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RESUMO 

 

 

As Unidades de Conservação, embora inibidoras e essenciais para 
preservação e conservação, não são imunes às constantes ameaças e pressões, 
tendo por maior desafio não sua criação ou implementação, mas sim, sua proteção. 
O objetivo do trabalho é avaliar o sistema de responsabilização dos crimes 
ambientais praticados em Unidades de Conservação no município de Manaus. Em 
primeiro momento foi realizada uma pesquisa bibliográfica estabelecendo um 
panorama geral das unidades de conservação no município de Manaus, entre outras 
coisas, evidenciando as principais ameaças a estes espaços protegidos, bem como 
o estudo das implicações jurídicas da "tríplice responsabilização" e peculiaridades da 
Lei de Crimes Ambientais. Após investigação da legislação pertinente à temática, 
bem como às normas disciplinadoras, foram identificados os órgãos competentes 
neste sistema, procedendo com a descrição e mapeamento do trâmite processual, 
além do exame dos aspectos formais quanto à tramitação dos processos 
distribuídos, entre 2009 a 2014, na Vara Especializada do Meio Ambiente e de 
Questões Agrárias, com estudo mais minucioso aos que envolvem Unidades de 
Conservação. A partir das informações fornecidas pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Amazonas, procedeu-se com as análises processuais onde foi possível 
constatar uma redução de 61,4% do volume de processos distribuídos na vara, 
relativamente inverso ao aumento do desmatamento, degradação, ampliação da 
área urbana municipal, entre outras condutas diretamente lesivas ao ambiente, 
conforme atestado pelas instituições de monitoramento ambiental. Outro resultado 
aponta um acúmulo de 47% de processos não finalizados ao longo dos anos, 
ademais, os processos duram em média 4 anos 1 mês para serem finalizados, o que 
é preocupante haja vista que a maioria dos crimes ambientais são considerados de 
menor potencial ofensivo, ou seja, com pena inferior a 2 anos e que prescrevem em 
no máximo 4 anos. Tais informações demonstram a precariedade tanto na 
judicialização dos procedimentos quanto da instrução e julgamento destes, fatos 
estes que exigem medidas e providências com vistas a reverter este quadro, 
buscando maior integração entre os órgão para a devida responsabilização dos 
crimes ambientais por todos os meios legais cabíveis, reduzindo, assim, a 
impunidade. A principal dificuldade para realização da pesquisa se deu ao fato das 
limitações do Sistema SAJ, utilizado pelo TJAM, e de sua utilização inadequada, 
inviabilizando outras análises e prejudicando um estudo mais conclusivo quanto aos 
processos que tratam de crimes envolvendo unidades de conservação. 

 
 

Palavras-chave: Judicialização, Ilícitos, Sistema, Proteção, Procedimentos. 
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ABSTRACT 

 

 

The protected areas, although inhibitors and essential to preservation and 
conservation, are not immune to constant threats and pressures, with the biggest 
challenge not its creation or implementation, but rather their protection. The objective 
is to evaluate the accountability system of environmental crimes in protected areas in 
the city of Manaus. In the first moment a literature survey was conducted establishing 
an overview of protected areas in the municipality of Manaus, among other things, 
providing the main threats to these protected areas, and the study of the legal 
implications of "triple accountability" and peculiarities of Law Environmental Crimes. 
After investigation of the relevant legislation to the theme as well as the disciplinary 
norms, the competent bodies have been identified in this system, proceeding with the 
description and mapping of the procedural action, audit the formal aspects as to 
proceedings distributed between 2009-2014, Specializing in Vara of Environment and 
Agrarian Issues, more detailed study to surrounding protected areas. From the 
information provided by the State of Amazonas Court proceeded with the procedural 
analysis where there has been an 61.4% reduction in the volume of distributed 
processes on the stick, relatively reverse the increase of deforestation, degradation, 
expansion the municipal urban area, among other directly harmful to the environment 
behaviors as indicated by the environmental monitoring institutions. Another result 
indicates an accumulation of 47% of cases not completed over the years, moreover, 
the process lasts an average of 4 years 1 month to finish, which is worrying given 
that the majority of environmental crimes are considered less offensive potential , ie 
worth less than 2 years and expire after a maximum of 4 years. Such information 
shows the precariousness both in legalization procedures as education and judgment 
of these, these facts that require measures and measures in order to reverse this 
situation, seeking greater integration between the body for proper accountability of 
environmental crimes by all appropriate legal means , thus reducing impunity. The 
main difficulty in conducting the survey was given to the fact the limitations of the 
SAJ System, used by TJAM, and its improper use, preventing further analysis and 
damaging a more conclusive study as to the processes that deal with crimes 
involving protected areas. 

 
 

Keywords: Legalization, Illicit, System, Protection, Procedures. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O modelo de proteção ambiental por meio da criação e implementação de 

Unidades de Conservação, ainda que sujeito a constantes ameaças e pressões de 

todas as ordens, representa a mais eficiente e eficaz estratégia de garantia da 

preservação e conservação dos espaços territoriais e seus respectivos recursos 

ambientais, em todos os aspectos. 

Contudo, mais do que esforços concentrados na implantação destas áreas 

protegidas, o que tem se demonstrado como maior desafio reside na missão de 

mantê-las protegidas, e, desconsiderando, por hora, as condições por vezes sub-

humanas de alguns poucos gestores, bem como do descaso e ausência de visão 

política de nossos governantes sobre os potenciais destes espaços, segue o dever 

da efetiva responsabilização dos crimes ambientais. 

A imensidão do Amazonas, correspondente a 18% de todo o  território 

brasileiro, é um dos fatores que dificulta os esforços em proteção de suas florestas. 

Este cenário demonstra o grande desafio que representa a gestão e proteção das 

Unidades de Conservação no Estado. 

Embora haja a garantia legal1 da tríplice responsabilização dos crimes lesivos 

ao ambiente, a possibilidade de punição da pessoa jurídica, entre outros 

mecanismos protetivos da legislação ambiental, verifica-se que ainda assim 

perseveram o desmatamento2, degradação3, entre outros problemas, inclusive em 

áreas protegidas4, pelo que demonstra a ausência de políticas públicas efetivas, a 

ineficiência dos órgãos em apurar e penalizar tais infratores, elevando o nível de 

impunidade. 

                                                           
1
 Artigo 225, §3

o
 da Constituição Federal. 

2
 Araújo, E., Martins, H., Barreto, P., & Lima, A. C. 2013. Áreas Protegidas da Amazônia Legal com 

mais Alertas de Desmatamento em 2012-2013 (p. 32). Belém: Imazon. Disponível em 
http://www.imazon.org.br/publicacoes/livretos/areas-protegidas-da-amazonia-legal-com-mais-alertas-
de-desmatamento-em-2012-2013> Acesso em 20 fev. 2014. 
3
 Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em 18.02.2015. 

4
 Disponível em: <http://www.fva.org.br/index.php/observatorio/informativos-ormm/file/13-informativo-

ormm-1.html>, acesso em 30.01.2015. 
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Segundo dados produzidos pelo INPE, a taxa de desmatamento anual 

durante os seis anos após a edição e regulamentação da Lei de Crimes Ambientais 

(2000 a 2005) aumentou 18% em relação aos seis anos anteriores (1994 a 1999)5. 

Em pesquisa realizada pela IMAZON, evidenciou-se que apenas 2% dos infratores 

foram criminalmente punidos em uma amostra de 55 casos judiciais contra infração 

ambiental no setor florestal no Estado do Pará, entre 2000 e 2003, e, menos de 5% 

do valor total das multas por infrações contra a flora aplicadas pelo IBAMA foram 

arrecadados entre 2001 e 2005 (Brito e Barreto, 2006)6. 

Considerando a oportunidade que a sociedade e o poder público amazonense 

possuem de planejar de forma responsável o futuro deste imenso patrimônio natural, 

e, em contrapartida, a escassez de pesquisas nessa área no Estado do Amazonas, 

é que fez-se necessário o presente estudo, com vistas a evidenciar o sistema de 

responsabilização de crimes ambientais, identificando os seus personagens, a 

tramitação, bem como a análise geral destes processos no âmbito do Poder 

Judiciário Estadual, estudando, também, os casos em UC no município de Manaus, 

todos distribuídos entre 2009 a 2014, além de propor soluções visando eliminar ou 

mitigar as barreiras para a devida aplicação da Lei de Crimes Ambientais nesta 

região. 

Desta forma, este trabalho iniciará com uma abordagem geral sobre as 

unidades de conservação, em especial, as situadas no município de Manaus, tratará 

sobre as ameaças a esses espaços protegidos, apontando dados e informações de 

Instituições de monitoramento, e, em seguida, tratará de aspectos relevantes da Lei 

de Crimes Ambientais que implicam diretamente sobre a temática discutida. 

Em se tratando dos resultados obtidos da pesquisa documental, tanto em 

referência à investigação das legislações específicas quanto aos processos na 

Justiça Estadual, constam no teor deste os fluxogramas e especificidades dos 

órgãos envolvidos, além dos resultados de aspectos gerais de tramitação como 

volume, assunto, situação, duração, entre outros aspectos, relativos a todos os 

processos junto à Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias, 

com uma análise minuciosa aos relacionados às Unidades de Conservação.  

                                                           
5
 Segundo o Inpe, a média do desmatamento anual entre 2000 e 2005 foi de 21.700 km2 contra 

18.330 km2 entre 1994 e 1999. Os dados do desmatamento estão em: 
<http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes>. 
6
 Brito, B. e Barreto, P. 2005. Aplicação da lei de crimes ambientais pela Justiça Federal no setor 

florestal do Pará. Revista de Direito Ambiental 37: 218-243. Disponível em 
http://www.imazon.org.br/publicacoes/publicacao.asp?id=333. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar o sistema de responsabilização de crimes ambientais praticados em 

Unidades de Conservação no município de Manaus na esfera do Judiciário Estadual. 

 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Identificar os órgãos competentes na responsabilização de crimes 

ambientais praticados em Unidades de Conservação no município de Manaus, com 

suas respectivas atribuições, elaborando o mapeamento de tramitação processual 

neste sistema. 

 Examinar os aspectos formais quanto à tramitação dos processos 

distribuídos na Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, selecionando e analisando os que se 

referem à prática de crimes ambientais em Unidades de Conservação, no período de 

2009 a 2014; 

 Apontar soluções que contribuam para devida aplicação da Lei de Crimes 

Ambientais, dentre estas, a proposta de elaboração de guia prático destinado a 

gestores de áreas protegidas orientando sobre o sistema de responsabilização dos 

ilícitos ambientais, bem como a atuação e peculiaridades dos órgãos envolvidos. 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

4.1. PANORAMA GERAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO 

DE MANAUS 

 

 

A priori faz-se necessária uma abordagem conceitual das Unidades de 

Conservação, contemplando suas categorias e respectivas características ante ao 

sistema que compõem, as quais representam avanços fundamentais para consolidar 

a execução da política de conservação adotada, em especial, pelo Estado do 

Amazonas, ao longo dos anos. 

Segundo o que dispõe a Lei Complementar 53/2007, que institui o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) no Amazonas, estas áreas tratam-se 

de um "espaço territorial com características naturais relevantes e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, legalmente instituído pelo Poder 

Público com objetivos de conservação in situ e de desenvolvimento sustentável das 

comunidades tradicionais, com limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção"7. 

Outrossim, as Unidades de Conservação Municipais e Estaduais, em 

consonância com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estão 

divididas em UC de Proteção Integral e de Uso Sustentável, tendo a primeira como 

objetivo principal a preservação da natureza, admitindo-se, tão somente, o uso 

indireto dos recursos naturais, excetuando-se os casos previstos em lei, e a 

segunda, como objetivo à compatibilização da conservação com o uso sustentável 

de parte dos recursos naturais8, subdividindo-se conforme a tabela abaixo: 

 

 

 

 

                                                           
7
 Artigo 2, I, da Lei Complementar n. 53, de 05 de junho de 2007. 

8
 Lei Complementar n. 53, de 05 de junho de 2007. 
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Tabela 1 - Categorias de Unidades de Conservação Estaduais (SEUC) 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica - ESEC 

Área de Proteção Ambiental - APA 

Reserva Biológica - REBIO Área de Relevante Interesse Ecológico - 

ARIE 

Parque Estadual - PAREST Floresta Estadual - FLORESTA 

Monumento Natural Reserva Extrativista - RESEX 

Refúgio da Vida Silvestre Reserva de Fauna 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - 

RPPN 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

- RDS 

- Reserva Particular de Desenvolvimento 

Sustentável - RPDS 

- Estrada Parque 

- Rio Cênico 

 

Tabela 2 - Categorias de Unidades de Conservação Municipais
9
 

Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica - ESEC Área de Proteção Ambiental - APA 

Reserva Biológica - REBIO Área de Relevante Interesse Ecológico - 

ARIE 

Parque Municipal Jardim Botânico 

Monumento Natural Horto Florestal 

Refúgio da Vida Silvestre Reserva de Fauna 

Reserva Particular do Patrimônio Natural - 

RPPN 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

- RDS 

- Jardim Zoológico 

 

Como se observa, as diversas categorias de Unidades de Conservação - UC 

com suas respectivas peculiaridades exercem um papel de fundamental importância 

na preservação e conservação da biodiversidade, dos ecossistemas e na proteção 

ambiental de modo geral. Representam, sem dúvida, o mecanismo mais eficaz para 

resguardar a integridade das áreas e espaços geográficos delimitados, visando à 

                                                           
9
 Com base na Lei n. 605, de 24 de julho de 2001. Código Ambiental do Município de Manaus 
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proteção da biodiversidade e dos direitos de populações tradicionais, bem como ao 

uso sustentável de recursos naturais.  

O Estado do Amazonas teve um grande avanço na criação de UC entre os 

anos de 2002 e 2009, possuindo 54,73% do seu território como área protegida, um 

aumento de 7,4 para 18,8 milhões de hectares protegidos no Amazonas, quase 

triplicando o número de UC. O CEUC, órgão gestor, é responsável pelas 41 

Unidades de Conservação Estaduais, totalizando 9 UC de proteção integral e 32 de 

uso sustentável10.  

 

Tabela 3 - Área e percentual por categoria de uso das UC Estaduais no Amazonas (2013) 

UC / Categoria N. UC Área (ha) % do total 

APA 6 1.760.226,82 
9,36 

FLONA/FLORESTA 8 2.596.347,44 13,80 

RDS 15 10.081.636,30 53,60 

RESEX 4 872.961,21 4,64 

PARNA/PAREST 7 3.460.270,83 18,40 

REBIO 1 36.900,00 0,20 

ESEC - - - 

RESEC - - - 

ARIE - - - 

Total 41 18.808.342,60 100 

Fonte: CEUC/SDS, 2013 
 

Os dados fornecidos pelo CEUC demonstram que as áreas protegidas 

correspondiam, em 2013, a 54,73% do Estado do Amazonas, cobrindo cerca de 

88.531.519,51 ha. Desse total, 12,06% trata-se de Unidades de Conservação 

Estadual, enquanto que as Terras Indígenas homologadas, declaradas e 

identificadas representam significativos 27,7%.11  

 

 

                                                           
10

 REVISTA GEONORTE, V.8, N.1, p.102-124, 2013. (ISSN – 2237-1419) 
11

 Veríssimo, A., Rolla, A., Vedoveto, M., & Futada, S. de M. (2011). Áreas Protegidas na Amazônia 
Brasileira: avanços e desafios (p. 87). Belém/São Paulo: Imazon e ISA. Disponível 
em:http://www.imazon.org.br/publicacoes/livros/areas-protegidas-na-amazonia-brasileira-avancos -e-
desafios> Acesso em 12 fev. 2014 
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Tabela 4 - Percentual de Áreas Protegidas no Estado do Amazonas (2013) 

Áreas Protegidas Área (ha) Território Estadual (%) 

Unidades de Conservação Federal 23.351.646,32 14,97 

Unidades de Conservação Estadual 18.808.342,39 12,06 

Terras Indígenas 43.195.986,77 27,7 

Total 85.531.519,51 54,73% 

Fonte: CEUC/SDS, 2013. 
 

