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0. Sumário Executivo 

    
  

 
Ao mesmo tempo que a Amazônia é palco de taxas recordes de desmatamento e queimadas, o governo federal 
promove o desmonte das instituições encarregadas da proteção ambiental. Além de sucessivos cortes 
orçamentários e a redução de pessoal, há uma retórica hostil à atuação de organizações não governamentais (ONGs) 
e frequentes tentativas de deslegitimação dos dados e análises científicas. Além disso, observa-se uma excessiva 
nomeação, para cargos de médio e alto escalão, de funcionários que não possuem conhecimento técnico na área 
ambiental, enquanto servidores de carreira sofrem represálias por defenderem o fortalecimento do combate a 
ilícitos ambientais. 

As declarações públicas de autoridades, inclusive do Presidente da República, a favor do relaxamento da fiscalização 
e a paralisação da cobrança de multas por violações ambientais também incentivam a impunidade para a prática 
de crimes ambientais. Diante deste cenário adverso, a atuação da sociedade civil e demais partes interessadas na 
proteção das florestas, inclusive em parceria com atores subnacionais e do setor privado, torna-se ainda mais 
fundamental para reverter, ou ao menos frear, alguns dos retrocessos sendo promovidos na esfera federal. Para 
isso, recomenda-se que a sociedade civil brasileira:  
 
 

• Amplie e fortaleça a sua atuação frente a 
parlamentares do Congresso Nacional, e de câmaras 
municipais e estaduais, de forma a impedir a votação 
e/ou frear a introdução de legislações que 
enfraqueçam o marco regulatório brasileiro voltado 
à proteção ambiental. Projetos de Leis (PLs) 
tramitando no Congresso Nacional e que merecem 
atenção especial incluem: o projeto da Lei Geral 
sobre o Licenciamento Ambiental, PL 3729 (Câmara) 
e PL168 (Senado); o PL 510/2021 (Senado) e PL 233 
(Câmara) relativos à regularização fundiária; e o PL 
191/2020, que visa permitir a mineração em terras 
indígenas. 

• Mediante a introdução de legislação e normativas 
que representam retrocessos no combate aos 
crimes ambientais, amplie e fortaleça a sua atuação 
frente ao poder Judiciário, no intuito de prover 
insumos para que tais retrocessos sejam impedidos 
através de ações judiciais. Ações em tramitação no 
STF que merecem acompanhamento da sociedade 
civil incluem: a Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 623, a ADPF nº 592, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 59  e 
a ADPF nº 708. 

• Atue no monitoramento da implementação da 
eficácia e na denúncia de violações de acordos e 
programas voltados à proteção ambiental, inclusive 
os que envolvem atores do setor privado, como o os 
TACs da Pecuária promovidos pelo MPF e o 
programa Adote um Parque, criado para atrair 
recursos com o objetivo de custear a preservação de 
unidades de conservação federais. Também é 
importante advogar pelo aumento da transparência 
e participação pública de tais iniciativas e pressionar 
para que programas privados não ajam como 
substitutos, mas como complementares a políticas 
públicas em prol do meio ambiente. 

• Mobilize parceiros do setor privado e financeiros no 
Brasil e no exterior, além da comunidade 
internacional de maneira geral, a fim de pressionar o 
governo brasileiro em prol da adoção de medidas 
voltadas a coibir os crimes ambientais.   

• Incentive a cooperação internacional e Sul-Sul em 
iniciativas de proteção das florestas, dos povos que 
ali habitam e de seus defensores. Nesse sentido, 
pressione parlamentares em favor da ratificação 
pelo Congresso Nacional do acordo de Escazú, 
voltado à ampliação do acesso à informação, 
participação pública e acesso à justiça em assuntos 
ambientais na América Latina e no Caribe. 

• Demande a implementação participativa (que inclua 
empresas, povos indígenas e tradicionais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas) de 
iniciativas e legislações que prevejam incentivos 
positivos para a preservação do meio ambiente, 
incluindo a Lei 14.119/21 sobre o pagamento de 
serviços ambientais e a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 233/2019, que busca tornar 
a segurança climática um direito constitucional.  

• Coopere com atores subnacionais, incluindo estados 
e municípios, para fortalecer a sua atuação no 
combate aos crimes ambientais, inclusive 
incentivando a maior participação popular em 
iniciativas futuras e em andamento, tais como o 
Fundo da Amazônia Oriental. 

• Amplie os mecanismos de denúncia e 
monitoramento de crimes ambientais que tenham 
populações afetadas como protagonistas, sobretudo 
os povos indígenas e comunidades tradicionais. 

• Coopere com universidades (públicas e privadas) 
para fortalecer o conhecimento da sociedade com 
relação à necessidade de preservação do meio 
ambiente; e contribua para que estudos e dados 
científicos produzidas por universidades sejam 
conhecidos e utilizados por órgãos executores de 
políticas públicas na área ambiental. 

• Realize campanhas de conscientização ambiental 
que envolvam os principais veículos da mídia 
brasileira e que façam uso das redes sociais. Essas 
campanhas devem utilizar linguagem de fácil 
compreensão, inclusive quando tratando de 
questões técnicas. 
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I. Introdução 
 

 
Os crimes ambientais na Amazônia passam por um período de forte expansão.  Atividades tais como a invasão ilegal 
de terras públicas para fins de agricultura, pecuária e especulação fundiária, incêndios provocados pela ação 
humana, a extração ilegal de madeira e o garimpo ilegal, dentre outros, causam significativos danos ambientais, 
climáticos e socioeconômicos.1 

Além de contribuírem para o aumento do 
desmatamento e da emissão de gases estufa, tais crimes 
provocam a contaminação do solo, da água e do ar e a 
perda de meios de subsistência, inclusive de povos 
tradicionais da floresta. Também abrem espaço para 
outros tipos de ilícitos, tais como o tráfico de armas e de 
pessoas, o trabalho em situação análoga à escravidão e 
a exploração sexual.  Os crimes ambientais alimentam, 
ainda, a corrupção e a lavagem de ativos, e contribuem 
para aumento significativo dos conflitos em torno dos 
recursos naturais e da violência no campo.  Em muitos 
casos, os atores por trás dessas atividades ilícitas se 
beneficiam também da omissão ou, até mesmo, da 
conivência ou do incentivo de autoridades 
governamentais em relação aos crimes ambientais. 

Diante de sua complexidade, o combate e a prevenção 
de crimes contra o meio ambiente requerem uma 
abordagem colaborativa, liderada por órgãos 
governamentais, que priorize o desenvolvimento 
sustentável e a proteção das florestas.  Ao mesmo 
tempo, a ação coordenada de atores da sociedade civil e 
do setor privado, com o apoio de organizações 
internacionais e da comunidade internacional, também 
se fazem necessárias.  Um esforço conjunto permitiria 
uma melhor compreensão das causas, dinâmicas e 
impactos dos crimes ambientais, além de favorecer o 
desenvolvimento, a implementação e o monitoramento 
de respostas adequadas. 

No contexto brasileiro, uma abordagem colaborativa 
requer, em primeiro lugar, entender as capacidades e 
lacunas de atores nacionais.  Nesse sentido, o presente 
relatório estratégico--que acompanha uma base de 
dados disponibilizada pela Plataforma CIPÓ sobre os 
principais órgãos envolvidos no enfrentamento aos 
crimes ambientais na Amazônia2--busca identificar os 
principais gargalos estruturais enfrentados por tais 
órgãos, em particular aqueles voltados ao 
monitoramento e fiscalização ambiental e no 
cumprimento das leis ambientais. O relatório estratégico 
também analisará os impactos da atual política para o 
meio ambiente promovida pelo governo federal 

 
1 As autoras gostariam de agradecer aos pesquisadores da Plataforma CIPÓ Arthur Vieira e Gabrielle Alves pelo essencial apoio que nos deram 
durante a confecção deste Relatório Estratégico. 
2  Base de dados disponível em: https://plataformacipo.org/mapa-crimes-ambientais/ .  
3 O próximo relatório estratégico dessa série se concentrará sobre o tema dos arranjos e canais de cooperação internacional contra os crimes 
ambientais na Amazônia. 

brasileiro, marcada pelo desmonte das instituições 
encarregadas da proteção ambiental e a redução do 
espaço de participação e atuação da sociedade civil na 
temática. 

