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introdução

O jurista especialmente dedicado ao meio ambiente percebe, estupefato, 
que, apesar de nem mesmo ter adentrado no “sono da princesa da fábula”1, 
está diante de uma nova realidade, diante da qual se encontra, muitas vezes, 
de mãos atadas. Nem mesmo se passaram os cem anos, como na fábula, e o 
Direito do Ambiente atravessa um período de marcante transição. 

Se dantes os anseios se dirigiam à imposição de uma regulamentação de 
caráter ambiental, atualmente os esforços são direcionados à efetivação desses 
direitos já consagrados. A excitação desencadeada pela necessidade de uma 
resposta ligeira, estruturada a partir de um modelo de “comand and control”2,  
conduziu ao excesso de regulamentação,  que, incapaz de uma correta progno-
se diante da complexidade inerente às questões ambientais, transforma incer-
teza científica em incerteza social. De outro lado, o referido modelo, ao criar 
uma regulamentação de “última hora”, sem a reflexão devida, gera um efeito 
contraproducente para os fins que pretende alcançar. A esse propósito, pode 
ser feita uma analogia com o excesso de carga fiscal, que pode contribuir para 
diminuir as receitas fiscais. Assim também, o irrealismo das exigências am-
bientais é um convite a situações de ilegalidade ou contribui para desestimular 
uma atividade produtiva de forma socialmente desejada3.

Diante de tal quadro, a falta de eficácia e eficiência do sistema de direção 
estatal conduz à perda de credibilidade da regulação4. À erosão da autoridade da 

1 RogéRio EhRhaRdt SoaRES . Direito Público e Sociedade Técnica.Coimbra: Edições Tenacitas.2008.p.23.
2 A expressão  é utilizada para definir a regulação e a prática administrativa de comando das fontes 

emissoras de poluição (...), característica da primeira geração do direito ambiental . diaS, 2001:297.
3 Segundo matéria do Diário de Notícias de 11 de junho de 2009, “As milhares de multas aplicadas desde 

2002, não tem tido efeito dissuasor. Em 2006, foram detectados 695 crimes ambientais, valores que 
aumentam em 50% em 2007 e 2008. Em parte devido à ação do Serviço de Proteção da Natureza.”

4 Canotilho,2006 b:152.
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lei reúne-se a erosão da autoridade das instituições administrativas ambientais. A 
ineficácia de um modelo administrativo burocrático ou, mesmo, a compreensão 
pela máquina administrativa dos problemas humanos e sociais dos infratores, 
que, por vezes, são obrigados a arcar com custos superiores às suas possibilida-
des, conduzem a uma aplicação claudicante das sanções administrativas.

Considerando tal conjuntura, oportunas são as palavras de Canotilho 
ao afirmar que “quando, por toda parte, se reclamem medidas dos poderes 
públicos para salvar o ambiente, parece razoável  e até imperioso que a admi-
nistração deixe as suas insónias ecológicas para se colocar em estado de vigí-
lia permanente”5.  Ciente de tal quadro, deve a administração, inicialmente, 
aceitar a realidade paradoxal que se coloca diante de si – de que, de um lado, 
a apropriada implementação da normatividade ambiental é uma dentre as  
principais  ações para se alcançar o desenvolvimento sustentável6  e, de outro 
tal normatividade, nos moldes configurados atualmente, não pode ser inte-
gralmente cumprida por todos de modo igual – para, posteriormente, adequar-
-se aos novos tempos e, consequentemente, às novas necessidades. 

Faz-se imperioso, diante das incapacidades apresentadas pelo modelo “co-
mand and control” e por seus instrumentos, buscar novos meios de efetivar o 
programa normativo. É necessário elaborar novos esquemas consoantes com 
os conceitos chaves das novas dogmáticas juspublicísticas: flexibilidade, efi-
ciência, publicidade, responsabilidade e abertura à inovação7. Com isso, não 
se quer dizer que é chegada a hora do “canto do cisne” do modelo “comand 
and control”, mas que se faz premente vislumbrar caminhos complementares 
a este sistema. 

A União Européia (UE), por exemplo, desde o início deste século, ciente 
da necessidade de criar alternativas ao modelo “comand and control” assim 
como dos reflexos do não cumprimento da regulamentação não só em âm-
bito ambiental, empreende esforços em nível comunitário para “Simplificar 
e Melhorar o Ambiente Regulador”, o qual integra a ação da “Governança 
Européia”. Nesse sentido incentiva o uso de uma abordagem que parta da 
base, e não tanto do topo, assim como uma maior utilização de diferentes 
instrumentos para além dos legislativos8. 