Importante registrar, entretanto, o recém retrocesso na agenda 

socioambiental do Amazonas por meio da reforma administrativa proposta pelo atual 

governo estadual, culminando com a redução do orçamento e a extinção do Centro 

Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), cujas atividades foram absorvidas 

pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), antiga Secretaria de Estado 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS), conforme alterações 

promovidas pela Lei n. 4.163, de 09 de março de 2015, enfraquecendo ainda mais a 

gestão das Unidades de Conservação e deixando vulneráveis espaços protegidos 

pelo Estado. 

Considerando-se somente a área que abrange o município de Manaus, 

espaço territorial eleito como fonte de estudo, tem-se as seguintes Unidades de 

Conservação: 

 

Tabela 5 - Unidades de Conservação no território do município de Manaus 

N° 
Esfera 
Adm. 

UC/Categoria Localização Área (ha) 
Ato Legal de 

Criação 

01 

Federal 

Parque Nacional de 
Anavilhanas 

Manaus e Novo 
Airão 

350.018 
Lei ordinária nº 

11.799/08 

02 

Área de Relevante 
Interesse Ecológica 
Projeto Dinâmica 

Biológica de 
Fragmentos Florestais 

Manaus e Rio 
Preto da Eva 

31,8001 
Decreto nº 
9.1884/85 

03 
Reserva Particular do 

Patrimônio Natural 
Laço de Amor 

Manaus 8,00 
Portaria nº 

22/00 

04* 
RPPN Nazaré das 

Lajes 
Manaus 52,06 

Portaria nº 
49/95 

05 Estadual 
Área de Proteção 

Ambiental Margem 
Esquerda do Rio 

Manaus, 
Presidente 

Figueiredo e 
611.008 

Lei 
complementar 

http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/318/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/318/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/319/
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/detalhe/319/


22 

 

Negro-Setor Aturiá-
Apuauzinho 

Novo Airão nº 2.646/01 

Redelimitada 

Lei n° 4.015/14 

06 

ÁPA Margem 
Esquerda do Rio 

Negro-Setor Tarumã 
Açu-Tarumã Mirim 

Manaus 56.793 

Lei 
complementar 

nº 2.646/01 

07 
Parque Rio Negro 

Setor Sul 
Manaus 86.601 

Lei 
complementar 

n°2.646/01 

Redemilitado 

Lei n° 4.015/14 

08 
RDS Puranga 

Conquista 
Manaus 76.936 

Lei n° 4.015/14 

09 
Parque Estadual 

Sumaúma 
Manaus 0,5262 

Decreto nº 
2.3721/03 

10 

Municipal 

 
APA Adolpho Ducke 

Manaus 18.204,8 
Decreto n° 
1.502/12 

11 
Parque Municipal do 

Mindú 
Manaus 40,8 

Lei n° 219/93 

12 
Reserva de 

Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé 

Manaus 11.973 
Decreto n° 
8.044/05 

13 
Reserva Ecológica 

Sauim Castanheiras / 
CETAS 

Manaus 95 
Decreto n° 
87.455/82 

14 
Parque Nascentes do 

Mindú 
Manaus 16,2 

Decreto n° 
8.351/05 

15 
Corredor Ecológico 

Urbano do Igarapé do 
Mindu 

Manaus 
195,27 Decreto 

9.329/2007 

16 
Corredor Ecológico 

Urbano das 
Cachoeiras do Tarumã 

Manaus 
289,3 Decreto 

022/2009 

17 
APA Tarumã-Ponta 

Negra 
Manaus 22.698,8 

Decreto n° 
9.556/08 

18 

APA UFAM, INPA, 
ULBRA, Eliza Miranda, 

Lagoa do Japiim e 
Acariquara 

Manaus 759,15 
Decreto n° 
1.503/12 

19 
APA Parque Linear do 

Bindá 
Manaus 5,8 

Decreto n° 

1.449/12 

20 
APA Parque Linear do 

Igarapé do Gigante 
Manaus 155,1 

Decreto n° 
1500/12 

21 APA Ponta Negra Manaus 39,8 
Decreto n° 
1.501/12 
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22** 
RPPN Nazaré das 

Lajes 
Manaus 52,5 

Decreto 
n°9.844/08 

23 
RPPN Honda 

 
Manaus 

16,4 
 

Decreto n° 
8.501/06 

24 
RPPN dos Buritis 

 
Manaus 

5,5 
 

Decreto n° 
9.243/07 

25 
RPPN Águas do 

Gigante 
 

Manaus 35,1 
 

Decreto n° 
9.645/08 

26 
RPPN Norikatsu 

Miyamoto 
Manaus 76,9 

 

Decreto n° 
9.503/08 

27 RPPN Bons Amigos 
Manaus 31,9 

 

Decreto 
n°9.854/08 

28 
RPPN Natural 

Sócrates Bonfim 
Manaus 

23,0 
Decreto n° 

0152/09 

Fonte: Adaptado e Atualizado da Coletânea de Unidade de Conservação no Estado do 
Amazonas/2009. 
Obs.:A RPPN Nazaré das Lajes (Localização na tabela n°4* e n°22**) possui Decreto de criação 
federal e municipal na mesma área e com tamanho equivalente. 

 

 

 

4.2. A AMEAÇA DE CRIMES AMBIENTAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 

Apesar da significativa proporção e do indiscutível instrumento de proteção 

que representam as Unidades de Conservação, estas não são imunes aos 

constantes impactos produzidos pela ação humana. Dados fornecidos pelo Instituto 

do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON, 2013), evidenciam que em 

uma década, entre 1998 e 2009, o desmatamento nessas áreas alcançou 12.204 

km2. Somente entre os meses de agosto de 2012 e março de 2013, pelo menos 208 

km2 foram perdidos, o que representa um aumento de 41% em relação ao 

desmatamento detectado entre agosto de 2011 e março de 2012 (121 km²), 

conforme aponta o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD)12. 

 

 

                                                           
12

 Araújo, E., Martins, H., Barreto, P., & Lima, A. C. 2013. Áreas Protegidas da Amazônia Legal com 
mais Alertas de Desmatamento em 2012-2013 (p. 32). Belém: Imazon. Disponível em 
http://www.imazon.org.br/publicacoes/livretos/areas-protegidas-da-amazonia-legal-com-mais-alertas-
de-desmatamento-em-2012-2013> Acesso em 20 fev. 2014. 
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Outrossim, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realiza o 

levantamento e mapeamento do desmatamento por  meio do Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), 

reconhecido nacionalmente e internacionalmente, cujos dados estimam uma 

redução em 2009, comparada aos anos anteriores, no entanto, seguida de uma 

crescente, com redução em 201413 (Figura 1). 

 

Figura 1 - Evolução da Taxa Anual de Desmatamento no estado do Amazonas (Km
2
/ano) 

 

 
Fonte: PRODES/INPE, 2014 

 

 

Outro dado importante registrado pelo INPE, aponta que o município de 

Manaus, até 2013, está entre os 10 (dez) municípios do Amazonas que mais 

desmataram, num total de 62 (sessenta e dois) existentes14 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em 18.02.2015. 
14

 Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em 18.02.2015. 
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Figura 2 - Taxa de Desmatamento nos Municípios do Amazonas até 2013 
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Fonte: PRODES/INPE, 2014. 

 
 
 

Na edição inaugural do Boletim do Observatório da RMM (Região 

Metropolitana de Manaus)15, publicado em agosto de 2014 pela Fundação Vitória 

Amazônica (FVA), foi realizada uma análise da perda de cobertura florestal na 

região, enfatizando o papel das áreas protegidas neste processo. Neste, aponta que 

os municípios da RMM perderam quase 36 mil hectares de florestas desde 2007, 

quando foi criada, sem considerar o acumulado dos anos anteriores. 

Uma das funções das áreas protegidas é evitar que o desmatamento e a 

ocupação desordenada atinjam estes espaços, no entanto, nem sempre isto ocorre. 

Nesta análise foi evidenciado que as Áreas de Proteção Ambiental (APA) 

gerenciadas pelos governos estadual e municipal são a categoria mais desmatada, 

correspondendo a 82% do desmatamento dentro de áreas protegidas da região 

metropolitana. Importante destacar o caso do município de Iranduba, diretamente 

influenciado pela construção de grandes obras como a Ponte do Rio Negro, campus 

da UEA e gasoduto Coari-Manaus que, depois de interligado com a capital, tem 

presenciado a intensificação do desmatamento através de invasões irregulares que 

visam a especulação imobiliária e a expansão urbana de Manaus. Embora seja o 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.fva.org.br/index.php/observatorio/informativos-ormm/file/13-informativo-

ormm-1.html>, acesso em 30.01.2015. 
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município com maior proporção de área protegida (81%), tem a mais alta 

porcentagem de área desmatada (21%). O relatório ainda concluiu16: 

 

Não se pode esperar que o desmatamento chegue à níveis alarmantes para 
então agir de forma remediativa. A sociedade e o poder público 
amazonense têm uma oportunidade única de planejar de modo responsável 
o desenvolvimento da RMM de forma a valorizar seus maiores patrimônios - 
as florestas e sua biodiversidade. 

 

 

Estas informações, embora não representem a realidade geral da incidência 

de crimes ambientais em tais localidades, servem de base para tal, posto que o 

desmatamento se configura como uma das condutas mais lesivas e danosas ao 

ambiente, decorrendo desta muitas outras práticas e ilícitos, servindo, portanto, de 

parâmetro de avaliação da situação nestes espaços.   

Em estudo que visa avaliar a eficiência da responsabilização judicial de 

crimes em Áreas Protegias Federais no Pará, dispõe que "análises recentes revelam 

a predominância da impunidade de infrações ambientais – por exemplo, menos de 

5% do valor total das multas por infrações contra a flora aplicadas pelo IBAMA foram 

arrecadados entre 2001 e 2005", e na esfera judicial constataram que "apenas 2% 

dos processos contra crimes ambientais em geral (sem foco específico em Áreas 

Protegidas) haviam sido concluídos em uma amostra de 55 casos no Pará em 2004" 

(Brito e Barreto, 2006). 

Na conclusão de trabalho recente pelo IMAZON, publicado em 2009, 

intitulado "A impunidade de crimes ambientais em áreas protegidas federais na 

Amazônia", destaca que: 

 
Os casos analisados mostram que a maioria dos processos judiciais contra 
crimes ambientais em Áreas Protegidas federais no Pará tem sido lenta e a 
impunidade predomina. Além disso, relatório do próprio CNJ revela que o 
congestionamento do Judiciário é um problema generalizado no país. Essa 
situação é grave considerando que a impunidade de crimes ambientais na 
esfera administrativa (processos conduzidos pelos órgãos estaduais de 
meio ambiente e o Ibama) também tem predominado (Brito e Barreto, 2006; 
Barreto et al., 2008; TCU, 2008B). Se a impunidade persistir em ambas as 
esferas, um cenário resultante será a continuidade da exploração predatória 
que leva à degradação progressiva das Áreas Protegidas. A demora para 
punir facilita as atividades de extrativistas ilegais, que podem entrar e sair 
das áreas rapidamente. De fato, a extração de madeira, mineração  
 
 

                                                           
16

 Boletim do Observatório da RMM, volume 1, n.1, agosto 2014. 
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(garimpos) e caça foram os crimes mais comuns, correspondendo, juntos, a 
83% nos casos analisados.

17
 

 

 

Diante deste cenário que o presente estudo se faz necessário, acentuando-se 

em razão da ausência de pesquisas que tratam, em específico, a realidade da 

eficiência na responsabilização de crimes ambientais ocorridos nas Unidades de 

Conservação do Amazonas, o que sem dúvida poderá contribuir para o aumento da 

proteção dessas áreas. 

Tais informações só demonstram que a criação de Unidades de Conservação 

não resolve definitivamente o problema do desmatamento e muito menos dos crimes 

ambientais de forma geral. A proteção destas áreas depende também da devida 

punição de tais delitos, a qual decorrerá sobre um mesmo fato em concreto a 

ocorrência e incidência concomitante, autônoma e cumulativa dos três tipos de 

responsabilidade, quais sejam: a civil, penal e administrativa. 

 

 

4.3. A "TRÍPLICE RESPONSABILIZAÇÃO" E A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS 

 

 

A responsabilização pela prática de danos ao ambiente é prevista na 

Constituição Federal e, conforme já mencionado, atinge as esferas penal, 

administrativa e civil. A Responsabilização civil é aplicada independentemente da 

demonstração de culpa, pela qual os infratores são obrigados a recompor as áreas 

afetadas ou pagar indenização quando impossível a recomposição18. A Penal 

decorre da violação das normas penais, iniciando-se as ações criminais ambientais, 

enquanto que os órgãos ambientais são responsáveis por aplicar as sanções 

administrativas, decorrentes das infrações ambientais. É de grande importância 

lembrar, que na responsabilidade penal é obrigatória a comprovação da intenção 

(dolo) do autor do crime ou sua culpa (imprudência, negligência e imperícia), 

                                                           
17

 Barreto, Paulo. A impunidade de crimes ambientais em áreas protegidas federais na Amazônia / 
Paulo Barreto; Elis Araújo; Brenda Brito. – Belém, PA: Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia, 2009. 
18

 Artigo 27 da Lei n
o
. 9.605,de 12 de fevereiro de 1998. 
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diferente da responsabilidade civil ambiental, que não depende de intenção ou 

culpa. 

A Lei de Crimes Ambientais, Lei no. 9.605/98, a luz da Constituição Federal, 

trouxe a correlação da sanção administrativa com a conduta típica criminal. Um dos 

principais fatores desta norma é a exigência de expressa demonstração de 

reparação do ambiente degradado para a aplicação dos benefícios 

descriminalizantes. Sobre o tema, o ilustre Leme Machado, em sua obra "Direito 

Ambiental Brasileiro", comenta: "quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de 

repará-lo. Presente, pois, o binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da 

degradação para que haja o dever de reparar"19. 

Convém salientar que a pena de detenção ou de reclusão e/ou pena de 

multa20, não elide a aplicação de multa21 ou demais sanções administrativas22, nem 

mesmo a aplicação de sanção civil23. Por essas razões, resulta ao poder público e 

órgãos que o compõe, o dever de adotar todas as providências necessárias para a 

responsabilização dos infratores, por todas as esferas e meios legais admitidos 

(Figura 3). Havendo processo judicial para apuração da infração, ocorrerá a 

aplicação de sanção civil e/ou penal, a primeira com consequências patrimoniais e a 

segunda com limitação da liberdade, perda de bens, multa, etc. Em caso de 

procedimento administrativo, penalidade administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 LEME MACHADO, Paulo Affonso. Direito Ambiental Brasileiro. 12ª edição, revista, atualizada e 

ampliada, São Paulo: Malheiros, 2004. 
20

 Artigo 18 da Lei n
o
. 9.605,de 12 de fevereiro de 1998. 

21
 Artigo 75, idem. 

22
 Artigo 72, idem, e artigo 3

o
 do Decreto n

o
. 6.514, de 22 de julho de 2008.  