O argumento central é o de que a conjunção de três 
principais fatores produziu uma verdadeira "tempestade 
perfeita", incentivando os crimes ambientais e, 
portanto, o desmatamento na Amazônia e a erosão dos 
direitos de quem ali habita. São estes: as desigualdades 
regionais historicamente presentes nas instituições do 
Estado relevantes ao combate aos crimes ambientais; o 
desmonte em andamento dos órgãos ambientais 
federais; e uma visão histórica do desenvolvimento e da 
integração nacional, reforçada pelo governo do 
Presidente Jair Bolsonaro, que considera a floresta como 
um obstáculo para a infraestrutura, e/ou como vasto 
espaço a ser ocupado e cujos recursos devem explorados 
a despeito dos impactos socioambientais. Esses fatores 
impõem graves limites à capacidade brasileira de lidar 
com os crimes ambientais e fazer avançar uma nova 
abordagem sustentável em relação à região amazônica. 

O relatório estratégico está estruturado em quatro 
partes.  As seções 1 e 2 oferecem um breve pano de 
fundo sobre os crimes ambientais na Amazônia, além das 
principais categorias e atribuições de atores estatais 
dedicados ao seu combate, com foco no monitoramento 
e fiscalização; denúncia e investigação de crimes 
ambientais; e responsabilização civil e penal de 
perpetradores. Na terceira parte, a análise se debruça 
sobre as lacunas que historicamente caracterizam a 
atuação do Estado nessa área.   Essa seção também 
examina o impacto do desmonte atual das instituições, 
inclusive no que diz respeito à capacidade de 
colaboração com a sociedade civil, o setor privado (por 
meio de coalizões) e atores internacionais3.  Por fim, o 
relatório oferece recomendações sobre como a 
sociedade civil pode trabalhar para frear as políticas de 
desmantelamento dos órgãos ambientais e fortalecer a 
resiliência de tais órgãos, no intuito de preservar e, no 
longo prazo, fortalecer as suas capacidades de combater 
e a prevenir os crimes ambientais na região amazônica.   

https://plataformacipo.org/mapa-crimes-ambientais/
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Imagens do satélite CBERS4 de desmatamento no Rio Jamanxin, Itaituba/PA 
Oton Barros (DSR/OBT/INPE 

II. Contexto 
 

 
Embora no passado o Brasil já tenha obtido sucesso no combate aos crimes ambientais--entre 2005 e 2012, o 
desmatamento na Amazônia foi reduzido em 70%, ao mesmo tempo em que o PIB agropecuário da região continuou 
crescendo4-- atualmente, o país (em especial a Amazônia Legal) é palco de um aumento vertiginoso dos crimes 
ambientais. 
 
Essa tendência tem causado alarde entre atores 
nacionais e internacionais, sobretudo a partir de 2019, 
quando houve também um pico nos incêndios florestais 
provocados pela ação humana--processo que se repetiu 
em 2020, ano encerrado com o maior número de focos 
de queimadas no país em uma década.5  

O desmatamento em grande escala na Amazônia não é 
um fenômeno novo--ele remonta à década de 1970, 
quando o governo brasileiro inaugurou a Rodovia 
Transamazônica, tornando mais territórios acessíveis e 
incentivando a migração em grande escala para a 
região.6  O atual discurso presidencial7 remete à visão 
obsoleta que predominava durante o período de 
ditadura militar (1964-1985) -- e que nunca foi 
completamente extinguida mesmo com o retorno à 

democracia: a convicção de que a floresta trata-se de um 
território com recursos infinitos a serem explorados a 
despeito da proteção ambiental.8 

Essa visão extrativista incentiva as ações ilegais, tendo 
impacto imediato sobre as invasões de terras 
promovidas por grileiros, madeireiros, garimpeiros e 
outros grupos. Em alguns casos, também estimula a 
violência e--no contexto da pandemia-- contribui para a 
disseminação da Covid-19 em comunidades já 
desprovidas de serviços públicos adequados. 

Diante disso, o presente trabalho dará destaque aos 
desafios enfrentados por atores estatais, com ênfase no 
contexto contemporâneo, mas também abordando 
gargalos históricos.

 
4  Senado Federal. 2020. O Brasil tem condições de monitorar e combater desmatamento, afirmam especialistas. Disponível em:  
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/17/brasil-tem-condicoes-de-monitorar-e-combater-desmatamento-afirmam-
especialistas.     
5 Deutsche Welle. 2021. Brasil encerra 2020 com maior número de focos de queimadas em uma década. Disponível em: 
https://www.dw.com/pt-br/brasil-encerra-2020-com-maior-n%C3%BAmero-de-focos-de-queimadas-em-uma-d%C3%A9cada/a-56119157  
6 Fearnside, P.M. 2020. Desmatamento na Amazônia brasileira: História, índices e consequências. In Fearnside, P.M. (ed.) Destruição e 
Conservação da Floresta Amazônica, Vol. 1. Editora do INPA, Manaus, Amazonas. p. 7-19. 
7  Uribe, G. 2019. Bolsonaro diz que o desmatamento é cultural no Brasil e não acabará. In Folha de São Paulo. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/bolsonaro-diz-que-desmatamento-e-cultural-no-brasil-e-nao-acabara.shtml; O Globo. 
2020. Ministro do Meio Ambiente defende passar 'a boiada' e 'mudar' regras enquanto atenção da mídia está voltada para a Covid-19. 
Disponível em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-
e-simplificar-normas.ghtml .  
8Wenzel, F. 2019. Sob Bolsonaro, visão militar volta a nortear o desenvolvimento da Amazônia. In O Eco [Online], Disponível em:  
https://www.oeco.org.br/reportagens/sob-bolsonaro-visao-militar-volta-a-nortear-desenvolvimento-da-amazonia/ .  

https://ipam.org.br/wp-content/uploads/2017/11/A-Pathway-to-Zero-Deforestation-in-the-Brazilian-Amazon-full-report.pdf
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/17/brasil-tem-condicoes-de-monitorar-e-combater-desmatamento-afirmam-especialistas
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/12/17/brasil-tem-condicoes-de-monitorar-e-combater-desmatamento-afirmam-especialistas
https://www.dw.com/pt-br/brasil-encerra-2020-com-maior-n%C3%BAmero-de-focos-de-queimadas-em-uma-d%C3%A9cada/a-56119157
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/11/bolsonaro-diz-que-desmatamento-e-cultural-no-brasil-e-nao-acabara.shtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://www.oeco.org.br/reportagens/sob-bolsonaro-visao-militar-volta-a-nortear-desenvolvimento-da-amazonia/
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III. Quem faz o quê? 
 

 
O Brasil conta com uma complexa ecologia de atores--em grosso modo, um número elevado de órgãos estatais (nos 
níveis federais, estaduais e municipais), entidades da sociedade civil, empresas do setor privado e agências e 
doadores internacionais--que coexistem e, por vezes, interagem no combate aos crimes ambientais.  Essa ecologia 
é dinâmica, no sentido de que muda ao longo do tempo de acordo com recursos disponíveis e divisões formais e 
informais de funções, atribuições e capacidades. 
 
O Brasil conta com uma complexa ecologia de atores--
em grosso modo, um número elevado de órgãos estatais 
(nos níveis federais, estaduais e municipais), entidades 
da sociedade civil, empresas do setor privado e agências 
e doadores internacionais--que coexistem e, por vezes, 
interagem no combate aos crimes ambientais.  Essa 
ecologia é dinâmica, no sentido de que muda ao longo 
do tempo de acordo com recursos disponíveis e divisões 
formais e informais de funções, atribuições e 
capacidades.  

Para identificar desafios históricos e atuais enfrentados 
por tais instituições e organizações, faz-se necessário 
entender suas principais atividades e atribuições 
relacionadas ao enfrentamento aos crimes ambientais 
na Amazônia. 
Dada a sua pluralidade, complexidade e dinamismo, 
retratar essa ecologia de atores de maneira exaustiva 
não seria possível no escopo do presente relatório. 
Portanto, buscamos aqui ressaltar as principais 
instituições estatais mais diretamente envolvidas no 
combate e prevenção dos crimes ambientais, em 
especial aquelas dedicadas ao monitoramento e 
fiscalização ambiental; investigação e denúncia de 
violações ambientais; e responsabilização civil e criminal 
por crimes ambientais.  Incluímos, ademais, exemplos de 
como atores da sociedade civil e do setor privado 
(através de coalizões inter-setoriais) podem contribuir 
ao enfrentamento de ilícitos ambientais. O papel das 
organizações internacionais será tratado no próximo 
relatório estratégico da presente série de publicações. 