Dentre esses diferentes instrumentos alternativos, apresenta-se o objeto 
do presente trabalho: os acordos ambientais. Em tempo, utiliza-se aqui o ter-
mo “acordo ambiental” na esteira dos “environmental agreements”, termo 

5 Canotilho,1995 b :77.
6 Communication from the Commission to Council and the European Parliament on Environmental - 

COM (1996) 561.
7 Canotilho, 2001 b: 707.
8 COM (2001) 428.
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utilizado pela EU9. Frise-se, que, apesar de a voluntariedade ser uma das carac-
terísticas essenciais do instrumento em tela, optou-se por prescindir da deno-
minação “acordo voluntário ambiental” por entender que a palavra “acordo” 
já pressupõe a voluntariedade10.

Apesar do incentivo ao uso dos instrumentos alternativos , assim como 
de suas características coincidentes com as necessidades decorrentes da área 
ambiental, nomeadamente “flexibilidade” e “voluntariedade”, quando se 
analisa o dos acordos ambientais  em terras portuguesas e brasileiras observa-
-se de maneira geral o  seu insucesso. Contudo, acredita-se na aptidão destes 
como mediadores da necessidade de implementação da política ambiental e 
da possibilidade real de cumprimento da política ambiental. Por isso, crê-se 
que seu insucesso é um convite ao aprimoramento, pois o ambiente não se 
compadece com respostas demoradas, suscitando uma nova atitude do Direi-
to, que deve “<<modernizar-se>>, acompanhar os novos tempos, reinventar-
-se”11, pretende-se com este presente trabalho  esboçar uma (re)construção 
dos Acordos Ambientais .

Não se pretende neste trabalho apenas criticar as opções atuais e sugerir 
como eventuais soluções construções que demandam um novo esquema ba-
seado no modelo de “command anda control”. Isso criaria um círculo vicioso, 
em que se responde aos problemas inerentes ao referido modelo com soluções 
inseridas no próprio modelo. Pretende-se, sim utilizar as bases já existentes no 
ordenamento jurídico relativas aos acordos a partir de uma nova abordagem 
que possibilite a eficácia desses em um quadro de desenvolvimento sustentável. 
Adianta-se que esta nova abordagem seria assegurada pela inserção dos princí-
pios de governança e de seus imperativos na temática dos acordos voluntários. 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos.
No primeiro capítulo, indica-se a necessidade de reforma na regulamen-

tação ambiental diante das dificuldades encontradas pelo modelo “comand 
and control” de enfrentar os novos desafios que se colocam na atualidade, 
impondo a urgência da criação de instrumentos mais flexíveis, paralelos às 
formas de atuações tradicionais.

No segundo capítulo, traçam-se os contornos dos acordos ambientais e 
apresenta-se a proposta de sua classificação. Também, pontuam-se, notas sobre 
sua utilização em outros estados, para, posteriormente, configurar os acordos 
ambientais no cenário brasileiro. 

No terceiro capítulo, pesquisa-se o sentido do termo “governança”, as-
sim como seus princípios. As implicações dos imperativos decorrentes desses 

9 Cfr. COM (1996) 561; COM (2002)278, p.11; COM (2001) 428, p.5; COM (2001) 130, p. 7.
10 MaçaS,2001:46
11 gaRCia, 2009:39.
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princípios na temática dos acordos ambientais são estudados. Os princípios 
de governança que sustentam este trabalho são originalmente destinados às 
ações da EU. Todavia, em razão de seus conteúdos, são não só adaptáveis, 
mas também de grande valia se aplicados aos acordos, uma vez que o poder 
da governança se traduz na capacidade de pilotagem de sistemas complexos12.

No quarto capítulo, reúnem-se em um “procedimento”, no sentido de 
atos organizados e sucessivos, os imperativos decorrentes dos princípios de 
governança, de maneira a possibilitar uma reflexão atempada sobre os múlti-
plos interesses em causa sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável. 

Em última linha, o que se pretende é que os acordos ambientais sejam 
mais um dentre os vários caminhos empregados nos esforços para que a ad-
ministração deixe de lado suas insônias e coloque-se em vigília permanente. 
Tal vigília, no caso em tela, traduz-se na eficácia do instrumento, com a con-
sequente implementação da política ambiental essencial à edificação de um 
desenvolvimento sustentável.

12 gaRCia, 2009:23-25.
 Também neste sentido, cfr. gaRCia,2007 b:10.