23
 Artigo 12 da Lei n

o
. 9.605,de 12 de fevereiro de 1998. 
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Figura 3 - Esferas de ação das sanções impostas ao Crime Ambiental. 

Fonte: Manual de Licenciamento Ambiental/FIRJAN, 2004
24

. 
   

 

Ocorre, entretanto, que apesar de todo esse grau de possibilidades de 

responsabilização, a lei trata os crimes de natureza ambiental, em sua maioria, 

como de menor potencial ofensivo, com pena máxima não superior a 02 anos e/ou 

multa, submetendo-os ao rito do juizado especial criminal25, cabendo a transação 

penal e a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de 

direito26 quando atendidas as condições do artigo 7o da Lei no. 9.605/98, o que inclui 

também os crimes com pena privativa de liberdade inferior a 04 anos, elevando 

ainda mais o nível de abrangência dos crimes. Tal medida possibilita que no 

                                                           
24

 Disponível em: < http://www.mma.gov.br/estruturas/sqa_pnla/_arquivos/cart_sebrae.pdf>, acesso 
em 15.02.2015. 
25

 Lei n
o
. 9.099, de 26 de setembro de 1995. 

26
 Artigo 8

o
 da Lei n

o
. 9.605,de 12 de fevereiro de 1998. 
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processo penal resolva-se também a reparação civil, tornando dispensável a ação 

civil pública. Nos demais casos, cuja pena seja superior a 04 anos, obedecerão ao 

rito ordinário do Código de Processo Penal27, permanecendo a exigência de 

recomposição do dano. 

 

 

Tabela 6 - Penas restritivas de direitos aplicáveis contra pessoas físicas e jurídicas que 

cometeram crimes ambientais. 

Penas restritivas de direitos 
Aplicáveis a 

pessoas físicas
28

 
Aplicáveis a 

pessoas jurídicas
29

 

Prestação de serviço à comunidade x x 

Interdição temporária de direitos x  

Prestação pecuniária x x 

Suspensão parcial ou total da atividade x x 

Recolhimento domiciliar x  

Interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade 
 x 

Proibição de contratar com o poder público, bem como 

dele obter subsídios, subvenções e doações 
 x 

Fonte: IMAZON/2009. 
 

 

Em outras palavras, a Lei de Crimes Ambientais prioriza, em quase todos os 

crimes, a aplicação de penas restritivas de direito (penas alternativas), as quais 

substituem as privativas de liberdade (reclusão ou detenção), por essa razão, 

dificilmente alguém será punido com a prisão. A aplicação das penas alternativas 

pode ocorrer de várias formas atendendo a condições específicas, sempre buscando 

a prevenção e reparação dos danos ambientais. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 Artigo 394, §1 do CPP. 
28

 Art. 8º da Lei nº. 9.605/1998. 
29

 Art. 22 e art. 23 da Lei nº. 9.605/1998. 
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Tabela 7 - Modelos de aplicação de penas restritivas de direito contra crimes ambientais. 

  

Transação 
penal

30
 

Suspensão 
condicional do 

processo
31

 

Suspensão 
condicional da 

pena
32

 

Substituição à 
pena privativa 
de liberdade

33
 

O que é? 

Infrator aceita que 
se lhe imponha 
pena restritiva de 
direito em troca 
de não ser 
processado. 

Juiz suspende o 
processo por dois a 
quatro anos desde que 
o réu cumpra pena 
restritiva de direito e 
repare o dano (salvo 
impossibilidade de 
fazê-lo) e não pratique 
crimes durante o 
período de suspensão 
processual. 

Juiz suspende a 
aplicação da pena 
de prisão por dois a 
quatro anos desde 
que o infrator cumpra 
pena restritiva de 
direito, além de 
outras condições 
fixadas na sentença, 
dentro do prazo 
estabelecido. 

Juiz substitui a 
aplicação da 
pena de prisão 
por pena 
restritiva de 
direito. 

Quando? Antes do 
processo. 

No início do processo. Após julgamento. Após 
julgamento. 

Aplicável em 
que casos? 

Crimes com pena 
máxima de até 
dois anos

34
. 

Crimes com pena 
mínima de até um ano. 

Apenas para os 
crimes da LCA (art. 
16), em 
condenações de até 
três anos de prisão. 

Condenações 
inferiores a 
quatro anos de 
prisão. 

Condições 
legais 
vinculadas 
ao meio 
ambiente. 

Antes da 
transação penal, 
infrator deve se 
comprometer  a 
cessar e a reparar 
o dano ambiental 
(prévia 
composição do 
dano ambiental). 

Para não ser mais 
processado, infrator 
deve comprovar a 
reparação do dano por 
laudo de constatação. 

Pena alternativa 
aplicada deve 
relacionar-se à 
proteção ambiental

35
. 

A LCA não 
previu condição 
específica, mas 
as penas 
restritivas de 
direitos nela 
previstas 
devem observar 
o seu propósito 
de criação. 

Fonte: Revisado e atualizado a partir de IMAZON/2009. 

 

Estes institutos e modalidades de aplicação de penas alternativas já existiam 

antes do advento da Lei n. 9.605/1998, sendo, por outro lado, adequados e 

aprimorados por esta a fim de atender aos ditames dos Princípios Ambientais, entre 

eles o Princípio do Desenvolvimento Sustentável, da Prevenção, da Reparação e do 

Poluidor-Pagador. 

Nesse sentido: 

 
"Referida lei trouxe impactos expressivos no Direito Ambiental Penal, como 
reflexos na tipologia, valorização das alternativas à pena de prisão, 

                                                           
30

 Art. 27 da Lei nº. 9.605/1998. 
31

 Art. 28 da Lei nº. 9.605/1998. 
32

 Art. 16 da Lei nº. 9.605/1998, art. 78 e art. 79 do Código Penal. 
33

 Art. 7º da Lei nº. 9.605/1998. 
34

 Art. 61 da Lei n. 9.099/1995. 
35

 Art. 17 da Lei nº. 9.605/1998. 
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destacada preocupação com a reparação do dano ao ambiente, 
transformou a transação penal e a suspensão do processo em instrumentos 
de efetiva proteção ambiental, bem como impactos trouxe na autoria 
singular e coletiva, com concorrência por omissão do dirigente da pessoa 
jurídica no crime de outrem e a responsabilização criminal da própria 

pessoa jurídica." [grifo nosso] (LECEY, 2007)
36

 

 
"O direito penal ambiental, na perspectiva do juizado especial criminal, tem 
contribuição efetiva na proteção do bem jurídico ambiental ao admitir a 
possibilidade de se colocar a pena privativa de liberdade em segundo plano, 
privilegiando a célere reparação/indenização do dano. A correção entre este 
tipo de justiça consensual penal que é o Juizado Especial e a lei de crimes 
ambientais é enorme (...)" (SANDRO e BALESTRINI, 2006, p. 2)

37
. 

 

Destaque-se, todavia, que a crítica a ser levantada não reside na efetividade 

ou não das penas restritivas de direitos, se sua aplicabilidade está atendendo aos 

princípios ambientais, visando à reparação ou até mesmo à educação e 

desenvolvimento da consciência ambiental, mas sim, na intenção do legislador em 

considerar os crimes ambientais quase em sua totalidade como condutas de menor 

expressão ofensiva, prevendo penas alternativas e brandas. A exemplo disso, a 

Suspensão Condicional do Processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099/1995, é 

admitida a todos os delitos cuja pena mínima não ultrapasse 1 (um) ano. Por 

conseguinte, incide sobre praticamente todos os crimes contra o ambiente, exceto o 

incêndio doloso (art. 41 da LCA), e os crimes incluídos pela Lei n. 11.284/2006, 

sendo eles o de desmatamento de florestas em terras públicas ou devolutas (art. 50-

A da LCA) e de elaboração e apresentação de estudo/laudo/relatório falso ou 

enganoso (art. 69-A da LCA)38. 

Outro fator importante a ser considerado em decorrência disso, diz respeito 

ao prazo prescricional destes crimes, que está diretamente relacionado à pena 

estabelecida em lei ou a pena concreta. Caso o Estado descumpra o prazo para 

iniciar e concluir o processo penal, ou, ainda, para aplicar a pena, extingue-se a 

punibilidade, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal, em outras palavras, 

perde-se o direito de julgar e punir (pretensão punitiva) ou a possibilidade de 

executar a pena do indivíduo, ainda que julgado culpado (pretensão executória). 
                                                           
36

 LECEY, Eladio. Direito Ambiental Penal Reparador. Composição e reparação do dano ao ambiente: 

reflexos no juízo criminal e a jurisprudência. In: Revista de Direito Ambiental, vol 45, São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007 
37

 NOGUEIRA e BALESTRIN. Da Transação Penal ambiental - aspectos diferenciais sobre a 

reparação e a composição do dano ambiental. Disponível em http://www.ecoeacao.com.br/index.php 
?option=com_content&task=view&id=384&Itemid=42. 
38

 GONÇALVES, Jorge César Silveira Baldassare. Crimes na lei de gestão de florestas públicas. Jus 

Navigandi, Teresina, ano 11, n. 986, 14 mar. 2006. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/8096>. 
Acesso em: 19 fev. 2015. 

http://jus.com.br/artigos/8096/crimes-na-lei-de-gestao-de-florestas-publicas
http://jus.com.br/revista/edicoes/2006
http://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3/14
http://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3/14
http://jus.com.br/revista/edicoes/2006/3
http://jus.com.br/revista/edicoes/2006
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Tabela 8 - Prescrição dos crimes ambientais mais relacionados com Áreas Protegidas. 

Crime Previsão legal 
Pena 

prevista 

Prazo para prescrição 
(ano)

39
 

Da pena 
mínima 

Da pena 
máxima 

Elaborar ou apresentar 

estudo, laudo ou relatório 

falso ou enganoso 

Art. 69-A da LCA 
3 a 6 anos e 

multa 
8 12 

Causar dano à Unidade de 

Conservação 
Art. 40 da LCA 1 a 5 anos 4 12 

Pescar em período proibido 

ou lugares interditados 
Art. 34 da LCA 

1 a 3 anos 

e/ou multa 
4 8 

Corte de árvores em Área de 

Preservação Permanente 
Art. 39 da LCA 

1 a 3 anos 

e/ou multa 
4 8 

Provocar incêndio Art. 41 da LCA 
2 a 4 anos e 

multa 
4 8 

Desmatar, explorar ou 

degradar floresta em terras de 

domínio público ou devolutas 

Art. 50-A da LCA 
2 a 4 anos e  

multa 
4 8 

Causas poluição de qualquer 

natureza 
Art. 54 da LCA 

1 a 4 anos e 

multa 
4 8 

Transportar, armazenar, 

guardar ou usar substância 

tóxica, perigosa ou nociva a 

saúde humana ou ao meio 

ambiente 

Art. 56 da LCA 
1 a 4 anos e 

multa 
4 8 

Demais crimes contra a 

Administração Ambiental 
Art. 66 e ss da LCA 

1 a 3 anos e 

multa 
4 8 

Caçar, perseguir, apanhar (em 

UC) 
Art. 29 da LCA (§4) 

6 meses a 1 

ano e multa 

(aumentada 

de metade) 

3* 4 

Extrair pedra, areia, cal e 

outros minerais de florestas 

de domínio público ou de 

Art. 44 da LCA 
6 meses a 1 

ano e multa 
3* 4 

                                                           
39

 O artigo 109 do Código Penal. 
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preservação permanente 

Transporte ilegal de madeira 
Art. 46, parágrafo 

único, da LCA 

6 meses a 1 

ano e multa 
3* 4 

Comercializar ou utilizar 

motosserra 
Art. 51 da LCA 

3 meses a 1 

ano  
3* 4 

Penetrar em Unidade de 

Conservação com instrumento 

de caça 

Art. 52 da LCA 
6 meses a 1 

ano e multa 
3* 4 

Executar pesquisa, lavra ou 

extração de recursos minerais 
Art. 55 da LCA 

6 meses a 1 

ano e multa 
3* 4 

Promover construção em solo 

não edificável, ou no seu 

entorno, em razão do seu 

valor paisagístico, ecológico, 

artístico, turístico, entre outros 

Art. 64 da LCA 
6 meses a 1 

ano e multa 
3* 4 

Construir, reformar, ampliar, 

instalar ou fazer funcionar, 

estabelecimentos, obras e 

serviços potencialmente 

poluidores 

Art. 60 da LCA 
1 a 6 meses 

e/ou multa 
3* 3* 

( * ) Alteração promovida pela Lei 12.234/10. Para os crimes cometidos até 04.05.2010, se o máximo 
da pena for inferior a um ano, aplica-se o prazo de 2 anos para prescrição. 

 

Considerando-se todo o processo de investigação, apuração, constatação, 

instrução, processamento e julgamento, as dificuldades e peculiaridades do 

atendimento de ocorrências que tratam dos crimes ambientais,  bem como todas as 

instituições e órgãos envolvidos com suas respectivas deficiências em efetivo, 

recursos financeiros e materiais, pode-se vislumbrar o quão desafiador é o 

cumprimento das providências legais necessárias, em estrita obediência aos prazos 

estabelecidos, para a devida responsabilização de tais crimes ocorridos nas 

Unidades de Conservação do município de Manaus, ou ainda, na imensidão do 

estado do Amazonas.  
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

  

 

5.1. DELIMITAÇÃO DE ESTUDO  

 

 

Crimes ambientais ocorridos no interior de Unidades de Conservação do 

município de Manaus, judicializados entre os anos de 2009 a 2014. 

 

 

5.2. COLETA DE DADOS 

 

 

A pesquisa realizada foi descritiva analítica e aplicada, visando evidenciar 

informações e construir propostas úteis por meio de estudos, análises, registros e 

interpretações dos fatos, entendendo a estrutura e o funcionamento do sistema, 

seus métodos e processo de responsabilização de crimes ambientais, no âmbito do 

Judiciário Estadual, bem como aqueles ocorridos nas Unidades de Conservação do 

município de Manaus. 

Os procedimentos adotados para coletas de dados se deram por meio das 

seguintes pesquisas: 

 

a) Pesquisa Bibliográfica 

 

Consistiu na localização, identificação e recolhimento de informações obtidas 

em: livros, artigos científicos, teses, dissertações, periódicos, publicações de 

repartições públicas, cartilhas, manuais, sites institucionais e relacionados ao tema, 

e, documentos em geral publicados na internet. Todos estes materiais foram 

selecionados em consonância com a temática proposta na pesquisa, com ênfase 
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nos seguintes assuntos: Unidades de Conservação em Manaus, ameaças e crimes 

ambientais, tríplice responsabilização, procedimentos administrativos e judiciais. 

A leitura, fichamento e organização de todos os materiais recolhidos das mais 

diversas fontes proporcionaram a fundamentação teórica necessária para o 

desenvolvimento da revisão bibliográfica e realização da pesquisa, inclusive no 

mapeamento da tramitação processual e análise dos dados.  

Os sites institucionais contribuíram significativamente para a construção da 

descrição dos órgãos e identificação das legislações específicas e atos normativos 

que os regulamentam. Outrossim, os boletins e dados de monitoramento de 

instituições diversas como INPE, FVA e IMAZON foram essenciais para as análises 

e conclusões. 

 

b) Pesquisa Documental 

 

A princípio foi realizada uma investigação e reunião de todos os instrumentos 

legais que disciplinam a temática em geral e dos que tratam especificamente dos 

órgãos envolvidos no sistema de responsabilização de crimes ambientais em UC, 

dentre as dispositivos estão: Leis, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas, 

Portarias, e outros. Tais legislações foram obtidas junto ao Portal de Legislação de 

Pessoal do Estado do Amazonas40, site da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas41 e do Portal da Legislação do Governo Federal42, além de outros sítios 

eletrônicos. 