No Brasil, o modelo de Estado está fundamentado na 
descentralização de competências entre os entes 
federativos (União, estados, Distrito Federal e 
municípios), inclusive na área de meio ambiente, o que 
significa que todos possuem competência concorrente9 
para atuar nesta temática. Em 1998, com a entrada em 
vigor da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº. 9.605), que 

 
9 Termo jurídico que atribui a aptidão para exercer determinado poder simultaneamente sobre a mesma matéria por mais de uma autoridade 

ou órgão. 
10 Lei nº. 6.938. 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm.   
11 In verbis: “§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a 
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.” (grifo nosso) 
12A regulamentação dessa esfera está contida no Decreto nº. 6.514/2008 e na Instrução Normativa do Ibama nº. 14/2009, além de constar na 
Lei de Crimes Ambientais nº. 9.605/1998. 
13 Amado, F. 2020. Sinopses para concursos - Direito Ambiental. v.30. Editora Juspodivm, Salvador. 

determina as sanções penais e administrativas derivadas 
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, os 
órgãos encarregados de atuar no combate e prevenção 
dos crimes ambientais foram mais claramente 
delineados. Em linhas gerais, os órgãos públicos 
responsáveis por exercer a fiscalização ambiental são 
aqueles que integram o Sistema Nacional do Meio 
Ambiente (SISNAMA), incluídos o Ministério do Meio 
Ambiente (MMA), o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) e o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).10 

No que diz respeito à responsabilização em matéria de 
delitos ambientais, no Direito brasileiro o meio ambiente 
é tutelado de forma tríplice: preventiva (administrativa), 
reparatória (civil) e repressiva (criminal), conforme 
previsto no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição 
Federal.11  

Na esfera administrativa, a ação fiscalizadora do poder 
público visa estabelecer medidas preventivas de 
controle de atividades potencialmente causadoras de 
danos ambientais.12 A regulamentação das infrações 
administrativas ambientais foi feita tanto pela Lei de 
Crimes ambientais --artigos 70 a 76-- quanto pelo 
Decreto nº. 3.179/1999, que foi posteriormente 
revogado e substituído pelo Decreto nº. 6.514/2008, a 
fim de aperfeiçoá-lo.13 As sanções previstas em lei para a 
infração administrativa ambiental incluem: 
advertências, multas, embargos, apreensão de 
equipamentos ou veículos de qualquer natureza 
utilizados na infração, suspensão de vendas e fabricação 
dos produtos advindos de ilícitos ambientais, bem como 
suspensão parcial ou total de atividades e penas 
restritivas de direitos--tais como a prestação pecuniária, 
perda de bens e valores, limitação de fim de semana e 
prestação de serviços à comunidade. 

Nas esferas cível e criminal, compete ao Poder Judiciário 
julgar as ações civis públicas e as ações penais públicas 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm
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ambientais. A distinção fundamental entre ilícito civil e 
ilícito penal tem relação com a gravidade do ato 
praticado, ou seja, as medidas administrativas e cíveis 
devem ser reservadas para casos em que, 
respectivamente, a prevenção e a reparação de danos 
são possíveis. Sendo assim, as medidas de natureza 
penal são aplicadas se for constatada uma maior 
gravidade na natureza do delito, podendo resultar em 
responsabilização penal tanto de pessoas físicas quanto 
jurídicas.  

Este relatório estratégico irá se debruçar sobre três 
categorias de atores cujas atuações contribuem para 
responsabilização (administrativa, civil ou penal) de 
perpetradores de crimes ambientais: 1) Monitoramento 
e Fiscalização; 2) Investigação e Denúncia; e 3) 
Responsabilização civil e criminal. Dada a complexidade 
dessas atividades, o estudo atual não pretende 
descrevê-las de maneira exaustiva. Fornecerá, apenas, 
um panorama geral contendo os principais 
procedimentos que compõem essas três categorias.

 

Quadro 1 - Atribuições e exemplos das esferas administrativa, cível e criminal 

 

Administrativo Cível Criminal 

Caráter preventivo Visa reparação de danos Caráter repressivo 

Exemplo: Aplicação de sanções, 
que podem ser advertência, 

multas, apreensão de 
equipamentos, entre outras. 

Exemplo: Indenização em 
dinheiro ou reparação do dano 

causado parcial ou 
integralmente, se possível. 

Exemplo: Penas privativas 
de liberdade (detenção ou 
reclusão), penas restritivas 

de direitos e multa. 

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras 

 
1) Monitoramento e fiscalização 

As atividades de monitoramento ambiental buscam 
detectar, rastrear e quantificar diferentes formas de 
pressão humana sobre o meio ambiente, inclusive o 
desmatamento, a degradação florestal, a exploração 
madeireira e a construção de estradas não oficiais para 
o escoamento de ativos fruto de crimes ambientais.14 O 
monitoramento também inclui a coleta e análise de 
dados e o acompanhamento contínuo das variáveis 
ambientais, identificando o estado atual e a evolução da 
deterioração (ou recuperação) ao longo do tempo.  
Portanto, o monitoramento ambiental engloba certas 
atividades de produção de conhecimento científico 
acerca dos crimes ambientais. 

Uma das principais instituições públicas responsáveis 
pelo monitoramento ambiental via satélite no Brasil, em 
especial com relação ao desmatamento e às queimadas, 
é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 
vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI). Através do Programa de 
Monitoramento do Desmatamento da Floresta 
Amazônica Brasileira por Satélite (PRODES), o INPE 

 
14 Imazon (s.d.). Monitoramento da Amazônia. Disponível em https://imazon.org.br/programas/monitoramento-da-amazonia/.  
15 Retirada completa da floresta nativa 
16 Para a melhor visualização dos dados obtidos através do PRODES e do DETER, o INPE desenvolveu ainda a plataforma TerraBrasilis, que 
viabiliza o acesso, consulta, análise e disseminação de dados geográficos produzidos por ambos os programas. A plataforma conta com mapas, 
gráficos e demais informações que facilitam a compreensão dos dados pelo público. Mais informações sobre o TerraBrasilis estão disponíveis 
em: http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/home-page/. 
17 Entenda o sistema de monitoramento do Imazon (s.d.). Disponível em https://imazon.org.br/publicacoes/faq-sad/.  

monitora o desmatamento por corte raso15 na Amazônia 
Legal e calcula as taxas anuais de desmatamento na 
região. Já o Sistema de Detecção do Desmatamento em 
Tempo Real (DETER) permite a elaboração de um 
levantamento rápido de alertas de alteração da 
cobertura florestal na Amazônia. O programa também 
apoia as atividades de fiscalização e controle do 
desmatamento e da degradação florestal realizadas pelo 
Ibama e demais órgãos ligados a esta temática.16 

Em muitas ocasiões, as instituições do Estado contam 
com o apoio de uma ampla gama de entidades da 
sociedade civil que desenvolvem pesquisas e oferecem 
subsídios e recomendações para a formulação de 
políticas públicas e outras respostas aos crimes 
ambientais. Muitas delas se destacam pelo provimento 
de coleta e análise de dados, inclusive imagens de 
satélite, para fins de monitoramento ambiental. Por 
exemplo, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia (Imazon), com sede em Belém, desenvolveu o 
Sistema de Monitoramento da Amazônia (SAD),17 uma 
ferramenta baseada em imagens de satélites que 

https://imazon.org.br/programas/monitoramento-da-amazonia/
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/en/home-page/
https://imazon.org.br/publicacoes/faq-sad/
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reporta mensalmente o ritmo do desmatamento em 
florestas primárias e da degradação florestal na região.18 

Outra importante iniciativa de monitoramento a partir 
da sociedade civil, incorporando novas tecnologias e 
atuando em rede, é o Projeto de Mapeamento Anual da 
Cobertura e Uso do Solo do Brasil (MapBiomas).19 O 
programa utiliza processamento em nuvem e 
classificadores automatizados desenvolvidos e operados 
a partir da plataforma Google Earth Engine para gerar 
uma série histórica de mapas anuais de cobertura e uso 
da terra.20 Os laudos emitidos pelo MapBiomas Alerta 
subsidiam a identificação de desmatamento ilegais ou 
que se sobrepõem a áreas especiais, como Área de 
Preservação Permanente ou Reserva Legal. 

