROWN, Valery. Causes for Concern: Chemicals and Wildlife. Belgium: WWF. December, 2003. p. 7).

56  O artigo 225, § 1º, inc. VII, da CRFB atribui aos poderes públicos, entre outros deveres, o de proteger a 
fauna, vedadas na forma da lei, as práticas que submetam os animais a crueldade.

57  Cf. STRIWING, Helena. Animal Law and Animal Rights on the Move in Sweden: Animal Law Review. 
Michigan University College of Law. v. 8, p. 93-106, 2002.
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ficação essa proibição, que se demonstre concretamente, e principalmente, a 
partir de dados e avaliações científicas, o estado de sofrimento que tenha sido 
infligido aos espécimes da fauna situados sob a proteção da norma jurídica.

A proibição de crueldade permite justificar a adoção de medidas de 
proteção independentemente da demonstração objetiva de suplício ou so-
frimento físico ou psíquico que tenha sido infligido ao animal, ou que o 
tenha exposto a situação de risco intolerável, sendo suficiente a afirmação 
do estado de reprovação e censura da prática.

Perante a ordem constitucional brasileira, a proteção da fauna a par-
tir da proibição de comportamentos cruéis coloca uma obrigação que se 
dirige de forma simétrica e com igual eficácia, perante os agentes públicos 
e toda a sociedade, não distinguindo espécies particulares ou modalidades 
classificatórias da fauna específicas. Da mesma forma, não se admite, sob 
a perspectiva da proibição constitucional, restrições ao alcance de proteção 
de modo que todos os animais, componham ou não a fauna silvestre, estão 
situados sob a incidência da reserva constitucional.

Ao prescindir de associação da afirmação da qualidade cruel do com-
portamento a julgamentos e avaliações confiadas a peritos, cientistas e espe-
cialistas, deve-se reconhecer que a censura constitucional dirigida a práticas 
e comportamentos cruéis também possui como fundamento a afirmação 
de situação de risco não provado cientificamente, e que pode ser objeto de 
reprovação a partir da reunião de outra importante qualidade valorativa de 
informações, a saber, as culturais.

O elemento cultural coloca grandes dificuldades para a aplicação do 
princípio da precaução principalmente no domínio das relações de comércio 
internacional. Nestas é visível a dificuldade de se estabelecer, nas situações de 
conflito, consensos sobre os valores ou práticas de determinada comunidade 
que podem ser admitidos e devem ser protegidos, distinguindo-os daqueles 
que devem ser censurados, e por essa razão, justificadores, inclusive, da ado-
ção de medidas unilaterais por um dos Estados envolvidos, consistentes geral-
mente, na imposição de restrições e barreiras comerciais a produtos obtidos 
através de práticas censuradas no território de outro Estado58.
58 Cf. nesse sentido, estudo de Sands, a partir do caso Shrimp/Turtle, submetido à intervenção da Organização Mundial do 

Comércio. No caso foram identificadas três condições internacionais necessárias para a justificação de ações unilaterais 
pelos Estados: a) o recurso em questão deve ser coletivo (valores comunitários); b) medidas de proteção são necessárias 



Patryck de araújo ayala 
O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA: 

ASPECTOS DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA FAUNA

Revista da Direito e Liberdade – Mossoró – v. 7, n. 3, p. 401 – 440 – jul/dez 2007.
433

Essas dificuldades no estabelecimento de consensos sobre as manifes-
tações culturais que podem ser protegidas por determinada ordem jurídica, 
colocam como referência necessária à aplicação do princípio, a realização de 
julgamentos de proporcionalidade nos processos de tomada de decisões sobre 
a medida precaucional a ser aplicada no caso concreto, que deverá ser aquela 
que se justifique a partir dos atributos da necessidade, adequação e suficiência59.

4 CONCLUSÃO

Diante da análise realizada neste estudo, pode-se concluir que:
a) a fauna constitui, na ordem constitucional brasileira, patrimônio in-

tergeracional de interesse social, cuja proteção se faz no interesse de 
toda a coletividade, e em nome das  gerações presentes e futuras;

b) a ordem jurídica nacional reconhece à fauna um valor intrínseco, in-
dependente da necessidade de demonstração de qualquer utilidade 
econômica, comercial ou que venha a oportunizar qualquer benefício 
imediato, ou satisfazer a necessidades individuais;

c) a Constituição brasileira estabelece um modelo de proteção da fauna 
baseado na atribuição de deveres aos poderes públicos, e que privi-
legia um sistema de medidas de conteúdo precaucional, baseado no 
reconhecimento de cinco causas relevantes de justificação;

d) embora a Constituição brasileira não afirme de forma expressa a iden-
tidade do princípio da precaução, optando por um sistema que o 
apresenta como expressão fragmentária de um conjunto de deveres, 
essa configuração é de grande importância, na medida em que favo-
rece as atividades de implementação do princípio;

e) a avaliação de valores culturais também é fator determinante na justi-
ficação de medidas precaucionais objetivando a proteção das espécies;

f) a proteção em face da irreversibilidade constitui a principal razão que 

porque a conservação das espécies é reconhecida como um objetivo desejável (valor de conservação), e; c) um enfoque 
consensual é desejável (consenso/valor de cooperação). (Cf. SANDS, Philippe. Unilateralism, Values, and International 
Law. European Journal of International Law. v. 11, n. 2, p. 299-300, 2000; SANDS, Philippe. Principles of Inter-
national Environmental Law. Second Edition. United Kingdon: Cambridge University Press, 2003. p. 965-973).

59 Sobre a necessidade de consideração da proporcionalidade na aplicação do princípio da precaução. Cf. (LEI-
TE, José Rubens Morato; Ayala, Patryck de Araujo. Direito Ambiental na Sociedade de Risco. 2. ed. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2004. (no prelo).
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justifica a adoção de medidas precaucionais no domínio de proteção 
da fauna;

g) na aplicação do princípio da precaução, deve-se submeter os juízos 
de seleção das medidas a um julgamento de proporcionalidade, que 
considere a necessidade, a adequação, e a suficiência da medida no 
caso concreto;

h) a relação provável existente entre as taxas de desenvolvimento econô-
mico e as taxas de perda da biodiversidade indicam que uma proteção 
eficaz da fauna não depende apenas de medidas de proteção perante 
os efeitos negativos do desenvolvimento econômico, mas principal-
mente, da modificação da forma pela qual são tomadas as decisões 
sobre os próprios modelos de desenvolvimento econômico;

i) no domínio de proteção da fauna, verifica-se a relevância de um 
enfoque de integração nos processos de gestão, visando estabele-
cer as condições necessárias para uma proteção integral sobre os 
elementos que compõem a biodiversidade, de modo a permitir a 
proteção da fauna, seja através de medidas diretas sobre as espé-
cies, ou de forma indireta, através da proteção dos espaços natu-
rais por elas habitados.
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