Considerando a temática adotada no trabalho, o estudo doutrinário 

aprofundado e análise hermenêutica das disposições legais pertinentes à matéria, 

além de serem imprescindíveis para o desenvolvimento e conclusão da pesquisa 

como um todo, possibilitou, ainda, entender a estrutura e atribuições dos órgãos, 

mapear a trajetória processual em cada instituição, além de firmar o entendimento 

acerca das peculiaridades da Lei de Crimes Ambientais, a tríplice responsabilização, 

o rito processual a que se submetem os crimes, prazos prescricionais, os institutos 

das penas restritivas de direitos, entre tantos outros assuntos tratados no teor do 

trabalho. 

                                                           
40

 <http://rhnet.sead.am.gov.br/>. 
41

 < http://legislador.aleam.gov.br/LegisladorWEB/LegisladorWEB.ASP?WCI=LeiParametro&ID=201>. 
42

 < http://www4.planalto.gov.br/legislacao>. 
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Outra etapa da pesquisa documental consistiu no exame dos aspectos 

formais quanto à tramitação dos processos na Vara Especializa do Meio Ambiente e 

de Questões Agrárias do TJAM, em especial, dos que tratam da prática de crimes 

ambientais em Unidades de Conservação do município de Manaus. Foi eleita a 

VEMAQA como foco de pesquisa por se tratar de um órgão de confluência dos 

procedimentos oriundos dos demais órgãos. A outra razão decorre do fato de ser 

responsável pelo julgamento de crimes tanto em UC Estaduais como Municipais, 

elevando a abrangência da avaliação. Em virtude do grande volume de processos, 

delimitou-se a análise apenas entre os distribuídos entre os anos de 2009 a 2014, 

sendo formalizado o pedido junto à Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do 

Estado do Amazonas, solicitando-se a listagem dos processos com suas respectivas 

numerações, tipificação, natureza da ação, local do fato, objeto da ação, origem do 

processo, data de instauração, duração e situação. 

Por razões de limitações do próprio Sistema de Automação da Justiça - SAJ, 

a Coordenação de Estatística forneceu a relação de processos, no entanto, somente 

com as seguintes classificações possíveis: número de processo, classe, assunto, 

data de distribuição, situação, último movimento e data do último movimento. 

 

 

5.3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

As informações recebidas do Tribunal de Justiça foram organizadas e 

tabuladas no programa Excel. A partir da construção deste banco de dados que foi 

realizada a ordenação, contabilização, cruzamento de dados e elaboração dos 

gráficos. Para análise dos resultados foram empregadas, ainda, as seguintes 

técnicas: 

 

 Volume de distribuição de processos anual: Ordenação dos processos 

segundo o critério da "data de distribuição", a partir disso feita a 

contabilização anual. Este resultado foi confrontado com os dados de 

desmatamento, entre outras práticas lesivas ao ambiente; 

 Classe atribuída aos processos, natureza jurídica e origem: Ordenação dos 

processos segundo o critério da "classe", a partir disso foram contabilizados 
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os processos de natureza penal e civil, e, extraído o percentual de cada. O 

sistema SAJ não possui o indexador origem, sendo possível, apenas, 

contabilizar os processos oriundos da DEMA, os quais estavam identificados 

(Termo Circunstanciado, Inquérito Policial e Auto de Prisão em Flagrante); 

 Assunto dos processos: O sistema SAJ não especifica o assunto nem o 

tipo penal tratados nos processos, prejudicando essa análise. Com base nas 

informações existentes foi realizada a ordenação dos processos segundo o 

critério de "assunto"; 

 Situação do processo em relação ao ano de distribuição: Ordenação dos 

processos segundo o critério da "data de distribuição" e "situação", a partir 

disso feita a contabilização anual; 

 Situação dos processos na VEMAQA em geral: Ordenação dos processos 

segundo o critério da "situação", a partir disso feita a contabilização anual e a 

geral, da qual foi extraído o percentual. Além disso, foi realizada a ordenação 

segundo o critério "última movimentação", e identificado os casos de maior 

incidência; 

 Encerramento dos processos por ano de distribuição: Foram selecionados 

apenas os processos finalizados (baixados e julgados), a partir disso foi 

realizada a ordenação anual segundo o critério de "data de distribuição", 

sendo, em seguida, relacionados segundo a "data da última movimentação" 

para contabilização anual; 

 Duração dos processos: Identificadas a "data da última movimentação" e a 

"data de distribuição", foram utilizadas fórmulas do Excel que contabilizam o 

intervalo de tempo transformando-o em dias, e, também, em anos, meses e 

dias. Isso evidenciou o período de duração de todos os processos, inclusive 

identificar os processos mais antigos ainda em trâmite, os que tiveram maior e 

menor tempo para serem encerrados. A partir destas informações, dentre os 

processos finalizados (baixados e julgados), foram relacionados apenas os 

processos distribuídos em 2009 como parâmetro ideal, posto que dispunham 

de maior período para trâmite, dos quais foram tiradas as médias e contatada 

a média de duração para encerramento dos processos na Vara; 

 Processos classificados como de Unidades de Conservação: Estes 

processos não foram analisados somente sob os aspectos formais, mas, 
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também, submetidos a uma análise individual, mediante consulta virtual do 

processo digitalizado no Sistema SAJ, sendo realizada a leitura e a 

identificação do local exato do fato, categoria de Unidade de Conservação, 

crime praticado, partes envolvidas, origem da noticia criminis, situação 

processual e conclusão, entre outros aspectos relevantes. Em decorrência 

das limitações do Sistema SAJ e das falhas de cadastramento por parte de 

seus operadores, restou prejudicada outras análises; 

 Por fim, considerando-se todos os resultados obtidos com a pesquisa, em 

contrapartida, a necessidade de instruir os gestores acerca do sistema de 

responsabilização, foi elaborado o guia prático destinado aos chefes de 

unidade de conservação o qual contém: definições jurídicas; principais crimes 

e prazos prescricionais; esclarecimentos sobre os órgãos, atribuições e 

fluxograma; dentre outras informações relevantes. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

6.1. PROCESSAMENTO DE CRIMES AMBIENTAIS EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

 

O sistema de responsabilização de crimes ambientais em Unidades de 

Conservação em Manaus tem a participação de diversas instituições. No âmbito 

municipal, tem-se como órgão fiscalizador e gestor  de UC a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS). Na esfera estadual, o órgão de 

fiscalização é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM)43, sendo 

auxiliado de forma indireta pelo Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA)44, 

órgão responsável pela gestão das UC, por meio dos Chefes de Unidades com seus 

respectivos planos de fiscalização. 

Tanto as Unidades de Conservação Estaduais como as Municipais contam 

com o apoio do policiamento ostensivo ambiental da Polícia Militar do Estado do 

Amazonas45, que frequentemente é o primeiro a identificar o crime juntamente com 

os órgãos de fiscalização, sendo posteriormente encaminhados à Polícia Civil do 

Estado do Amazonas46, na condição de Polícia Judiciária, ou, ainda, tais 

procedimentos podem ser diretamente encaminhados ao Ministério Público 

Estadual47, na condição de titular da Ação Penal. Essa comunicação pode ser feita 

por qualquer pessoa ou organização da sociedade civil. 

O Ministério Público Estadual é responsável por avaliar o resultado de todas 

as investigações e decidir pela propositura da ação penal ao juiz ou o arquivamento 

do caso. Se decidir por promover a ação penal, o Ministério Público poderá, ainda, 

propor transação penal, suspensão condicional do processo ou simplesmente o 
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 Criado pela Lei n
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início da ação penal, sendo estas propostas ao Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas, a quem compete julgar, atendendo aos ditames da lei e ao devido 

processo legal. Por vezes, o próprio Ministério Público conduz suas investigações, 

mas quando a autoria do crime é desconhecida, precedem com a requisição de 

instauração de procedimento por parte da Autoridade Policial. 

As policiais Militar e Civil do Estado do Amazonas, o Ministério Público 

Estadual e o Tribunal de Justiça do Amazonas possuem, dentro de sua estrutura 

organizacional, setores especializados para tratar de questões envolvendo o meio 

ambiente, no entanto, com competência restrita a região que compreende a cidade 

de Manaus, com algumas atuações excepcionais nos demais municípios do Estado, 

sendo eles, respectivamente, o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAMB), a 

Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanístico (DEMA), 

as Promotorias de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico (PRODEMAPH), e, por fim, 

a Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias (VEMAQA)48. Na 

incidência de crime ambiental em outra localidade, a representação do órgão no 

município terá a competência para atuar. 

A esfera federal não difere tanto das demais, apenas com outros personagens 

que atuam no processo de responsabilização, sendo eles o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA)49, responsável pela fiscalização, 

ainda que supletiva, nas UC, e, primariamente, pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBIO)50, responsável pela gestão das unidades 

de conservação federais, atuando também na fiscalização destes territórios. 

Quantos aos demais órgãos, estes estão sujeitos ao mesmo ordenamento legal, 

portanto, submetem-se ao mesmo trâmite, porém, tratando somente de matéria de 

interesse da União, na forma da lei. Na condição de polícia judiciária esta a Polícia 

Federal, a qual encaminha o procedimento investigatório ao Ministério Público 

Federal, que propõe a ação penal junto a Justiça Federal.   

Importante registrar que muitos casos judicializados são resultados da 

atuação conjunta destes órgãos em operações de combate aos crimes ambientais, o 

que contribui para o imediato início das investigações, coleta dos elementos 

essenciais do crime e instauração dos procedimentos cabíveis, razão pela qual tais 

                                                           
48

 Resolução nº. 05/97 e Lei Complementar nº. 48, de 03 de março de 2006. 
49

 Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. 
50

 Lei 11.516, de 28 de agosto de 2007. 
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ações tornam-se um modelo de eficiência e eficácia, atingindo todas as esferas em 

uma mesma ocasião. 

 

Figura 4 - Fluxograma do sistema de responsabilização de crimes ambientais* 

 

 
( * ) Tanto os órgãos de fiscalização quanto as forças policiais podem encaminhar cópia dos 
procedimentos entre si a fim de que sejam adotadas as providências necessárias no que diz 
respeito a devida responsabilização penal ou administrativa, conforme o caso, não existindo 
nenhum impedimento legal para isso ou determinação no sentido de que isso se proceda somente 
mediante o Ministério Público.  
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6.1.1. ÓRGÃOS QUE INTEGRAM O SISTEMA DE RESPONSABILIZAÇÃO DE 

CRIMES AMBIENTAIS E SEUS RESPECTIVOS FLUXOGRAMAS DE 

TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS  

 

 

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus 

(SEMMAS) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Órgão vinculado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com a 

finalidade principal de formular e executar a Política Municipal de Meio Ambiente, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei no. 6.938, de 31 de agosto de 198151. Possuía outras nomenclaturas 

ao longo do tempo, porém, a partir de 2009 passou a se chamar Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, nos termos do Decreto n. 144, de 

05 de junho de 2009. 

A SEMMAS responde pela gestão de 12 (doze) áreas protegidas na cidade, 

sendo 10 (dez) Unidades de Conservação e 2 (dois) Corredores Ecológicos. Esses 

espaços territoriais especialmente protegidos ocupam 4,75% da área do município 

de Manaus, com um papel fundamental  na proteção da natureza, da fauna e da 

flora.52 

Dentre as competências está o controle e fiscalização destas áreas, em 

estrita obediência ao Código Ambiental Municipal, a Lei de Crimes Ambientais, entre 

outras legislações ambientais vigentes. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 5): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato, esta é encaminhada ao DEFIS - 

Departamento de Fiscalização, (2) o qual organiza a equipe de fiscais para apuração 

da ocorrência no local do fato. (3) Constatado a infração ambiental o Fiscal da 

SEMMAS, além de elaborar o relatório, adotará as medidas administrativas cabíveis, 

                                                           
51

 Disponível em: <http://semmas.manaus.am.gov.br/nossa-historia/> Acesso em 10.01.2015 
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 Idem. 
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como: aplicação de Auto de Infração, notificação, apreensão, advertência, entre 

outras. Da assinatura do Auto inicia-se o prazo de 20 dias para apresentação de 

defesa/justificativa. (4) O Setor de Protocolo formalizará o procedimento, 

procedendo com a juntada aos autos da defesa. (5) Em seguida o processo segue 

para o DEFIS, para que o fiscal que lavrou o auto proceda com a análise da 

defesa/justificativa emitindo seu parecer. Caso se trate de infração em Unidades de 

Conservação, o processo será encaminhado ao Departamento de Áreas Protegidas. 

(6) A Assessoria Jurídica analisa os autos e emite parecer sugerindo pela 

manutenção ou não do Auto de Infração. (7) De posse de todos os elementos 

constante nos autos, o Secretário da SEMMAS decide, administrativamente, 

mantendo ou discordando do Auto de Infração, sendo esta publicada no Diário 

Oficial do Município. O autuado é notificado para ter ciência do teor da decisão, e, 

caso efetue o pagamento da multa, o procedimento será arquivado, podendo ainda 

firmar um Termo de Ajustamento de Conduta (TACA), em caso de proposta. Após 

notificação inicia-se o prazo de 20 dias para apresentação de recurso ao 

COMDEMA. (8) O Conselho Municipal de Meio Ambiente é presidido pelo Secretário 

Municipal de Meio Ambiente e composto de representantes de vários órgãos e 

entidades de classe da sociedade civil. O processo é distribuído para um 

Conselheiro o qual analisa e apresenta ao conselho seu relatório/parecer para 

apreciação e votação. A decisão final é publicada no Diário Oficial do Município, 

iniciando-se o prazo de 05 dias para pagamento de multa e adimplemento das 

obrigações; (9) A partir daí são adotas algumas providências como o 

encaminhamento de cópia ao Ministério Público para conhecimento e adoção das 

providências cabíveis e encaminhamento a Procuradoria Geral do Município para 

inscrição na Dívida Ativa, em caso de não pagamento da multa, após, (10)arquivam-

se os autos.  
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Figura 5 - Fluxograma da tramitação junto a 

SEMMAS
53

 

 

b) Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IPAAM) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Criado em 14 de dezembro de 1995, pela Lei n. 2.367, o Instituto de Proteção 

Ambiental do Amazonas é responsável por coordenar e executar a Política de 

Controle Ambiental do Estado do Amazonas. Desde fevereiro de 2003, passou a ser 

vinculado, para efeito de controle e supervisão de suas atividades, à Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SDS). 