Outras entidades da sociedade civil atuam em redes 
transnacionais que se especializam em um ou mais 
crimes ambientais. Por exemplo, a Rede Amazônica de 
Informação Socioambiental Georreferenciada (Raisg).21 
Esse consórcio formado por oito organizações--dentre as 
quais, o Instituto Socioambiental (ISA)-- se dedica a 
identificar, mapear e analisar, para além do 
desmatamento, pontos de extração ilegal de minerais, 
não apenas no Brasil como em cinco outros países da 
bacia Amazônica: Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela. Por meio desse tipo de atuação, que, em 
alguns casos, é formalizada através de termos de 
cooperação técnica com órgãos públicos, a sociedade 
civil preenche algumas das lacunas deixadas pelo Estado 
brasileiro. 

Ao passo que o monitoramento está mais voltado para o 
meio ambiente em si, a fiscalização dos crimes 
ambientais, grosso modo, se debruça sobre a ação 
humana sobre o meio ambiente. Por fiscalização 
ambiental, entende-se o “dever que o Poder Público tem 
de fiscalizar as condutas daqueles que se apresentem 
como potenciais ou efetivos poluidores e utilizadores 
dos recursos naturais, de forma a garantir a preservação 
do meio ambiente para a coletividade.”22 Além disso, a 
fiscalização ambiental busca reprimir e prevenir a 
recorrência de ações que provoquem danos ambientais, 
inclusive por meio de estratégias coercitivas e de 

sanções, tais como multas, embargos e interdições que, 
em última instância, buscam estimular comportamentos 
em conformidade com a legislação ambiental. 

A fiscalização é um dos elementos do poder de polícia: a 
regulação, pela Administração Pública, de atos que 
possam limitar o abuso do exercício de direitos 
individuais, especialmente considerando que o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado é fruto de 
interesse público. Os dois órgãos principais para o 
exercício do Poder de Polícia na esfera ambiental a nível 
federal são o Ibama,23 que o aplica em todas as áreas 
federais, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio),24 cuja atuação é restrita a áreas 
de Unidade de Conservação Federal. Contudo, diante da 
complexidade das atividades coibição de crimes 
ambientais e da proteção do meio ambiente, a 
competência para executar a fiscalização ambiental no 
Brasil é compartilhada com demais órgãos e entidades 
da administração pública federal, estadual e municipal 
integrantes do SISNAMA.  

Existem vários mecanismos que podem dar origem a 
ações de fiscalização pelo Ibama, tais como 
levantamentos técnicos decorrentes de estudos prévios 
efetuados por órgãos federais e estaduais e informações 
recebidas por meio do 'Linha Verde',25 canal telefônico 
de denúncias sobre crimes ambientais. Finalmente, 
fiscalizações também são feitas a partir de demandas do 
Ministério Público e do judiciário, por iniciativa própria 
de agentes de fiscalização, além de denúncias recebidas 
durante ações emergenciais, entre outras.26 

A fiscalização no local da suposta infração se inicia a 
partir da emissão de uma Ordem de Fiscalização, que 
guia os trabalhos de campo, executados por pelo menos 
dois agentes públicos, incluindo um Agente Ambiental 
Federal (AAF), servidor de carreira especialista em meio 
ambiente. O AAF é o ator competente para lavrar autos 
de infração e adotar medidas administrativas 
relacionadas à ação fiscalizatória, tais como embargos e 
apreensões de bens utilizados em infrações 
ambientais.27 

 
 

18 Imazon. Boletim do Desmatamento (s.d.). Disponível em https://imazon.org.br/categorias/boletim-do-desmatamento/.  
19 MapBiomas - Página Inicial (s.d.). https://mapbiomas.org/.  
20 Uma das funcionalidades mais importantes dessa plataforma está na capacidade de cruzar bases de dados para mensurar a proporção de 
desmatamento ilegal, já que analisa ainda os dados relacionados às areas do Cadastro Ambiental Rural (CAR), Cadastro Nacional de Unidades 
de Conservação (CNUC), territórios indígenas e outros limites geográficos (biomas, estados, bacias hidrográficas), além de fornecer os dados de 
autorizações de manejo e supressão de vegetação do Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (SINAFLOR/Ibama).  
21 Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (Raisg) - Página Inicial (s.d.). Disponível em 
https://www.amazoniasocioambiental.org/pt-br/sobre/  
22 Ibama. 2016. O que é fiscalização [online]. Disponível em www.ibama.gov.br/fiscalizacao-ambiental/o-que-e-fiscalizacao/.  
23 O Ibama foi criado em 1989 através da Lei nº. 7.735/1989.  
24 O ICMBio foi criado a partir da Lei nº. 11.516/2007. 
25 Disponível em https://www.disquedenuncia.org.br/programas/Linha-Verde.  
26 Controladoria Geral da União. 2017. Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo nº 69: Ações relativas à Fiscalização 
Ambiental sob responsabilidade do Ibama. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/9752.pdf.  
27 Ibid. 

https://imazon.org.br/categorias/boletim-do-desmatamento/
https://mapbiomas.org/
https://www.amazoniasocioambiental.org/pt-br/sobre/
http://www.ibama.gov.br/fiscalizacao-ambiental/o-que-e-fiscalizacao/
https://www.disquedenuncia.org.br/programas/Linha-Verde
https://auditoria.cgu.gov.br/download/9752.pdf
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Quadro 2 - Fases da fiscalização ambiental  

 
 

 

Fonte: Fluxograma produzido pelas autoras com base em informações da Controladoria Geral da União; da Instrução 
Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio Nº2 de 26 de abril de 2021 e do Decreto Nº. 9.760, de 11 de abril de 

2019.282930 

 
28 Controladoria Geral da União. 2017. Relatório de Avaliação da Execução de Programas de Governo nº 69: Ações relativas à Fiscalização 
Ambiental sob responsabilidade do Ibama. Disponível em: https://auditoria.cgu.gov.br/download/9752.pdf. Acesso em 29 mar. 2021. 
29 Brasil. 2021. Instrução Normativa Conjunta MMA/IBAMA/ICMBIO nº 1. Disponível em https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-
normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-2-de-26-de-abril-de-2021-316266597.  
30Brasil. 2019. Decreto nº. 9.760. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9760.htm.     

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-2-de-26-de-abril-de-2021-316266597
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-2-de-26-de-abril-de-2021-316266597
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Decreto/D9760.htm
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Contudo, em 26 de abril de 2021, foi publicada a 
Instrução Normativa Conjunta do MMA/IBAMA e ICMBio 
de Nº2, que atualiza a Instrução Normativa Conjunta Nº1 
de 12 de abril de 2021 e estipula que, em até 10 dias da 
lavratura do auto de infração, um relatório de 
fiscalização deve ser elaborado.3132  Por meio deste, o 
AAF relata as evidências de autoria, de materialidade e o 
nexo causal entre a conduta descrita e o fato típico 
administrativo imputado ao infrator, além de todos os 
elementos probatórios e aspectos atenuantes ou 
agravantes. O relatório deve, então, ser encaminhado 
por autoridade hierarquicamente superior para, 
sucessivamente, sanear e dar prosseguimento ao 
processo administrativo de apuração de infração 
ambiental.33 

A autoridade hierarquicamente superior, após o 
saneamento e a abertura do processo administrativo, 
poderá apontar pendências, erros, vícios ou a 
necessidade de produção de informações ou 
documentos complementares, que devem ser 
fornecidos pelo agente autuante. Encerrados esses 
trâmites, o processo deve ser encaminhado para o 
Núcleo de Conciliação Ambiental (Nucam).34 

As medidas conciliatórias são reguladas por meio do 
Decreto nº. 9.760/2019,35 que prevê a apresentação de 
soluções legais que podem culminar no encerramento 
dos processos administrativos federais relativos à 
apuração de infrações administrativas por condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Estas soluções 
incluem o desconto para pagamento de multas; o 
parcelamento e a conversão da multa em serviços de 
preservação; e a melhoria e recuperação da qualidade 