Sua estrutura organizacional, cargos, entre outras providências foram 

definidas pela Lei Delegada n. 102, de 18 de maio de 2007, tendo como principais 

atividades o licenciamento, a fiscalização e o monitoramento ambiental54, inclusive 

no interior das Unidades de Conservação. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 6): 
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 Lei n. 605, de 24 de julho de 2001 - Código Ambiental do município de Manaus. 
54

 Disponível em : <http://www.ipaam.am.gov.br/pagina_interna.php?cod=1> Acesso em 22.01.2015 
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(1) Recebida a comunicação do fato, esta é encaminhada para a GEFA - 

Gerência de Fiscalização, (2) a qual procede com a formação de equipe para 

atendimento da ocorrência em campo. Dependendo do teor da ocorrência, pode ser 

encaminhada para outras gerências, e, caso a comunicação seja improcedente, 

arquivam-se os autos. (3) Caso seja identificada a conduta ilícita, aplicam-se as 

medidas administrativas como: Auto de infração, embargos, termo de apreensão, 

entre outras, dando início ao prazo de 20 dias para recolhimento ou apresentação de 

defesa. (4) O processo é encaminhado ao fiscal que aplicou o Auto para elaboração 

de parecer técnico, que conterá todas as informações que foram colhidas quando da 

aplicação do auto de infração in loco. (5) Depois de formalizado o procedimento com 

capeamento e cadastramento para recebimento de número de tramitação, junto ao 

Setor de Protocolo, (6) a Diretoria Jurídica analisa os autos juntamente com a defesa 

administrativa apresentada pelo autuado para, então, emitir parecer mantendo ou 

discordando da autuação. (7) O processo segue ao Diretor-Presidente do IPAAM a 

quem compete decidir, acompanhando ou não do parecer jurídico, mediante 

fundamentação, em caso de discordância. Caso mantenha, são adotas as medidas 

constantes no teor do parecer, além de oficiar a PRODEMAPH para propositura da 

ação penal, e, em se tratando de infração ligada a recursos minerais, oficia-se o 

Departamento de Polícia Federal. (8) A gerência responsável pela autuação 

notificará o autuado para ciência do teor da decisão, e, caso efetue o pagamento da 

multa, o procedimento será arquivado, do contrário, Inicia-se o prazo de 20 dias para 

recurso endereçado ao IPAAM, porém, sob julgamento do Conselho Estadual de 

Meio Ambiente do Amazonas (CEMAAM). Autuado poderá firmar um Termo de 

Ajustamento de Conduta (TACA). (9) o processo retorna a Diretoria Jurídica para 

Parecer mantendo o auto ante a ausência de manifestação do autuado. (10) O 

Diretor-Presidente aprova o parecer e encaminha a Procuradoria Geral do Estado 

para inscrição na dívida ativa. Em caso de pagamento da multa, o procedimento 

será, ainda, remetido a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável do Amazonas (SDS), para comprovação do recolhimento da multa junto 

ao Fundo Estadual de Meio Ambiente (FEMA). Após, (11) arquivam-se os autos. 
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Figura 6 - Fluxograma da tramitação junto ao IPAAM
55

 

 

 

c) Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado do 

Amazonas (BPAMB/PMAM) 

 

 Descrição do órgão: 

 

A Lei Delegada n. 88, de 18 de maio de 2007, revogada pela Lei n. 3.514, de 

08 de junho de 2010, incluiu na estrutura organizacional da Polícia Militar do Estado 

do Amazonas, o Comando de Policiamento Ambiental e o Batalhão de Policiamento 

Ambiental. Segundo o disposto no Decreto n. 27.637, de 30 de maio de 2008, esta 

Unidade Operacional Ambiental realizará atividades de Fiscalização, Educação e 

Policiamento Ambiental, constituindo-se em um importante instrumento para a 

salvaguarda do Meio Ambiente Amazônico e da sadia qualidade de vida das 

presentes e futuras gerações, representando um marco na Política de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas. 

Dentro da estrutura institucional o Comando de Policiamento Ambiental 

integra os Grandes Comandos de Policiamento estando subordinado o Batalhão de 

Policiamento Ambiental (BPAMB), composto pela Companhia Independente de 

Policiamento Ambiental Terrestre e Fluvial (CIA Terrestre e Fluvial), aos quais 
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 NBR ISO 9001/2008,Lei. 2984/2005; Lei n. 2794/2003 - Lei do Processo Administrativo no âmbito 
Estadual; Lei Delegada n. 102/2007; Dec. Fed. 6514/2008. 
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recaem a responsabilidade de execução do policiamento ostensivo rural, aéreo, 

fluvial, preventivo e repressivo ambiental, sempre que possível atuando em 

cooperação com outros órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 7): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato, esta é encaminhada ao Oficial 

Plantonista. Caso o fato seja identificado em patrulhamento ou circunstância 

ordinária pela guarnição, esta fará a pronta avaliação da ocorrência, passando as 

informações via rádio aos superiores, e, adotará as providências necessárias para o 

atendimento da ocorrência e restabelecimento da ordem pública. (2) Após recebida, 

o Oficial fará a pronta avaliação de todas as informações pertinentes a Ocorrência 

Policial Militar para o seu devido atendimento. Em se tratando de Circunstância 

Extraordinária, serão empregados os meios operacionais necessários para o 

imediato atendimento face ao imprevisto, como o chamado de patrulha ou 

determinação de guarnição para atendimento da ocorrência, por outro lado, se for 

Circunstância Especial (operação conjunta com demais órgãos, em outra localidade, 

entre outros), a Ocorrência será encaminhada ao Comando do Batalhão para 

deliberação, planejamento e lavratura da Ordem de Operação, a fim de que sejam 

empregados todos os recursos humanos, materiais e logísticos necessários. (3) 

Recebida a ordem ou chamamento, a guarnição policial se deslocará até o local do 

fato para averiguação da ocorrência, e, sendo constatada conduta criminosa, serão 

adotadas as providências cabíveis como: Autuação contendo todas as informações 

referentes à ocorrência (Boletim de Ocorrência/BO-PM), apreensão dos objetos e 

condução dos envolvidos aos órgãos competentes (DEMA, IPAAM, entre outros) 

para as demais providências. (4) Os dados e resultado do atendimento da 

ocorrência deverão ser comunicados, via rádio, ao CIOPS, procedendo com o 

encaminhamento do Boletim de Ocorrência (BO-PM) e relatório, aos superiores, 

retratando aspectos essenciais, particularidades da ocorrência e circunstâncias 

relevantes, para fins legais e estatísticos.  
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Figura 7 - Fluxograma da tramitação junto ao BPAMB
56 

 

 

d) Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e 

Urbanísticos da Polícia Civil do Estado do Amazonas (DEMA/PCAM) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Por força do dispositivo constitucional, a Policia Civil do Estado do Amazonas 

é órgão integrante do sistema de segurança pública a qual compete exercer com 

exclusividade, ressalvada competência específica da União, as atividades de Polícia 

Judiciária relativas à apuração das infrações penais (exceto militares), no âmbito do 

território estadual. Dentre outras atribuições, compete ainda a realização de perícias 

criminais e médico-legais, por intermédio do seu Instituto de Criminalística e Instituto 

Médico Legal, e, identificação civil e criminal pelo Instituto de Identificação. 

A Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanístico 

integra o rol de delegacias especializadas do Departamento de Polícia 

Metropolitana, conforme Lei Delegada n. 87, de 18 de maio de 2007, sendo 

responsável pela realização de investigações, a lavratura de Autos de Prisão em 

Flagrante, Termos Circunstanciados de Ocorrência e de Inquéritos Policiais, todos 

relativos a crimes e infrações ambientais. Embora sua atuação se restrinja à capital 

amazonense, participa de forma supletiva no interior do Estado, principalmente em 

casos de maior complexidade, ou ainda, em operações conjuntas com outros 

órgãos. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 8): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato é realizado o (2) registro de Boletim de 

Ocorrência, no qual deverão constar todas as informações atinentes ao fato, 
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 Resolução n. 003, de 12 de janeiro de 2009/PM - Instruções Provisórias da Doutrina Operacional 
da Polícia Militar do Amazonas; Constituição Federal de 1988; Constituição do Estado do Amazonas 
de 1989; Lei Delegada n. 67, de 18 de maio de 2007; Lei Delegada n. 88, de 18 de maio de 2007. 
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qualificação das partes envolvidas e objetos apreendidos. (3) A Autoridade Policial 

enquadra a tipificação penal ao fato e instaura o procedimento policial (Flagrante 

Delito, Inquérito Policial ou Termo Circunstanciado) mediante Portaria, 

encaminhando ao cartório. (4) O Escrivão de Polícia formaliza o procedimento e 

redige as providências do Delegado de Polícia, imprescindíveis para identificação da 

autoria e materialidade do delito, como: Expedição de Ordem de Missão Policial, 

Requisição de Perícias, Notificações,  Termo de Apreensões, Juntadas de 

documentos, entre outros. (5) Caso as partes estejam presentes, reduzir-se-á a 

termo o depoimento do condutor, testemunhas e demais envolvidos, do contrário 

serão notificados para comparecer a Delegacia. (6) Depois destas providências, e, 

havendo indícios de autoria e materialidade, a Autoridade Policial interrogará os 

supostos autores do crime. (7) Havendo necessidade poderá requisitar outras 

diligências a fim de reunir elementos para subsidiar a ação penal: Ordem de Missão 

Policial para Equipe de Investigação; Requisição de Perícias para o Instituto de 

Criminalística, entre outras medidas. (8) Concluídos os trabalhos cartorários é 

realizada a juntada e organização, (9) os quais são submetidos a análise do 

Delegado para elaboração do relatório conclusivo, sendo, posteriormente (10) 

remetido ao Poder Judiciário.   

 

Figura 8 - Fluxograma da tramitação junto a DEMA
57 
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 Constituição Federal de 1988; Constituição do Estado do Amazonas de 1989; Lei Delegada n. 87, 

de 18 de maio de 2007; Código Penal; Código de Processo Penal; e, Manual de Procedimentos 
Operacionais Padrão Integrados. 
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e) Promotorias de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico do Ministério 

Público do Estado do Amazonas (PRODEMAPH/MPAM) 

 

 Descrição do órgão: 

 

A Carta Magna, ao tratar das funções essenciais à justiça, esclarece o 

importante papel do Ministério Público na organização dos poderes do Estado 

Brasileiro, assegurando-lhe plena autonomia funcional e administrativa. O caput do 

art. 127 da Constituição Federal assim dispõe: 

 

Art. 127 da CF/88. O Ministério Público é Instituição permanente, essencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

 

Dentre muitas outras atribuições, destaque-se a titularidade privativa da ação 

penal pública, a legitimidade constitucional para promover a ação civil pública e o 

inquérito civil, e, o zelo pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição. Por tais razões, o 

Órgão Ministerial é conhecido como guardião da lei, fiscalizador e defensor dos 

interesses sociais, individuais indisponíveis, dos direitos difusos e coletivos, entre 

outros, a proteção e defesa do meio ambiente. 

A Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Amazonas58 atribui a 

Promotoria de Justiça Especializada na proteção e defesa do meio ambiente e 

patrimônio histórico, além das atribuições gerais, a promoção de medidas 

administrativas e judiciais, acautelatórias e preventivas, para a defesa e proteção, 

conservação e preservação do meio ambiente natural e artificial, patrimônio artístico, 

estético, histórico, turístico e paisagístico, para as gerações presentes e futuras e 

para a mantença do meio ambiente ecologicamente equilibrado, entre outras 

competências específicas. 

Atualmente o Ministério Público Amazonense conta com 04 (quatro) 

Promotorias de Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, sendo a 18o, 49o, 50o e 53o, e 

02 (duas) de Urbanismo, sendo a 62o e 63o, todas estas como Promotorias de 

Entrância Final da Capital. 
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 Lei Complementar n. 11, de 17 de dezembro de 1993. 
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 Descrição da tramitação (Figura 9): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato é realizada a (2) distribuição pela 

Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça 

Especializadas na defesa do Meio Ambiente, Patrimônio Histórico e da Ordem 

Urbanística (CAO-MAPH-URB), entre os membros das promotorias especializadas, 

que tenham atribuições para apreciá-las, e, a partir de então inicia o prazo de 30 

(trinta) dias para dar andamento. (3) O Promotor que recebe o procedimento edita a 

Portaria Ministerial, por meio da qual são adotadas as medidas administrativas e 

judiciais, acautelatórias e preventivas com vistas à proteção do ambiente. Dentre as 

providências está a instauração, mediante Portaria Ministerial, de Inquérito Civil, 

Procedimento Investigatório Criminal e Procedimento Preparatório. Essa instauração 

de procedimento deve ser registrada em livro próprio, devendo o procedimento ser 

concluído no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), após 

ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. (4) No exercício de suas funções 

o MP possui as seguintes prerrogativas: expedir notificações para colher 

depoimentos; requisitar condução coercitiva; requisitar informações, exames 

periciais e documentos de quaisquer autoridades; entre outras constantes no artigo 

3o e 4o da Lei Orgânica do MPAM, e demais atribuições previstas em lei, estando 

sujeito a penalidades legais aqueles que se recusarem ou dificultarem o 

cumprimento. (5) Verificada a veracidade dos fatos noticiados, poderá propor a Ação 

Civil Pública e, em havendo infração penal, propor a Ação Penal Pública, que será 

encaminhada a VEMAQA, via Procurador-Geral de Justiça. No entanto, depois de 

esgotadas todas as diligências, havendo convicção de inexistência de fundamento 

para a propositura de Ação Civil ou da Ação Penal Pública, o órgão do Ministério 

Público promoverá o arquivamento dos autos de inquérito civil ou das peças 

informativas, fazendo-o motivadamente. (6) Neste caso, tem o prazo de 3 (três) dias 

para encaminhar os autos para o Conselho Superior do MP. As associações 

legitimadas poderão apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados 

aos autos do inquérito ou anexados às peças de informações, até antes da sessão 

do Conselho Superior do Ministério Público que venha apreciar promoção de 

arquivamento, a qual será submetida a exame e deliberação do Conselho. 

Homologando a promoção de arquivamento, os autos serão devolvidos à respectiva 

Promotoria, caso contrário, rejeitando a promoção de arquivamento, designará 
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desde logo, outro órgão do MP, prioritariamente entre os membros das Promotorias 

Especializadas, para (7) propositura e ajuizamento da ação.  

 

Figura 9 - Fluxograma da tramitação junto a PRODEMAPH
59 

 

 

f) Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (VEMAQA/TJAM) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Criada e instalada em razão da proteção ao Meio Ambiente merecer especial 

atenção de todos os segmentos da sociedade, particularmente das autoridades 

constituídas, e, deste modo, sob a necessidade de conhecimentos especializados na 

prestação jurisdicional relativa as questões ambientais, em 1997, pela Resolução 

05/97, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas implantou um modelo 

de Justiça Ambiental gradualmente adotada em outras unidades da federação. 

A VEMAQA foi a primeira vara especializada em meio ambiente, um modelo 

desenvolvido no Estado do Amazonas, inclusive, utilizado como exemplo para 

implementação da Corte Ambiental de Westchester em New York, bem como serviu 

de base para criação de diversos Juizados Ambientais na África. Ao longo dos anos 
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tem sido reconhecida nacionalmente e internacionalmente com diversas premiações 

e honrarias60. 

Atualmente a Vara possui jurisdição apenas na capital, tratando dos mais 

diversos procedimentos inerentes à questão ambiental como Ações Civis Públicas 

Ambientais, Ações Populares Ambientais, Mandados de Segurança Coletivos, Ações 

Declaratórias, Medidas Cautelares e procedimentos de cunho penal. Como se pode 

observar o teor da Lei Complementar 48, de 03 de março de 2006, a VEMAQA é 

uma Vara "híbrida", pois atua na esfera cível e criminal, inclusive, com competência 

para processar e julgar as infrações de competência dos Juizados Especiais. 

Convém destacar que, no que tange as penas alternativas, matéria já tratada 

anteriormente neste estudo, a Vara Especializada de Meio Ambiente, antes mesmo 

do advento da Lei de Crimes Ambientais, já caminhava no entendimento de que a 

mola mestra da Justiça Ecológica reside na Educação Ambiental, onde cada decisão 

prolatada tem o viés ressocializador, com realização de Oficinas para Infratores 

Ambientais em parceria com o IBAMA, entre outros programas como medidas e 

penas alternativas61. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 10 e 11): 

 

Nas infrações de menor potencial ofensivo, com pena máxima não superior a 

2 anos, aplica-se o rito Sumaríssimo, e, (1) em se tratando de crime ambiental 

ocorrido na capital é distribuído a VEMAQA, a qual designará uma audiência 

preliminar e providenciará a intimação dos envolvidos. (2) Na audiência preliminar, 

na presença do Ministério Público, só será proposta a aplicação imediata da pena 

restritiva de direitos caso tenha havido a prévia composição do dano ambiental, ou, 

celebrado o compromisso de reparação62. (3) Caso não seja aplicada a transação 

penal o Ministério Público oferecerá de imediato a denúncia oral, se não houver 

necessidade de diligências, sendo entregue cópia ao acusado, que inclusive já ficará 

citado e cientificado da data de audiência. (4) Notificadas e presentes as partes será 

realizada a audiência de instrução e julgamento. (5) Caso não tenha aplicada a 
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 História da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias. Disponível em: <http://www. 
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transação penal na audiência preliminar, essa poderá ser novamente proposta, nos 

mesmas condições acima. (6) Caso não prospere, será dada a palavra ao defensor 

rebater a acusação, e, (7) logo após o Juiz receberá, ou não, a denúncia. (8) 

Atendidos os requisitos, o Ministério Público poderá propor a suspensão condicional 

do processo, desde que repare o dano ambiental. (9) Havendo recebimento, serão 

ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, (10) interrogando-se a seguir o 

acusado, se presente, (11) passando-se imediatamente aos debates orais e à (12) 

prolatação da sentença. 

 

Figura 10 - Fluxograma da tramitação junto a VEMAQA no rito Sumaríssimo
63 

 

 

O rito Sumário é aplicável para os delitos com pena máxima inferior a 4 anos. 

(1) O Ministério Público oferece a denúncia com proposta de suspensão condicional 

do processo, se aplicável. (2) O Juiz receberá ou não na forma do artigo 395 do 

CPP, (3) providenciando a citação pessoal, por edital ou hora certa, do acusado, 

para (4) responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, por meio da qual 

arguirá preliminares, apresentará provas e arrolará testemunhas. O juiz pode 

absolver sumariamente, caso se encontre nas condições elencadas no artigo 397 do 

CPP. (5) A audiência de instrução e julgamento será marcada em até 30 dias. Se o 

acusado aceitar a suspensão condicional do processo, desde que repare o dano 
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ambiental, processo ficará suspenso, do contrário, (6) serão ouvidas as testemunhas 

de acusação e defesa (até 5 cada), (7) peritos (se necessário)  e, em seguida, (8) 

interrogado o réu. Caso não haja diligências, procederá com as (9) alegações finais 

orais da acusação e defesa (20 minutos para cada), e a (10) prolatação da sentença. 

Quanto ao rito Ordinário, este é aplicável para os crimes com pena máxima 

igual ou superior a 4 anos. Apenas se distingue do rito Sumário nos seguintes 

aspectos: o prazo para se realizar a audiência de instrução e julgamento é de até 60 

dias, admite até 8 testemunhas e há previsão de requerimento de diligências e de 

memoriais, ou seja, encerra-se a audiência, e, após cumpridas as diligências, as 

partes tem prazo sucessivo de 5 dias para alegações finais escritas, e o Juiz, 10 dias 

para proferir a sentença.  

 

Figura 11 - Fluxograma da tramitação junto a VEMAQA no rito Sumário e Ordinário
64 

 

 

g) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Trata-se de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), criado pela Lei n. 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, responsável pela 
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execução da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). Detentor de autonomia 

administrativa e financeira, o IBAMA possui jurisdição em todo o território nacional 

contando com a seguinte estrutura: Presidência; Diretoria de Planejamento, 

Administração e Logística; Diretoria de Qualidade Ambiental; Diretoria de 

Licenciamento Ambiental; Diretoria de Proteção Ambiental; Diretoria de Uso 

Sustentável da Biodiversidade e Florestas; Auditoria; Corregedoria; Procuradoria 

Federal Especializada; Superintendências; Gerências Executivas; Escritórios 

Regionais; e Centros Especializados65. 

Após a entrada em vigor da Lei n. 11.516, de 28 de agosto de 2007, que 

dispõe sobre a criação do ICMBIO, passou a ter como principais atribuições: o 

exercício do poder de polícia ambiental; a execução das ações das políticas 

nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais, relativas ao 

licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso 

dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental; e a 

execução das ações supletivas de competência da União de conformidade com a 

legislação ambiental vigente; entre outras atividades decorrentes destas, tais como a 

aplicação de penalidades administrativas em caso de constatação de infrações 

ambientais por parte de seus agentes66. 

Importante reforçar que a atuação do IBAMA em unidades de conservação 

instituídas pela União é apenas de forma supletiva, ficando a cargo do ICMBIO a 

responsabilidade primária. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 12): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato, seja pela Superintendência do IBAMA 

ou qualquer unidade (2) é realizada a formação de equipe de fiscais para 

averiguação da ocorrência. (3) Em campo o agente fiscal do IBAMA procede com a 

aplicação do auto de infração, embargos, termo de apreensão e depósito, entre 

outras medidas cabíveis, tendo, ainda, que elaborar o Relatório de Fiscalização e 

percebendo que a conduta praticada pelo autuado constitui também prática de crime 

ambiental, deverá promover a comunicação ao Ministério Público. (4) Da entrega do 

auto de infração inicia-se o prazo de 5 dias para instauração do procedimento, e da 
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atuação, o prazo de 10 dias para recolhimento da multa ou apresentação de defesa, 

a qual é anexada aos autos. A partir daí o Núcleo Técnico Setorial Descentralizado 

de Instrução Processual de Autos de Infração (NUIP) adota todas as providências 

relativas as fases do procedimento administrativo apuratório, atinente à intimações, 

notificações, elaboração de pareceres técnicos e saneadores, juntada de 

documentações e publicações pertinentes, recebendo, analisando e instruindo o 

processo. (5) Após isso, o processo é encaminhado a Autoridade Julgadora de 1a 

Instância ( 1. Superintendente Estadual do Ibama ou os Gerentes Executivos, nos 

processos cujo valor da multa indicada seja menor que R$ 500.000,00 (quinhentos 

mil reais), podendo, nos processos cuja multa indicada seja de até R$ 100.000,00 

(cem mil reais), ser exercida essa competência por servidor administrativo designado 

por portaria; 2. o Chefe ou Coordenador da Divisão de Cobrança e Avaliação de 

Créditos de Multas Ambientais ou seu substituto, o Coordenador ou Responsável 

designado pelo Grupo de Cobrança dos Grandes Devedores, vinculados à 

Coordenação Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos junto à 

Sede, nos processos cujo valor da multa indicada seja maior ou igual a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e menor que R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais); 3. o Coordenador Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos 

junto à Sede ou seu substituto, nos processos cujo valor da multa indicada seja igual 

ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), podendo avocar processos 

de valor inferior.), para apreciação do Auto de Infração, defesa apresentada e 

manifestação do agente fiscalizador para emissão de parecer julgando pela 

homologação ou não da autuação e demais particularidades. Em caso de pedido de 

conversão de multa, este deverá ser submetido ao Conselho Gestor. (6) Concluídos 

os trabalhos desta fase, havendo dúvida jurídica ainda pendente, que não 

subsumida a ato normativo, inclusive súmulas já existentes no âmbito da Advocacia 

Geral da União - AGU, poderá a autoridade julgadora solicitar pronunciamento 

jurídico da Procuradoria Federal Especializada junto ao Ibama para subsidiar sua 

decisão. (7) O NUIP efetuará a intimação do autuado sobre o teor da decisão, 

iniciando o prazo de 20 dias para apresentação de recurso, de projeto de 

recuperação ou para assinar o Termo de Compromisso de Reparação de Dano, 

após isso ocorre o trânsito em julgado administrativo. (8) O recurso será 

apresentado à Autoridade Julgadora de 1a Instância que poderá se retratar no prazo 

de 5 dias, caso mantenha, será encaminhado a Autoridade Julgadora de 2a Instância 
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para decisão ( 1. Presidente do Ibama nos recursos cujo valor da multa indicada ou 

consolidada seja superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), podendo 

avocar o julgamento de processos em segunda instância de valor inferior; 2. o 

Coordenador Geral de Cobrança e Controle de Créditos Administrativos ou seu 

substituto, nos recursos cujo valor da multa indicada seja igual ou superior a R$ 

500.000,00 (quinhentos mil reais) e inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais); 3. o Chefe ou Coordenador da Divisão de Cobrança e Avaliação de Créditos 

de Multas Ambientais junto à Sede, nos recursos cujo valor da multa indicada ou 

consolidada seja menor que R$ 500.000.00 (quinhentos mil reais); 4. o 

Superintendente Estadual ou o Gerente Executivo das unidades do Ibama, nos 

processos cuja autoridade julgadora de primeira instância seja servidor 

administrativo por estes designado). Havendo controvérsias jurídicas, o processo 

será remetido a Procuradoria. (9) Esgotada a possibilidade de recurso, o autuado 

será intimado para o pagamento do débito em 5 dias. Não quitado o valor, o débito 

será inscrito no CADIN e, transcorrido o prazo, será encaminhado a Procuradoria 

Geral Federal para inscrição em dívida ativa e execução fiscal. (10) Encerrados os 

trâmites segue-se com o Arquivamento ou remessa ao MPF para propor Ação Civil 

Pública em caso de reparação de dano.  

 

Figura 12 - Fluxograma da tramitação junto ao 
IBAMA
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 Instrução Normativa IBAMA n. 10, de 07 de dezembro de 2012; Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 
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h) Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) 

 

 Descrição do órgão: 

 

Foi criado em 28 de agosto de 2007, pela Lei. 11.516, vinculado ao Ministério 

do Meio Ambiente e integrado ao Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 

com sua estrutura regimental aprovada pelo Decreto n. 7.515, de 8 de julho de 2011. 

Após o desmembramento das atribuições do IBAMA, culminando com a criação do 

ICMBIO, este passou a ser o órgão especializado na administração das áreas 

protegidas federais, executando as ações do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação68. 

Compete ainda ao Instituto, além das atividades de gestão, o fomento e 

execução de programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das Unidades 

de Conservação instituídas pela União, atuando também na fiscalização e 

licenciamento apenas dentro destes territórios. 

 

 Descrição da tramitação (Figura 13): 

 

(1) Recebida a comunicação do fato a (2) Coordenação Regional realiza a 

formação de equipe para atendimento da ocorrência. (3) Em campo, constatada a 

infração ambiental o Fiscal do ICMBIO aplica o auto de infração, embargos, termo 

de apreensão e depósito, entre outras medidas cabíveis ao caso, iniciando a partir 

de então o prazo de 20 dias para recolhimento da multa ou apresentação de defesa. 

(4) Tais documentos são encaminhados juntamente com o Relatório da Fiscalização 

ao Chefe da Unidade de Conservação, que instaurará o processo em até 5 dias, 

sendo anexada a Defesa aos autos. Neste momento são tomadas  todas as 

providências relativas a devida instrução do processo e ao final, elaborar o Parecer 

Instrutório. Percebendo que a conduta praticada pelo autuado constitui também 

prática de crime ambiental, deverá comunicar ao Ministério Público Federal; (5) 

Concluída a fase instrutória os autos seguem para a Procuradoria Federal emitir 

parecer em caso de existência de matéria jurídica em discussão nos autos, ou, 
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quando as multas aplicadas sejam superiores a 500 mil reais. (6) Recebidos pela 

Coordenação Regional, está analisa o Auto de Infração, defesa apresentada e 

manifestação e posterior emissão de parecer julgando, em primeira instância, pela 

homologação ou não da autuação e demais particularidades. Se houver algum vício 

sanável, retorna para o fiscal fazer a Contradita, e, abre-se prazo de 10 dias para 

alegações finais do autuado, (7) sendo este intimado e cientificado do teor da 

decisão, iniciando o prazo de 5 dias para cumprimento das obrigações. Terá ainda o 

prazo de 20 dias para apresentação de recurso, após isso ocorre o trânsito em 

julgado administrativo. (8) Antes da apreciação pela Presidência, a Coordenação 

Regional decidirá pela manutenção ou reconsideração quando interposto recurso, 

por meio do Parecer Instrutório Recursal, prazo de 5 dias. Em caso de recurso, este 

será endereçado a presidência do Instituto para decisão, podendo ser delegada a 

um colegiado de servidores integrantes do ICMBIO. (9) Esgotada a possibilidade de 

recurso, o autuado será intimado para o pagamento do débito em 5 dias, não 

quitando o valor, o débito será inscrito no CADIN, e, após transcorrido o prazo, o 

processo será encaminhado a Procuradoria Geral Federal para inscrição em dívida 

ativa e execução fiscal. (10) Encerrados os trâmites segue-se com o Arquivamento 

ou remessa ao MPF para propor Ação Civil Pública em caso de reparação de dano. 

 

Figura 13 - Fluxograma da tramitação junto ao ICMBIO
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6.2. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS JUNTO AOS PROCESSOS EM 

TRÂMITE NA VEMAQA DE 2009 A 2014. 

 

 

A Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias, sem dúvida, 

representa uma importante engrenagem no sistema de responsabilização de crimes 

ambientais ocorridos na capital amazonense. Atuando tanto na esfera cível e 

criminal, tornou-se um ponto de convergência de procedimentos oriundos dos mais 

diversos órgãos, fator este determinante para sua escolha como fonte de estudo e 

análise. 

Com a implantação do plano de virtualização das Varas do Tribunal de Justiça 

do Amazonas, visando maior celeridade e qualidade na ação jurisdicional, o Sistema 

de Automação da Justiça, mais conhecido como sistema SAJ, está em pleno 

funcionamento e uso na VEMAQA, o qual possibilita o acesso a informações 

processuais relevantes, e, visualização de todos os atos, documentos e páginas em 

geral dos processos devidamente digitalizados. 

Diante de tais razões, e, considerando os objetivos propostos pela pesquisa, 

foi formalizado o pedido de acesso a informações junto à Corregedoria-Geral do 

Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Em resposta ao pleito, a Coordenação 

de Estatística forneceu uma relação com 3691 (três mil seiscentos e noventa e um) 

processos que tramitaram na Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões 

Agrárias, distribuídos no período de janeiro/2009 a dezembro/2014, relacionados 

pelos seguintes aspectos: Número de processo; Classe; Assunto; Data da 

distribuição; Situação; Data da última movimentação; e, Última movimentação. 

Em análise prévia foram identificados processos que tratam de matéria 

distinta, sendo excluídos da base de dados, restando somente aqueles que tratam 

de fato da questão ambiental, totalizando 3677 (três mil seiscentos e setenta e sete) 

processos, os quais foram organizados ordenadamente sob o critério de "Data da 

distribuição", ou seja, data de início do trâmite processual. 

A principal dificuldade encontrada residiu no fato de que tal Sistema não 

possui o indexador que trata do local do fato ou ocorrência, e, ainda, da tipificação 

legal ou crime de que trata o processo, o que inviabiliza e impossibilita a localização 

dos processos sob esses parâmetros de pesquisa. Entre outras limitações 

identificadas está também a restrita quantidade de parâmetros de pesquisa, além 
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dos dados inseridos no sistema serem inconclusivos e não exprimir com exatidão a 

situação processual. 

Após tabulação e organização da base de dados, estes foram submetidos a 

análise crítica sob os seguintes aspectos: Volume de distribuição de processos na 

VEMAQA durante o interstício 2009 a 2014; Classificação atribuída aos processos; 

Natureza, assunto e origem dos processos; Situação atual dos processos por ano de 

distribuição e Situação geral ao longo dos anos; Providências anuais; Tempo de 

tramitação dos processos e média de duração; além do estudo aprofundado dos 

processos classificados no sistema com o assunto "Unidades de Conservação da 

Natureza". 