 
31 Diário Oficial da União. 2021. Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio Nº 1, de 12 de abril de 2021. Disponível em 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923. Acesso em 
15 de abril de 2021 
32 Diário Oficial da União. 2021. Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio Nº2, de 26 de Abril de 2021. Disponível em: 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-2-de-26-de-abril-de-2021-316266597.  Acesso em 
26 de Abril de 2021  
33 Face à necessidade de aprovação do relatório por um servidor de hierarquia superior ao agente de fiscalização que aplica a punição, reduz-
se, portanto, a autonomia dos fiscais sobre a lavratura dos autos. Com isso, maior poder é delegado aos que possuem cargos de chefia, que 
costumam ser ocupados por indicações feitas pela administração federal vigente e não por servidores concursados. Para mais informações, 
recomenda-se:  Werneck, F. 2021. Norma imposta por Salles “paralisa Ibama”, afirmam servidores. In O Eco [Online]. Disponível em 
https://www.oc.eco.br/norma-imposta-por-salles-paralisa-ibama-afirmam-servidores/; Estadão. 2021. Salles muda regras de multas 
ambientais e centraliza decisão sobre acordos com infratores. Disponível em https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-
muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-infratores,70003682761 ; Política por Inteiro. 2021. Nova norma 
dificulta apuração de infrações administrativas ambientais. Disponível em https://www.politicaporinteiro.org/2021/04/14/nova-norma-
dificulta-apuracao-de-infracoes-administrativas-ambientais/ ; Ibama. 2021. Carta nº 1/2021-NMI-SC/DITEC-SC/SUPES-SC: Carta Aberta ao 
Presidente do Ibama e a Sociedade Brasileira. Disponível em https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/04/IbamaCarta.pdf.  
34 Diário Oficial da União. 2021. Instrução Normativa Conjunta MMA/Ibama/ICMBio Nº 1, de 12 de Abril de 2021. Disponível em 
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923.  Acesso em 
15 de abril de 2021.  
35 O Decreto Nº.9760/2019 altera e revoga partes do Decreto presidencial nº. 6.514/2008, que até então regulava as medidas conciliatórias 
relativas a infrações ambientais. 
36 Estadão. 2021. Salles muda regras de multas ambientais e centraliza decisão sobre acordos com infratores. Disponível em 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-
infratores,70003682761.  
37 Ibama. 2016. Processo administrativo sancionador. Disponível em https://www.ibama.gov.br/images/fiscalizacao/Fiscalizacao-processo-
adm-sancionador.png.  

do meio ambiente. (Para informações sobre as 
consequências das audiências de conciliação previstas 
no Decreto 9.760/2019, ver página 20 deste 
documento).36 

Na hipótese de prosseguimento do processo 
administrativo por ausência de conciliação ambiental, 
passa-se para a etapa de instrução processual, por meio 
da qual a autoridade julgadora profere decisão quanto 
aos aspectos essenciais do auto de infração, como 
autoria, materialidade, dosimetria da multa aplicada, 
entre outros, bem como quanto à destinação de bens 
apreendidos e áreas embargadas pela equipe de 
fiscalização. 

Por fim, concluindo-se a avaliação de eventuais recursos 
administrativos, o processo relativo ao auto de infração 
passa a ser transitado em julgado administrativamente -
- ou seja, não há mais possibilidade de recorrer da 
decisão. O processo é, então, encaminhado para o setor 
de cobrança do Ibama.37 
 

2) Investigação e denúncia 

A investigação de crimes ambientais inicia-se, de modo 
geral, a partir de atividades de monitoramento e 
fiscalização descritas na seção anterior. Com a 
constatação de prejuízo ao meio ambiente provocado 
por uma ação ou omissão humana, os órgãos 
fiscalizadores identificam e comunicam o ilícito à Polícia 
ou ao Ministério Público (Federal ou Estadual, a 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-2-de-26-de-abril-de-2021-316266597
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-infratores,70003682761
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-infratores,70003682761
https://www.politicaporinteiro.org/2021/04/14/nova-norma-dificulta-apuracao-de-infracoes-administrativas-ambientais/
https://www.politicaporinteiro.org/2021/04/14/nova-norma-dificulta-apuracao-de-infracoes-administrativas-ambientais/
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/04/IbamaCarta.pdf
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-mma/ibama/icmbio-n-1-de-12-de-abril-de-2021-314019923
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-infratores,70003682761
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-infratores,70003682761
https://www.ibama.gov.br/images/fiscalizacao/Fiscalizacao-processo-adm-sancionador.png
https://www.ibama.gov.br/images/fiscalizacao/Fiscalizacao-processo-adm-sancionador.png
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depender da competência territorial e das características 
do ilícito).38 

Em linhas gerais, as competências federais ou estaduais 
são definidas da seguinte maneira:  

a) A Polícia Federal (PF) é a principal autoridade 
investigativa responsável por apurar infrações em 
áreas federais e/ou que sejam interesse da ordem 
pública, tenham repercussão interestadual ou 
internacional.39 Já a Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
pode ser acionada nos casos em que os crimes 
ambientais se situam em rodovias federais em 
situações relacionadas, por exemplo, ao transporte 
ilegal de animais silvestres e de madeira extraída 
ilicitamente. Quando o delito ocorre em área sob 
domínio da União, por exemplo em Unidades de 
Conservação Federais (UCs) e Territórios Indígenas, 
cabe ao Ministério Público Federal (MPF) atuar na 
área, conduzindo a denúncia a partir de ação civil ou 
ação penal pública. 
b) Quando um delito ambiental ocorre em área 

estadual, a denúncia é encaminhada à Secretaria de 
Meio Ambiente (SEMA) do respectivo estado e, caso 
a área seja uma Unidade de Conservação Estadual 
(UCE), deve-se oficiar ainda o Instituto de Gestão 
Florestal competente. A Polícia Civil também tem 
competência para atuar na investigação e repressão 
aos crimes ambientais e, em determinados estados, 
possui uma Diretoria ou Delegacia especializada para 
tratar de crimes ambientais de interesse estadual. Já 
as Polícias Militares (PM) costumam contar com 
Batalhões de Policiamento Ambiental, com a 
atribuição de realizar o policiamento ostensivo em 
alguns estados, a PM também exerce a atividade de 
polícia administrativa na proteção ambiental, sendo 
capaz de emitir multas aos infratores.40 Concluídas as 
diligências necessárias para a proposição de ações 
voltadas à reparação ou responsabilização pelo dano, 
o Ministério Público Estadual, por meio de 
promotores ou promotorias  com atribuição 
ambiental, conduz as denúncias e outros 
procedimentos cabíveis.  

 
 

Quadro 3 - Fluxograma sobre a competência em casos de crimes ambientais 
 

 

Fonte: Fluxograma adaptado do Roteiro para atuação do Ministério Público do Estado do Pará nas questões de 
desmatamento e queimadas ilegais.41

 
38 Com base nos arts. 5º, parágrafo 3º, e 6º do Código de Processo Penal. 
39 Polícia Federal. Institucional: Competências. Disponível em  
http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/institucional/competencias.  
40 Vasconcellos, E. B. 2007. O Ministério Público na tutela do meio ambiente. In Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 60, 
ago./2007/abr./2008, p. 163-187. Disponível em http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468935.pdf   
41 Ministério Público do Estado do Pará. 2020. Roteiro de atuação do MPPA nas questões de desmatamento e queimadas ilegais. Disponível em 
https://www2.mppa.mp.br/data/files/BD/F5/E0/16/20CB17107E4491F6180808FF/ROTEIRO%20DE%20ORIENTACAO%20FUNCIONAL%20D_Q
%20FINAL.pdf.      

http://www.pf.gov.br/institucional/acessoainformacao/institucional/competencias
https://www2.mppa.mp.br/data/files/BD/F5/E0/16/20CB17107E4491F6180808FF/ROTEIRO%20DE%20ORIENTACAO%20FUNCIONAL%20D_Q%20FINAL.pdf
https://www2.mppa.mp.br/data/files/BD/F5/E0/16/20CB17107E4491F6180808FF/ROTEIRO%20DE%20ORIENTACAO%20FUNCIONAL%20D_Q%20FINAL.pdf
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A partir do momento em que se define se a investigação 
seguirá no âmbito estadual ou federal, afere-se a 
possibilidade de outros órgãos fornecerem apoio aos 
ministérios públicos e às polícias. Cada vez mais, os 
crimes ambientais conectam-se a outras atividades 
ilícitas, inclusive de natureza financeira, tais como 
corrupção, lavagem de dinheiro e ativos, fraudes e 
sonegação de impostos. Em casos desta complexidade, 
órgãos como a Receita Federal e Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN) podem ser acionados para atividades 
que incluem o compartilhamento de escutas telefônicas 
e de informações que garantam a segurança dos agentes 
investigadores; a provisão de relatórios de inteligência 
financeira; o fornecimento e cruzamento de dados 
bancários e tributários, entre outros.42 43   

No sentido mais abrangente de coleta e análise de dados 
e informações que servem de insumo para investigações, 
outros atores--incluindo órgãos da administração 
pública voltados à proteção ambiental, tais como o 
Ibama, o ICMBio e as Secretarias de Meio Ambiente a 
nível estadual e municipal (SEMAS), -- e até mesmo 
organizações atores da sociedade civil--, como Instituto 
do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), 
também geram conhecimentos importantes para a 
detecção e apuração dos crimes ambientais.  