De posse de informações tabuladas e organizadas na base de dados, foram 

gerados alguns gráficos e extraídas as seguintes conclusões e interpretações, com 

vistas a obter uma análise geral do sistema de responsabilização e avaliar a 

tramitação de tais processos junto a VEMAQA. 

 

 

6.2.1. DOS PROCESSOS EM GERAL 

 

 

a) Volume de distribuição de processos anual 

 

Cumpre ressaltar que a análise em questão não diz respeito ao volume total 

de processos que tramitaram na Vara entre 2009 e 2014, e sim, aqueles que 

iniciaram seus trâmites a partir de janeiro de 2009, não compreendendo, portanto, os 

que antecedem a estes, isto é, os distribuídos nos anos anteriores a 2009 e que 

porventura ainda estavam em andamento. 

Realizada a classificação dos processos pelo critério de "Data de 

distribuição", chegou-se aos seguintes números de processos distribuídos 

anualmente (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Figura 14 - Distribuição total de processos na VEMAQA (2009-2014) 

 

Conforme se vislumbra no gráfico (Figura 14), ao longo dos seis anos 

analisados, houve uma significativa redução na entrada de processos na VEMAQA. 

Tomando por base o ano de pico, 2010, essa redução representou em 2014 uma 

queda de 61,4% do volume de processos distribuídos. 

Tal informação gera de pronto preocupação e estranheza, pois, poder-se-ia 

concluir, consequentemente, que houve redução na prática de ilícitos ambientais no 

município de Manaus, informação essa que não procede, principalmente 

considerando fatores como o aumento da taxa de desmatamento70, o crescimento 

populacional71, ocupação desordenada72, diminuição da cobertura vegetal ao longo 

dos anos e expansão da área urbana de Manaus73, inclusive com a construção de 

condomínios74 em áreas de importância ecológica, entre outros problemas 

enfrentados pela capital.  
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 PRODES/INPE,2014. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/prodes/index.php>. Acesso em 
18.02.2015. 
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 IBGE,2010. Censo Demográfico 2010. (Último censo aponta uma evolução populacional na cidade 

de Manaus.) 
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 Segundo o relatório da Fundação britânica City Mayors, que estudou os principais centros urbanos 

do mundo de 2006 a 2014, Manaus é o segundo centro urbano do Brasil que mais crescerá até 2020, 

perdendo apenas para Brasília, com uma média anual de 2,83%. 
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 COSTA, Mônica Suani B. da, e outros. Análise do desmatamento nas zonas lestes, norte e oeste 
da área urbana  de Manaus/AM. Recife, PE.  09.05.2012. Disponível em < https://www.ufpe.br/cgtg/SI 
MGEOIV/CD/artigos/SReFOTO/073_4.pdf>, acesso em 18.02.2015. 
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 VIANA, Virgílio. Desmatamento em condomínios de Manaus. 26.04.2013. Disponível em: 
<https://blogdoenvolvimento.wordpress.com/2013/04/26/desmatamento-em-condominios-de-manaus/ 
>, acesso em 18.02.2015. 
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Como é sabido, toda a região metropolitana está diretamente influenciada 

pela expansão da cidade de Manaus, que representa 85%75 de toda a população da 

região, o dado é ainda mais preocupante, segundo o Boletim de Observatório da 

RMM (FVA/2014), desde 2007 foram perdidos 36 mil hectares de florestas, o que 

representa mais de 55.000 campos de futebol do tamanho da Arena da Amazônia. 

É bem verdade que está sendo considerado apenas o desmatamento como 

principal parâmetro de avaliação, mas, partindo do preceito que trata-se da conduta 

mais lesiva e danosa ao meio ambiente, a partir da qual decorrem muitos outros 

ilícitos ambientais, e, além do mais, ser alvo de constante monitoramento via 

satélite, podemos concluir que a realidade da prática de crimes ambientais em 

Manaus pode ser ainda mais grave. 

Perante tais evidências questiona-se: houve redução na prática de ilícitos 

ambientais no município de Manaus? É difícil acreditar. Então, onde estão os 

procedimentos que deveriam ser judicializados? O que está acontecendo com os 

órgãos integrantes do sistema de responsabilização? E, há de fato um sistema de 

responsabilização  em funcionamento cooperado entre os órgãos ou apenas ações 

isoladas destes? Toda conduta violadora a Lei de Crimes Ambientais é passível de 

responsabilização administrativa, civil e penal. A não observância destas garantias, 

a passividade ou omissão por parte dos órgãos responsáveis em adotar as medidas 

legais admitidas em direito, sejam quais forem suas prerrogativas, além de poder 

configurar crime de prevaricação76 por parte de seus agentes e representantes, 

entre outras penalidades, resultará na impunidade de tais infratores e a não 

reparação do dano ambiental, com consequências muitas das vezes irreversíveis. 

 

b) "Classe" atribuída aos processos, natureza jurídica e origem. 

 

Tomando por base a guia "Classe" da relação de processos, além de 

identificar quais as medidas ou procedimentos de maior incidência, obtivemos outras 

informações cruciais como a natureza dos processos em trâmite e a origem de 

alguns destes. 
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 "1.9 milhões de pessoas residem em Manaus, a cidade que concentra a maior parte da população 
da RMM". (Observatório  da RMM - FVA,2014) 
76

 Artigo 319 do Código Penal. 
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Dentre os cinco procedimentos mais expressivos que deram origem a ação 

judicial, assim classificados, obteve-se os seguintes resultados, respectivamente: 

Termo Circunstanciado de Ocorrência com 962; Inquérito Policial com 809; Ação 

Penal Procedimento Ordinário com 594; Crimes Ambientais com 504 e Ação Civil 

Pública com 262 processos (Figura 15). 

Como já mencionado, a VEMAQA é uma vara "híbrida", portanto, constatou-

se que de todos os processos que tramitam, 86% tratam de matéria de natureza 

penal, enquanto que apenas 14% referem-se a questão cível, demonstrando a 

prevalência da apuração criminal nos processos que chegam ao Poder Judiciário. 

 

Figura 15 - Classe dos processos na VEMAQA (2009-2014) 

 

Considerando-se que o Ministério Público é o titular da Ação Penal, a quem 

compete promovê-la, privativamente, ademais, ser também, entre os legitimados77,  

o mais atuante em promover a Ação Civil Público, seria óbvio afirma que este é o 

responsável pela quantidade de processos em trâmite na VEMAQA. Ocorre, todavia, 

que a maioria das ações promovidas pelo Ministério Público tem origem em 

procedimentos dos órgãos de fiscalização, da polícia judiciária e do público em 

geral, embora este tenha a prerrogativa de agir de ofício. Desta forma, resta 
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 Artigo 5
o
 da Lei 7.347/85.  
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impossível afirmar com exatidão a real origem de todos os processos, posto que o 

sistema SAJ não possibilita essa especificação. 

Quanto a isso, a única informação que podemos extrair com propriedade é 

que de todos os processos ingressados na Vara, pelo menos 49% tratam-se de 

procedimentos policiais, sendo o Termo Circunstanciado de Ocorrência78, Inquérito 

Policial79 e Auto de Prisão em Flagrante Delito80, ou seja, todos originados da 

Delegacia Especializada em Crimes Ambientais e Urbanísticos, cujo maior 

colaborador é o Batalhão de Policiamento Ambiental, demonstrando a expressiva 

contribuição de tais órgãos na repressão de tais ilícitos, principalmente a Polícia 

Judiciária, a quem compete a elaboração de tais procedimentos. 

 

c) "Assunto" de que trata os processos 

 

Em análise sobre o aspecto "assunto", observa-se a ausência de 

especificidade do Sistema SAJ, neste caso, do tipo penal, havendo somente uma 

classificação generalizada das Seções da Lei de Crimes Ambientais ou até mesmo 

ausência de classificação, inviabilizando o desenvolvimento de pesquisas e 

quaisquer formas de análises estatísticas mais detalhadas, até mesmo por parte da 

própria Vara, o que sem dúvida representaria uma ferramenta essencial para a 

justiça e demais órgãos, a fim de avaliar as incidências, locais de crime, entre outras 

informações úteis que serviriam, inclusive, de parâmetro para adoção de 

providências preventivas e repressivas. 

Assim sendo, das classificações mais específicas relacionadas a crimes, 

considerando-se somente os 15 assuntos mais recorrentes entre todos os 

processos, tem-se sequencialmente: Crime contra a flora com 478; Poluição com 

323; Crime contra a fauna com 252;  Pesca com 54; Licença com 35; Unidade de 

Conservação da Natureza com 21; e Dano ambiental com 12 (Figura 16). 
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 Artigo 69, da Lei Federal n.º 9.099/95. 
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 Artigos 4º a 23 do Código de Processo Penal. 
80

 Artigo 301 e ss do Código de Processo Penal. 
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Figura 16 - Assunto dos processos na VEMAQA (2009-2014) 

 

d) Situação dos processos em relação ao ano de distribuição 

 

Outro fator importante a ser considerado na análise diz respeito à situação em 

que se encontrava o processo, em outras palavras, a fase de tramitação em 

dezembro de 2014. Para tal, a base de dados foi submetida à nova reclassificação 

levando em consideração o ano de distribuição e a situação, dividida em cinco 

modalidades: processos baixados, julgados, suspensos, em grau de recurso e em 

andamento. 

Essa análise evidenciou não somente o volume de entrada, mas também 

quais providências foram adotadas aos processos em seus respectivos anos de 

distribuição. 

Tomando-se por base os processos distribuídos em 2009, com maior 

disposição de tempo de tramitação, até 6 anos, extraíram-se os seguintes dados: 

num total de 853 processos distribuídos neste ano, 570 foram baixados, 55 julgados, 

18 suspensos, 9 estão em grau de recurso e 201 ainda encontram-se em 

andamento (Figura 17). 
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Interessante notar que a quantidade de processos finalizados (baixados e 

julgados) vai reduzindo ao passar dos anos, até porque dispunham de menor tempo 

de tramitação, além da redução do volume de processos distribuídos a VEMAQA, 

entretanto, o quantitativo de processos não finalizados (suspensos, em grau de 

recurso e em andamento) tem se mantido e gerado acúmulo ao longo dos anos. 

 

Figura 17 - Situação processual por ano de distribuição 

 

 

e) Situação dos processos na VEMAQA em geral 

 

Sob o mesmo raciocínio da análise logo acima, porém, considerando-se não o 

ano de distribuição, mas sim, a data da última providência, confirma-se a tese de 

acúmulo de processos pendentes,  que entre suspensos, em grau de recurso e em 

andamento, totalizam 1728 processos ao final do ano de 2014, como se vislumbra 

no gráfico abaixo (Figura 18). 
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Figura 18 - Acumulado de processos em 2014 

 

Outrossim, com fito de evitar interpretações equivocadas, posto que o gráfico 

acima serve apenas para demonstrar o acumulado de processos em 2014, e não 

como comparativo entre processos encerrados, segue o percentual dos processos 

em geral na VEMAQA no acumulado dos anos. 

Sob a perspectiva de processos não finalizados, temos um percentual de 

47%, e, entre processos finalizados, esse percentual é de 53%. Deste modo, 

podemos concluir que, ao longo de 6 anos, temos pouco menos da metade de 

processos ainda pendentes ou não finalizados, e, pouco mais da metade de 

processos encerrados (Figura 19).     

 

Figura 19 - Percentual da situação dos processos em geral 
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 Ainda a respeito disso, é importante salientar que este problema não é 

exclusivo da VEMAQA, e sim generalizado, envolvendo todo o Poder Judiciário. A 

lentidão da Justiça já é conhecida por todos e muito tem se questionado a respeito. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, a taxa de 

congestionamento geral, em 1a Instância, do Tribunal de Justiça do Estado do 

Amazonas foi de 47,2% em 2013, em 2009 era de 70,8%81. 

Vários fatores cooperam para esse percentual, como dificuldades para 

localização e citação de acusados e testemunhas, designação de audiência, entre 

outros. Em análise dos processos não finalizados, a causa que desponta com maior 

incidência de "última movimentação" é "Conclusos para Despacho", e, muitos ainda 

foram alvos de "Provimento de correição", justamente em razão da morosidade e da 

estagnação processual. 

Várias medidas têm sido adotadas e planejadas para tornar o Judiciário mais 

eficiente. O maior exemplo disso foi parceria que implantou o Projeto-Piloto que une 

virtualmente a DEMA à VEMAQA, o que na prática, ao cometer um crime ambiental, 

o TCO já é encaminhado virtualmente a Vara e o infrator já sai da delegacia ciente 

da audiência com o juiz, pois a audiência é designada imediatamente. Essas ações 

de integração e virtualização da justiça otimizam o tempo de tramitação e evitam a 

prescrição dos crimes de menor potencial ofensivo82. 

 

f) Encerramento dos processos por ano de distribuição 

  

No intento de obter maiores informações acerca da dinâmica de tramitação 

dos processos junto a VEMAQA foi realizado o cruzamento de informações, 

relacionando a data de distribuição de acordo com a data de finalização dos 

processos encerrados (baixados e julgados). 

 Após análise minuciosa dos dados organizados, constatou-se que os 

processos distribuídos em 2009 eram concluídos a partir do 3o ano em tramitação, 

em 2011, assim como os de 2010, os quais eram concluídos a partir do 2o ano, em 

2012. 

                                                           
81

 Relatório Justiça em números 2013.4 - CNJ. Disponível em < http://www.cnj.jus.br/relatorio-justica-
em-numeros/#p=2013_4>, acesso em 19.02.2015. 
82

 Projeto-piloto que une virtualmente a DEMA à Vemaqa é tema de entrevistas. 07.03.2013. 
Disponível em < http://policiacivildoamazonas.blogspot.com.br/2013/03/projeto-piloto-que-une-
virtualmente.html>, acesso em 19.02.2015 
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Ocorre que de 2011 em diante, alguns processos passaram a ser concluídos 

no mesmo ano de distribuição, informação esta que demonstra que, embora haja um 

acúmulo no decorrer dos anos, a VEMAQA tem iniciado a tendência de resolvê-los 

no mesmo ano em que ingressam na Vara, ainda que em pequena proporção, 

representando, sem dúvida, um fator positivo quanto a eficiência na conclusão dos 

processos em tramitação. 

Outra informação colhida em avaliação dos dados exposto no gráfico é que 

dentre os anos estudados, o de 2013 foi o mais eficiente, com maior quantitativo de 

processos encerrados em geral e também de processos iniciados e finalizados no 

mesmo ano (Figura 20).         

 

Figura 20 - Encerramento dos processos por ano de distribuição 

 

 

g) Duração dos processos 

  

A investigação realizada em torno da duração dos processos levou em 

consideração a data de distribuição e a última movimentação, a partir do qual foi 

extraído o período de tramitação de cada processo. Realizada essa análise 

individual foram identificados os processos mais antigos dentre os finalizados e os  

não finalizados, além dos processos encerrados em menor tempo. 

Ademais, tendo-se em vista o propósito de se identificar a média de duração 

dos processos, dois fatores foram levados em consideração: 1o A amostragem 

incluiu somente os processos encerrados, em hipótese alguma os processos ainda 
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em tramitação; 2o Somente foram analisados os processos distribuídos em 2009, os 

quais dispunham de maior período para trâmite, servindo de parâmetro ideal, pois, 

se comparado com os processos dos anos anteriores, eles apresentarão uma 

proporção de duração menor na medida em que possuem menor tempo disponível 

para conclusão. 