Em posse de informações que indiquem a existência de 
ilícito, há dois principais caminhos para condução de 
investigações que possam culminar em ações judiciais. 
Por um lado, há o inquérito civil, de responsabilidade de 
um(a) promotor(a) de Justiça ou Procurador(a) da 
República do Ministério Público Estadual ou Federal.44 O 
inquérito civil é um “procedimento pré-ação”, que tem 
como finalidade a coleta e apuração de fatos que 
auxiliem na identificação da existência ou não de dano 
ambiental. Seus resultados são utilizados pelo promotor 
e/ou procurador para justificar a abertura da ação civil 
pública perante o judiciário ou para o arquivamento da 
investigação, caso se conclua que o dano não existiu. 

Por outro lado, há o Inquérito Policial, que é conduzido 
pela Polícia Civil ou Federal, liderada por um delegado 
responsável pela investigação do caso.45 O objetivo é 
reunir provas suficientes, inclusive através de perícias 
técnicas, para formar o juízo acerca da existência de 
ilícitos.  

 
42 Receita Federal. 2016. Operação Rios Voadores: Receita Federal combate organização criminosa especializada em grilagem de terras 
públicas, crimes ambientais e lavagem de dinheiro. Disponível em https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/operacao-rios-
voadores-receita-federal-combate-organizacao-criminosa-especializada-em-grilagem-de-terras-publicas-crimes-ambientais-e-lavagem-de-
dinheiro.  
43 Agência Brasileira de Inteligência. 2020. ABIN participa de operações de combate a crimes ambientais na Amazônia. Disponível em: 
www.gov.br/abin/pt-br/assuntos/noticias/copy2_of_titulo-da-noticia.   
44 O Inquérito Civil está regulamentado no art. 8º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985). 
45 O Inquérito Policial é regulamentado por meio do art. 4º do Código de Processo Penal.  
46 De acordo com o artigo 18 do Código de Processo Penal. 
47 Vasconcellos, E. B. 2007. O Ministério Público na tutela do meio ambiente. In Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, n. 60, 
ago./2007/abr./2008, p. 163-187. Disponível em http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468935.pdf.  
48 Ministério Público do Estado do Paraná. Disponível em https://mppr.mp.br/pagina-90.html.  

Quando concluído, o resultado do inquérito policial é 
apresentado ao Ministério Público, que o analisa para 
tomar as seguintes decisões: oferecer denúncia para o 
início de uma ação penal pública; requerer novas 
diligências--ou seja, novos atos que possam contribuir 
para a investigação--; ou requerer arquivamento por 
falta de base para a denúncia,46 que por sua vez não 
impede a propositura de ação civil, de acordo com o 
inciso I do artigo 67 do Código de Processo Penal.  

Em suma, o Inquérito Policial apura crimes e pode 
justificar a abertura de ação penal, ao passo que o 
Inquérito Civil apura a responsabilidade civil, e pode 
resultar em ação civil pública, voltada à reparação de 
danos, inclusive por meio da imposição de indenizações 
em dinheiro.47  

Há, ainda, outros tipos de inquéritos penais que podem 
ser conduzidos por demais órgãos da administração 
pública em caso de crimes que acompanham os de 
natureza ambiental, como o Conselho de Controle de 
Atividade Financeira (COAF) e o Banco Central que, 
respectivamente, investigam crimes de lavagem de 
dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. 
Por se tratar de investigações subsidiárias, suas 
conclusões são encaminhadas ao Ministério Público, que 
avaliará se oferecerá denúncia criminal.48 

 

3) Responsabilização civil e criminal 

Definidos os órgãos que podem contribuir no 
andamento das investigações, a competência territorial 
e a natureza jurídica do ocorrido em matéria ambiental 
(se civil ou criminal), há duas possibilidades de ação a 
serem propostas sob tutela do Ministério Público: a ação 
penal ou a ação civil pública, que podem ser propostas 
concomitantemente. 

A ação civil pública está regulamentada pela Lei nº. 
7.347/1985, que disciplina as ações de responsabilidade 
por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, 
a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico. A ação civil pública pode, entre 
outros, culminar na imposição de multas e condenação 
em dinheiro, estabelecer obrigações e determinar 
cessão de atividades danosas, no intuito de garantir a 

https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/operacao-rios-voadores-receita-federal-combate-organizacao-criminosa-especializada-em-grilagem-de-terras-publicas-crimes-ambientais-e-lavagem-de-dinheiro
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/operacao-rios-voadores-receita-federal-combate-organizacao-criminosa-especializada-em-grilagem-de-terras-publicas-crimes-ambientais-e-lavagem-de-dinheiro
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/operacao-rios-voadores-receita-federal-combate-organizacao-criminosa-especializada-em-grilagem-de-terras-publicas-crimes-ambientais-e-lavagem-de-dinheiro
http://www.gov.br/abin/pt-br/assuntos/noticias/copy2_of_titulo-da-noticia
http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468935.pdf
https://mppr.mp.br/pagina-90.html
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reparação do dano ambiental e prevenir novos ilícitos.49 
Já a ação penal pública50 tem por objetivo punir e 
responsabilizar criminalmente os infratores. As duas 
esferas não são excludentes. Ou seja, mesmo que o dano 
ambiental tenha sido reparado na esfera civil, os 
perpetradores também podem ser responsabilizados 
criminalmente. Em ambos os casos, a abertura das ações 

requer a aceitação da denúncia do Ministério Público 
pelo Poder Judiciário. Uma vez que a denúncia é aceita, 
as ações podem ser encaminhadas tanto para 
julgamento em esfera estadual quanto federal,51 a 
depender da competência territorial de acordo com o 
local da ocorrência do crime. 

  

 
Quadro 4 - Diferença entre Ação Penal e Ação Civil 

 

Ação Penal Ação Civil 

• Trata de assuntos criminais 
• Tem por objetivo punir e 

responsabilizar criminalmente os 
infratores 

• Proposta pelo Ministério Público 
(Estadual ou Federal) por meio de 
uma denúncia 

• Trata de assuntos cíveis 
• Tem por objetivo a reparação de danos e 

indenização 
• Proposta pelo Ministério Público, 

Defensoria Pública, União, Estados, 
Municípios, Associações. 

Fonte: Tabela elaborada pelas autoras 
 

O causador de dano ambiental responde objetivamente 
por ele,52 sendo obrigado, independentemente da 
existência de culpa,53 a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por 
sua atividade.” Para isso, basta que se configure três 
requisitos: conduta (ação ou omissão), o dano e o nexo 
de causalidade (ligação entre a conduta do agente e o 
resultado danoso). 

A responsabilização (civil e/ou criminal) pode ocorrer 
tanto para e pessoas físicas quanto jurídicas, conforme 
previsto no Artigo 3º da Lei de Crimes Ambientais (LCA). 
Para que a responsabilidade recaia sobre a pessoa 
jurídica, a infração deve ter sido cometida por decisão do 
representante legal ou contratual da empresa, além de 
seu órgão colegiado; ou cometida no interesse ou 
benefício da entidade.54  

De modo geral, a LCA prioriza a reparação dos danos 
ambientais, estabelecendo que as penas alternativas 
têm prioridade em relação às penas privativas de 
liberdade, como a prisão. No caso das pessoas físicas, o 
artigo 8º da LCA prevê penas que incluem prestação de 

 
49 Vasconcellos, E. B. O Ministério Público na tutela do meio ambiente. In Revista do Ministério Público do RS, Porto Alegre, nº 60, 
ago./2007/abr./2008. Disponível em http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468935.pdf.  
50 Ibid.  
51 Conselho Nacional de Justiça. 2016. CNJ Serviço: Conheça as ações judiciais contra crimes ambientais. Disponível em 
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-conheca-as-acoes-judiciais-contra-crimes-ambientais/.  
52 Parágrafo 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) 
53 Culpa, em termos jurídicos, significa “comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo, lícito ou ilícito, embora 
produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido evitado”. Extraído de Nucci, G. S. (2019). Manual de Direito Penal. 
Rio de Janeiro: Editora Forense. p. 195. 
54 Art. 3º da Lei de Crimes Ambientais nº. 9.605/98. 
55 Previstos pela a Lei de Juizados Especiais nº. 9.099/1996. 
56 Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Suspensão Condicional do Processo [Online]. Disponível em 
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/suspensao-condicional-do-processo.   

serviços à comunidade, interdição temporária de 
direitos, suspensão parcial ou total de atividades, 
prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Já as 
sanções às pessoas jurídicas, elencadas no artigo 22 da 
LCA, incluem a suspensão parcial ou total das atividades; 
interdição temporária de estabelecimento, obra ou 
atividade; e a proibição de contratar com o Poder 
Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou 
doações.  