 

Tabela 9 - Duração dos processos 

Situação processual Mais antigo Mais recente Média de duração  

Processo em andamento 5 anos e 10 meses - - 

Processos baixados 5 anos, 9 meses e 27 dias 1 mês e 19 dias 3 anos e 2 meses 

Processos julgados 5 anos, 9 meses e 27 dias 1 mês e 18 dias 5 anos e 1 mês 

 

Dentre as implicações em razão da duração dos processos, a mais 

preocupante delas trata-se do instituto da prescrição, o qual é causa extintiva da 

pretensão punitiva, conforme já detalhado no decorrer do trabalho. 

Em média, considerando a duração dos processos a serem finalizados (entre 

baixados e julgados), o período chega a ser de 4 anos e 1 mês, o que é alarmante, 

pois como bem sabemos, a Lei n. 9.605/98 trata, em sua maioria, os crimes 

ambientais como de menor potencial ofensivo, isto é, os processos que se referem a 

crimes ambientais cuja pena máxima não excede a 2 anos, possuem grande 

possibilidade de serem declaradas extintas a punibilidade, posto que prescrevem em 

4 anos. A exemplo disso, crimes como caça (art. 129 da LCA), extração de pedra, 

areia, entre outros minerais (art. 44 da LCA), transporte ilegal de madeira (art. 46, 

parágrafo único da LCA), penetrar em Unidade de Conservação com instrumento de 

caça (art. 52 da LCA), entre outros ilícitos, se enquadrariam nessa condição. 
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6.2.2. DOS PROCESSOS CLASSIFICADOS COMO DE "UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA" 

 

 

Durante a análise dos processos sob o aspecto "assunto", foram identificados 

21 processos os quais foram atribuídos tratarem de "Unidades de Conservação da 

Natureza", sendo, portanto alvo de estudo mais detalhado. 

A partir da numeração processual foi realizado o acesso junto ao Sistema SAJ 

sendo realizada a consulta de cada processo e investigação a fim de verificar 

detalhes dos processos como: local exato do fato, categoria de Unidade de 

Conservação, crime praticado, partes envolvidas, origem da noticia criminis, situação 

processual e conclusão. 

Entretanto, após análise minuciosa de cada processo, constatou-se que dos 

21 processos classificados, apenas 6 envolviam de fato Unidades de Conservação, 

quanto aos demais, 8 referiam-se a Áreas de Preservação Permanente, 1 Invasão 

de Área Verde, e os demais assuntos diversos. 

 

Tabela 10 - Análise dos processos classificados como "Unidades de Conservação da 

Natureza" 

N° Classe 
Categoria / 

Local 
Tipo Origem Partes Situação Obs. 

01 

UC 

Corredor 
Ecológico 
Urbano do 
Igarapé do 

Mindú 

Ação Civil 
Pública - 

obrigação de 
fazer 

MP 
Município 

de Manaus 

Provimento 
de 

correição / 
Conclusão 
dos autos 
par o Juiz 

Ocupações 
indevidas em 
vários locais 

da cidade 

02 
APA 

Maruaga 

Inquérito 
Policial/Pedido 

de Prisão 
Preventiva - Art. 
40 da LCA / Art. 
38, 40, 41, 50-
a, 52 da LCA 

PC 
Pessoa 
Física / 

Associação 

Ofício de 
remessa 
dos autos 

Conflito de 
competência  

03 
APA 

Puraquequa-
ra 

Homologação 
de acordo 

Pessoa 
Jurídica 

Pessoa 
Jurídica/SE

MMAS 

Julgado 
 

Reforma de 
imóvel 

04 
RPPN Águas 
do Gigante 

Ação Civil 
Pública 

MP 
Pessoa 
Jurídica 

Recurso 
junto ao TJ 

Inibir 
alienação ou 
mudança de 

classe da 
unidade 

05 APA Tarumã Ação Civil MP Município Contestado Construção 
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Pública - 
obrigação de 

fazer 

irregular as 
margens do 
igarapé da 

Água Branca 

06 
APA Lagoa 
do Japiim 

Ação Civil 
Pública 

MP Município Contestado 

Poluição e 
necessidade 

de 
implantação 

de ETE 

07 

APP 

Igarapé da 
Phillips / 

Francesinho 

Ação Civil 
Pública 

MP 
Pessoa 
Física 

Concluso 
para 

despacho 

Nenhuma 
medida 
contra a 

PJ/Compens
ação 

ambiental 
por dano à 

APP  

08 
Av. Pedro 
Teixeira 

Ação Civil 
Pública 

MP 
Pessoa 
Jurídica 

Provimento 
de 

correição / 
constestado 

Abster-se de 
construir em 

APP e 
recuperação 

de área 

09 

Bairro 
Colônia 
Santo 

Antônio 

Ação Civil 
Pública 

MP Município 
Concluso 

para 
despacho 

Loteamento 
e ocupação 

irregular 

10 

Av. Des. 
João 

Machado - 
Alvorada 

Ação Civil 
Pública 

MP 
Pessoa 
Física 

Decisão 
liminar para 
demolição 
sob pena 
de multa 

Edificação 
em APP 

11 
Conjunto 
Hiléia I 

Ação Civil 
Pública 

MP Município Contestado 
Retirada de 
invasores e 
demolição 

12 
Igarapé dos 
Franceses 

Ação Civil 
Pública 

MP Município Baixado 
Litispendên-

cia 

13 
Bairro Jorge 

Teixeira 
Ação Civil 

Pública 
Municí-

pio 
Pessoa 
Física 

Cumprimen
-to de 

mandado 

Decisão 
liminar para 
demolição 

sob pena de 
multa 

14 
Com. Nossa 

Sra. do 
Perpétuo 

Ação Civil 
Pública 

Municí-
pio 

Pessoa 
Física 

Concluso 
para 

decisão 
interlocutó-

ria 

Autorização 
para 

demolição 

15 
Área 
Verde 

Loteamento 
Paraíso 
Tropical 

Ação Civil 
Pública 

MP Município Baixado 

Competência 
da Justiça 

Federal, polo 
passivo 
FUNAI 

 

Os processos que de fato envolvem Unidades de Conservação foram 

relacionados e submetidos à análise processual considerando-se aspectos em geral, 

e, além das informação extraídas e dispostas na Tabela 11, foram observadas as 

seguintes peculiaridades: 
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 Processo n. 01 

- Volume: 612 páginas;  

- Período em tramitação: 4 anos, 1 mês e 11 dias; 

- Peculiaridades: Segue em tramitação, não houve acordo e nem foram 

apresentadas provas. 

 Processo n. 02 

- Volume: 423 páginas; 

- Período em tramitação: 3 anos, 2 meses e 17 dias; 

- Peculiaridades: Processo trata sobre Inquérito Policial e Pedido de Prisão 

Preventiva em decorrência de crime ambiental praticado em UC localizada 

no município de Presidente Figueiredo. Foi distribuído em 28.10.2010. Em 

31 de março de 2011 o juiz da Comarca de Presidente Figueiredo alegou 

incompetência para julgar, encaminhando os autos a VEMAQA. Na 

sentença prolatada pelo juiz da Vara Especializada, datada de 05.12.2011, 

declarou incompetência absoluta e conflito negativo da comarca de 

Presidente Figueiredo. O Processo foi encaminhado a 2o instância para 

julgamento da competência, sendo encaminhado para manifestação do 

Ministério Público. Somente em 26.03.2014 que foi julgado o conflito 

firmando a comarca de Presidente Figueiredo competente para processar e 

julgar o feito. Após todo o trâmite, o processo ainda encontra-se em 

andamento, aguardando o retorno a comarca de Presidente Figueiredo e o 

devida apreciação e julgamento da conduta criminosa. 

 Processo n. 03 

- Volume: 68 páginas; 

- Período em tramitação: 3 anos, 1 mês e 9 dias; 

- Peculiaridades: Particular pretendia homologar acordo firmado com o 

município de Manaus, com vistas a permitir a reforma de imóvel. O Juiz 

indeferiu o pedido deixando de homologar o acordo e determinou o 

encaminhamento dos autos a Procuradoria Geral de Justiça para apurar 

possível prática de improbidade administrativa, sob a pretensão de 

autorizar atividade lesiva em unidade de conservação a fim de burlar o 

prévio licenciamento ambiental. 
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 Processo n. 04 

- Volume: 684 páginas; 

- Período em tramitação: 2 anos, 1 mês e 15 dias; 

- Peculiaridades: Medida adotada pelo Ministério Público a fim de inibir a 

pretensão de doação de Reserva Particular de Proteção Natural, além da 

obrigação de promover as medidas necessárias para a implementação da 

Unidade de Conservação. O juiz concedeu a liminar considerando que a 

RPPN é gravada com a perpetuidade na forma do art. 21 da Lei. 

9.985/2010, no entanto, a parte recorreu da decisão. 

 Processo n. 05 

- Volume: 70 páginas; 

- Período em tramitação: 1 ano, 11 mês e 24 dias; 

- Peculiaridades: Obrigação de fazer consistente em impedir o uso indevido 

do solo e realizar a retirada de invasores, fazendo uso da demolição 

administrativa e do poder de polícia. 

 Processo n. 06 

- Volume: 142 páginas; 

- Período em tramitação: 1 ano, 4 meses e 1 dia; 

- Peculiaridades: Obrigação de fazer consistente na imediata instalação de 

uma Estação de Tratamento de Efluentes na APA Lagoa do Japiim e 

elaboração de um Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD. 

 

Todos os processos examinados acima tinham algo em comum, embora 

passíveis de responsabilização penal e civil, apenas uma delas era empregada em 

detrimento da outra. Oposto ao percentual evidenciado da natureza de todos 

processos que são distribuídos a VEMAQA, cuja matéria civil representa apenas 

14% do montante, ao apreciarmos somente os que dizem respeito a Unidades de 

Conservação verificamos que o perfil é totalmente inverso, imperando a 

preocupação apenas com a reparação do dano e adoção de medidas 

administrativas.  Por tais razões, urge a necessidade de maior atuação dos órgãos 

responsáveis pela apuração e instauração dos procedimentos de natureza criminal 

nas Unidades de Conservação, inclusive, com maior integração por parte dos órgãos 
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de fiscalização de gestão destas Unidades quando da adoção das medidas de 

responsabilização, corroborando para a perfeito funcionamento do sistema. 

Outro fator desconsiderado diz respeito à possibilidade de responsabilização 

da Pessoa Jurídica, sendo que em alguns casos, o autor da infração ambiental 

sequer foi submetido ao processo de responsabilização pelas vias judiciais, 

propondo-se apenas a Ação Civil Pública contra o município, obrigando este a 

adotar as medidas administrativas cabíveis. 

Vislumbra-se ainda a Área de Proteção Ambiental (APA) como categoria de 

Unidade de Conservação mas afetada pelos ilícitos ambientais, corroborando com o 

resultado do estudo realizado pela FVA na região metropolitana de Manaus. 

Outrossim, as invasões e ocupações irregulares despontam como principais 

condutas lesivas a esses espaços protegidos.    
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Parte do processo de solução do problema de proteção nas Unidades de 

Conservação está na efetiva responsabilização dos crimes ambientais, por todos os 

meios legais admitidos.  

Em vista do estudo das legislações específicas, observa-se que o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação diverge do modelo nacional, até mesmo 

municipal, no que tange ao poder de polícia ao gestor de UC. Acredita-se que o fato 

de desprover esse representante do Estado da função primordial de fiscalização 

prejudica o processo de penalização dos infratores, principalmente em Unidades 

onde o único representante do poder público é o gestor. 

Todos os órgãos, embora pertençam a diversas esferas do poder, contribuem 

no sistema de responsabilização na medida de sua competência, sendo, portanto, 

de suma importância o diálogo e integração entre estes, o que será determinante na 

prevenção e repressão dos ilícitos ambientais, evidência disso é o êxito alcançado 

com operações conjuntas e ações realizadas em parceria, ocasião em que são 

adotadas todas as medidas e instaurados todos os procedimentos legais cabíveis 

em prol da devida responsabilização dos criminosos. 

As análises processuais apontam certa deficiência no sistema de 

responsabilização de crimes ambientais no município de Manaus, face a redução da 

distribuição de processos ante o aumento das taxas de desmatamento, crescimento 

desordenado, expansão da área urbana de Manaus, entre outros fatores, o que nos 

leva a crer que não houve redução na prática de ilícitos ambientais e sim o aumento 

da impunidade ou não judicialização dos procedimentos. 

Outrossim, asseverando esse retrospecto negativo, constatou-se uma alta 

taxa de congestionamento acompanhada de uma média de duração dos processos 

acima do prazo prescricional previsto a maiorias dos crimes ambientais, fator este 

preocupante.  

Destaque-se, entretanto, que esse problema na demora da tramitação 

processual não é exclusivo da Vara, dados do CNJ apontam que se trata de um 

problema generalizado e medidas tem sido adotadas para reverter esse quadro, 

prova disso é a maior eficiência da  VEMAQA na conclusão de seus processos, a 
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qual está tendente a concluir alguns de seus processos no mesmo ano de 

distribuição.     

Dos dados fornecidos pela Coordenação de Estatística da Corregedoria-Geral 

do Tribunal de Justiça,  foram localizados 21 processos classificados como de 

"Unidade de Conservação da Natureza", entretanto, apenas 6 destes tratavam-se 

verdadeiramente de processos relacionados a UC, o que coloca em dúvida qualquer 

análise dedutiva a cerca destes processos. 

Levando-se em consideração apenas os que de fato envolvem Unidades de 

Conservação, percebe-se a ausência da atuação e integração dos órgãos 

responsáveis pela apuração da responsabilização criminal. 

A principal dificuldade para realização da pesquisa se deu ao fato das 

limitações do Sistema SAJ, utilizado pelo TJAM, e de sua má operação. Dentre os 

problemas estão: a classificação generalizada do assunto do processo; a não 

especificação do tipo penal; a ausência de indexador que trata sobre o local do fato; 

dados de informação inconclusivos, entre outros. Tais limitações e o descaso na 

operação do sistema prejudicam e em alguns casos inviabilizam o desenvolvimento 

de pesquisas e quaisquer formas de análises estatísticas mais detalhadas, o que 

representaria um importante instrumento de planejamento de ações preventivas e 

repressivas. 

Diante dos resultados de todas as análises relacionadas à responsabilização 

de crimes ambientais na cidade de Manaus, e, inclusive em UC, supõe-se que a 

situação nos municípios do interior do Estado do Amazonas é mais crítica, pois, ao 

contrário da capital, estes possuem maior limitação quanto aos recursos e meios 

disponíveis necessários. 

Para estudos futuros, sugere-se a continuação da pesquisa no âmbito do 

Ministério Público e dos demais órgãos, a fim de ter uma avaliação total do sistema. 

Por fim, considerando apenas os aspectos analisados e os resultados 

negativos evidenciados, propõe-se: 

 Reforma da Lei Complementar n. 53/2007, atribuindo aos gestores de 

Unidades de Conservação a função de fiscalização e poder de polícia, em 

consonância com as esferas federal e municipal; 

 Efetiva integração dos órgãos envolvidos no processo de responsabilização 

de crimes ambientais, podendo ser formalizada mediante Termo de 
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Cooperação Técnica ou Convênio, previsto no artigo 116 da Lei. 8.666/93, em 

razão dos interesses convergentes. 

 Priorização da tramitação e conclusão dos processos que tratam de 

Unidades de Conservação, em todos os órgãos; 

 Reconfiguração do Sistema SAJ de modo a ajustar os dados existentes e 

ampliar o potencial de consulta de informações relevantes, além de 

conscientizar os operadores do sistema para sua correta utilização.  

 Elaboração do guia prático destinado aos chefes de unidade de 

conservação, contendo informações relevantes sobre o processo de 

responsabilização de crimes ambientais; 
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