Cabe destacar que no caso de crimes ambientais de 
menor potencial ofensivo, com a  condição que o dano 
ambiental tenha sido recomposto previamente, existe a 
possibilidade de aplicação de dois institutos 
despenalizadores:55 a) a transação penal--no qual o réu 
entra em acordo com  o Ministério Público para cumprir 
pena antecipada de multa ou restrição de direitos; e b) a 
suspensão condicional do processo, que permite que o 
processo seja suspenso sem análise do mérito e que o 
investigado continue sem registros criminais, desde que 
cumpra as condições e requisitos previstos em lei, como 
a ausência de antecedentes criminais.56 

http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1246468935.pdf
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-conheca-as-acoes-judiciais-contra-crimes-ambientais/
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/suspensao-condicional-do-processo
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Contudo, esses dois mecanismos podem ocorrer apenas 
em casos de crimes com pena de até dois anos e igual ou 
inferior a um ano, respectivamente. Portanto, embora 
possam ser aplicadas em boa parte dos crimes 
ambientais, as medidas despenalizadoras não se aplicam 
aos casos de ilícitos ambientais que acompanham 
demais crimes com penas mais rígidas, como fraudes, 
lavagem de dinheiro e corrupção frequentemente 
associadas, por exemplo, ao comércio de madeira e ouro 
extraídos ilegalmente. 

No momento do estabelecimento das penas pelo Poder 
Judiciário, há dois tipos de decisões possíveis no Direito 
brasileiro, que também se aplicam aos casos dos crimes 

ambientais: as decisões liminares e decisões definitivas, 
chamadas juridicamente de sentenças de mérito, e 
servem tanto para a área criminal quanto cível. As 
decisões liminares são todas aquelas consideradas 
urgentes, nas quais há um dos pressupostos legais para 
seu proferimento: o periculum in mora e o fumus boni 
iuris. Ambas as expressões em latim significam, 
respectivamente, “perigo na demora” e “fumaça do bom 
direito.” As decisões liminares não são decisões 
definitivas, pois dependem de uma sentença de mérito 
posterior. Essa sentença, por sua vez, são aquelas 
proferidas com caráter permanente, mas são passíveis 
de recurso.

 

Quadro 5 - Penas restritivas de direitos aplicáveis contra pessoas físicas e jurídicas que cometeram crimes 
ambientais 

 

Tipos de penas Aplicáveis a 
pessoas físicas 

Aplicáveis a pessoas 
jurídicas 

Prestação de serviço à comunidade x x 

Interdição temporária de direitos x 
 

Prestação pecuniária x x 

Suspensão parcial ou total de atividades 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 ou doações 

 
x 

Fonte: Tabela originalmente produzida pelo Imazon, disponível em Barreto, P. (2009). A impunidade de crimes 
ambientais em áreas protegidas federais na Amazônia. Belém: Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 

2009.57 

 
As possibilidades de recurso perante essas decisões 
judiciais pressupõem uma insatisfação com o que foi 
determinado e buscam uma nova apreciação a respeito 
do caso. Há diferentes tipos de recursos, tanto da 
perspectiva cível58 quanto da criminal59, porém, em 
essência, possuem a finalidade de modificar, esclarecer, 
complementar ou invalidar a decisão.60 Estes recursos 
garantem a possibilidade de promover o julgamento 
através de um órgão de instância superior em relação a 
aquele que originalmente assentou a decisão.61 Em 

 
57 Barreto, P. 2009. A impunidade de crimes ambientais em áreas protegidas federais na Amazônia. Instituto do Homem e Meio Ambiente da 
Amazônia. Belém, Imazon. Disponível em https://imazon.org.br/publicacoes/a-impunidade-de-crimes-ambientais-em-areas-protegidas-
federais-na-amazonia-2/.    
58 O art. 994 do Código de Processo Civil enumera os recursos: apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos de declaração, 
recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência. 
59 Fundamentados no Título II do Código de Processo Penal brasileiro. 
60 Gonçalves, M.V.R. 2017. Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Editora Saraiva. p. 879. 
61 Ibid.  

linhas gerais, os recursos de decisões tomadas em 
primeira instância são avaliados pela 2a instância 
(tribunais de justiça), podendo seguir para a 3a instância 
(tribunais superiores) e, finalmente, a Suprema Corte. 
Esgotando-se as possibilidades de recurso, a sentença de 
mérito torna-se a chamada sentença transitada em 
julgado. 
 

https://imazon.org.br/publicacoes/a-impunidade-de-crimes-ambientais-em-areas-protegidas-federais-na-amazonia-2/
https://imazon.org.br/publicacoes/a-impunidade-de-crimes-ambientais-em-areas-protegidas-federais-na-amazonia-2/
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IV. Gargalos na capacidade de combater e prevenir os crimes ambientais na 
Amazônia Legal 
 

 
Embora, conforme ilustrado na seção anterior, o Brasil hoje possua procedimentos detalhados sobre como as 
instituições do Estado devem agir no combate e prevenção dos crimes ambientais, na prática as capacidades ficam 
muito aquém da demanda.  Além da vasta extensão territorial da Amazônia Legal--cerca de 5 milhões de 
quilômetros quadrados (km²), abrangendo 59% do território brasileiro, distribuído por 775 municípios--a 
capacidade de monitoramento, investigação e denúncia é caracterizada por uma série de gargalos históricos, muitos 
dos quais estão sendo exacerbados pelo desmonte institucional em curso. 
 
A. Lacunas estruturais  

Historicamente, a incidência de crimes ambientais na 
região amazônica, sobretudo o desmatamento ilegal, 
esteve fortemente relacionado a um modelo de 
desenvolvimento e ocupação territorial que abre espaço 
para práticas predatórias por parte de atores privados, 
desde pequenos grupos até grandes empresas 
multinacionais. Boa parte do desmatamento na 
Amazônia Legal coincide com grandes projetos de 
infraestrutura, incluindo rodovias, ferrovias, hidrovias, 
pontes e hidrelétricas.  Estima-se que, entre 1978 e 
1994, 75% do desmatamento na região tenha ocorrido 
próximo a rodovias pavimentadas, avançando 
perpendicularmente ao traçado das rodovias, no padrão 
conhecido como "espinha de peixe".62 Uma das razões 
para isso é o fato de tal infraestrutura possibilitar o 
acesso rápido e de menor custo a áreas isoladas de 
florestas, facilitando a atuação ilegal de madeireiros, 
garimpeiros e invasores de terras públicas. 63 64 

Nos últimos quinze anos, os projetos de 
desenvolvimento na Amazônia se deram 
majoritariamente através do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC), programa do governo federal criado 
em 2007 pela administração Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2011) e renovado na gestão da ex-presidente 
Dilma Rousseff (2011-2016). No escopo do PAC, foram 

 
62 Maurano, L. E. P., Escada, M. I. S., Renno, C. D. 2020. Padrões espaciais de desmatamento e a estimativa da exatidão dos mapas do PRODES 
para Amazônia Legal Brasileira. In Ciência Florestal 29(4): Disponível em https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-
50982019000401763&script=sci_arttext&tlng=pt.  
63 Nepstad, D. et al. 2000. Avança Brasil: Os Custos Ambientais para a Amazônia. Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e Instituto 
Socioambiental. Disponível em: https://ipam.org.br/bibliotecas/avanca-brasil-os-custos-ambientais-para-a-amazonia/ 
64 Philip M. Fearnside. 2006. Desmatamento na Amazônia: dinâmica, impactos e controle. In Acta Amazonica 36(3): 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300018.  
65 Chaves, K. A., Monzoni, M., Artuso, L. F.. 2019. UHE Belo Monte: reassentamentos rurais, participação social e direito à moradia adequada. 
In Revista Direito GV 15(2): https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322019000200200&script=sci_arttext&tlng=pt.  
66 Polícia Civil do Ceará. 2020. Como as Polícias Civil e Militar atuam no combate aos crimes ambientais no Ceará. Disponível em 
https://www.policiacivil.ce.gov.br/2020/05/22/dia-internacional-da-biodiversidade-como-as-policias-civil-e-militar-atuam-no-combate-aos-
crimes-ambientais/.  
6767 Gianini, J. Corominas, V. V. 2017. A especialização das Delegacias de Polícia no combate aos crimes ambientais como meio de proteção do 

meio ambiente. Em Revista de Política Judiciária Gestão e Administração da Justiça. Disponível em 
https://www.researchgate.net/publication/322678438_A_Especializacao_Das_Delegacias_De_Policia_No_Combate_Aos_Crimes_Ambientais_
Como_Meio_De_Protecao_Do_Meio_Ambiente.  
68 Conselho Nacional do Ministério Público. 2020. Cenários, Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. Disponível em 
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-
e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental.  

executadas grandes obras de infraestrutura social, 
urbana, logística e energética do país. Uma de suas obras 
mais emblemáticas é a Usina Hidrelétrica de Belo Monte, 
construída no Rio Xingu, no município de Altamira, no 
Pará, que continua provocando graves danos 
socioambientais, bem como sistemáticas violações de 
direitos de povos e comunidades tradicionais.65 

Diante dos inúmeros desafios acumulados e 
complexificados ao longo décadas, em que pese certos 
pools de capacidade, os órgãos públicos envolvidos na 
proteção ambiental no Brasil tradicionalmente são mal 
equipados para responder aos crimes ambientais 
praticados por indivíduos, empresas e, cada vez mais, 
redes criminosas. Por um lado, a evolução do direito 
penal ambiental brasileiro, em especial a partir da 
entrada em vigor da Lei de Crimes Ambientais, em 1998, 
permitiu o fortalecimento dos órgãos federais e 
estaduais voltados à investigação e aplicações de 
sanções penais e administrativas derivadas de atividades 
lesivas ao meio ambiente. Durante as décadas de 2000 e 
2010, houve a expansão, por exemplo, de delegacias de 
polícia especializadas no combate aos crimes contra o 
meio ambiente no âmbito das polícias civis e militar66 e 
dos ofícios, promotorias e varas especializadas na área 
ambiental no âmbito do Ministério Público Federal 
(MPF), dos ministérios públicos estaduais (MPEs) e da 
justiça federal e estadual, respectivamente.67 68   

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-50982019000401763&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1980-50982019000401763&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0044-59672006000300018
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1808-24322019000200200&script=sci_arttext&tlng=pt
https://www.policiacivil.ce.gov.br/2020/05/22/dia-internacional-da-biodiversidade-como-as-policias-civil-e-militar-atuam-no-combate-aos-crimes-ambientais/
https://www.policiacivil.ce.gov.br/2020/05/22/dia-internacional-da-biodiversidade-como-as-policias-civil-e-militar-atuam-no-combate-aos-crimes-ambientais/
https://www.researchgate.net/publication/322678438_A_Especializacao_Das_Delegacias_De_Policia_No_Combate_Aos_Crimes_Ambientais_Como_Meio_De_Protecao_Do_Meio_Ambiente
https://www.researchgate.net/publication/322678438_A_Especializacao_Das_Delegacias_De_Policia_No_Combate_Aos_Crimes_Ambientais_Como_Meio_De_Protecao_Do_Meio_Ambiente
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
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Apesar do desenvolvimento destas capacidades e de 
inovações institucionais, os recursos e pessoal alocados 
ao enfrentamento aos ilícitos ambientais permanecem 
aquém do necessário, especialmente na região 
amazônica.  A lacuna é significativa não apenas à luz da 
extensão do território em questão, mas também da 
enorme demanda gerada pela fiscalização, investigação 
e denúncias: nos últimos 20 anos, o Judiciário brasileiro 
recebeu 283 mil ações sobre crimes ambientais, sendo 
54.620 concentrados na região Amazônica, onde a maior 
parte dos processos dizem respeito a danos ambientais 
(32,7%), crimes contra a flora (22,2%) e poluição (12%).69  
A grande maioria das ações ainda aguarda sentença, em 
boa parte devido à morosidade do sistema, mas também 
à escassez de pessoal. Do ponto de vista da fiscalização 
ambiental por órgãos federais, conforme ilustrado no 

quadro 6, na última década (2010-2020), o Ibama teve à 
sua disposição uma média anual de 972 agentes 
ambientais federais (AAFs) para exercer fiscalização 
ambiental em todo território nacional. Ainda que todos 
esses AAFs fossem empregados na Amazônia Legal, o 
número de agentes seria insuficiente para fiscalizar uma 
área de mais de 5 milhões de km² de extensão. 

Já o ICMBio contou com uma média anual (entre 2011 e 
2020) de 934 agentes, responsáveis por fiscalizar 336 
Unidades de Conservação federais (144 das quais 
encontram-se na Amazônia Legal). Seria, portanto, uma 
média de 3 agentes por Unidade de Conservação, sendo 
que estas estão dispersas em extensão territorial que 
totaliza 166.186.025 hectares (ver quadro 7).70

 

Quadro 6 - Efetivo de Agentes Ambientais Federais (AFFs) do Ibama (2010-2020*) 

 
 

Fonte: Pedido de Acesso à Informação 10932/2020, Ibama. 06/11/2020. 
*Efetivo em 20/10/2020.

 

 

 

 
69 O  Eco. 2020. CNJ identifica 283 mil ações sobre crimes ambientais na Justiça. Disponível em https://www.oeco.org.br/salada-verde/cnj-
identifica-283-mil-acoes-sobre-crimes-ambientais-na-justica/.  
70 Instituto Socioambiental (s.d.). Painel de Dados sobre as Unidades de Conservação no Brasil [Online]. Disponível em 
https://uc.socioambiental.org/pt-br/paineldedados#unidades-da-federao.  

https://www.oeco.org.br/salada-verde/cnj-identifica-283-mil-acoes-sobre-crimes-ambientais-na-justica/
https://www.oeco.org.br/salada-verde/cnj-identifica-283-mil-acoes-sobre-crimes-ambientais-na-justica/
https://uc.socioambiental.org/pt-br/paineldedados#unidades-da-federao
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Quadro 7 - Número de Agentes de Fiscalização do ICMBio (2011-2020)  

 
 

Fonte: Pedido de Acesso à Informação 02303.007001/2020-58, ICMBio. 17/11/2020 
 

No âmbito do MPF, no ano de 2020 o órgão contava com 
apenas 56 ofícios ambientais na Amazônia Legal. Além 
disso, do total de 56 procuradores da República 
respondendo por este território, que abriga 144 
Unidades de Conservação federais e 457 Terras 
Indígenas, somente sete possuíam atribuições 
ambientais exclusivas. Em contraste, até o fim de 2020, 
o MPF possuía 133 ofícios ambientais no Sudeste, cujo 
território é cinco vezes menor do que a Amazônia Legal, 
e 65 na região Sul, de território nove vezes menor que a 
Amazônia Legal (ver quadro 8).71 

No escopo estadual, até o final de 2020, os MPEs da 
região amazônica contavam com apenas 55 promotorias 
especializadas em meio ambiente, que dispunham de 
um total de 68 técnicos habilitados para subsidiar as 
atividades de defesa do ambiente no quadro de 
servidores. A título de comparação, os MPEs do estado 
de Santa Catarina (35) e do Rio de Janeiro (15) sozinhos, 
possuíam 50 promotorias estaduais especializadas em 
meio ambiente. 
Ainda no ano de 2020, o MP dos estados do Amazonas 
(MPAM) e de Roraima (MPRR) possuíam apenas um 
técnico cada para atender todo o estado em apoio às 

 
71 Conselho Nacional do Ministério Público. 2020. Cenários, Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. Disponível em 
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-
e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental.  
72 Ibid.  
73 Conjur. 2020. Região Amazônica tem quase 55 mil ações ambientais na Justiça. Disponível em https://www.conjur.com.br/2020-dez-
06/regiao-amazonica-55-mil-acoes-ambientais-justica.  
74 Conselho Nacional do Ministério Público. 2020. Cenários, Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. Disponível em 
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-
e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental.  

atividades de enfrentamento do desmatamento. 
Comparativamente, o MP de São Paulo possuía 36 
técnicos com atuação em meio ambiente, mais da 
metade do total disponível para toda região amazônica. 
O quadro abaixo ilustra, ademais, a disparidade da 
distribuição na Amazônia das promotorias estaduais 
especializadas em meio ambiente em comparação ao 
bioma da Mata Atlântica, cerca de quatro vezes menor 
em extensão territorial do que o bioma amazônico (ver 
quadro 9).72 

Também cabe destacar que, apesar da alta frequência de 
crimes ambientais na região amazônica, onde cerca de 
55 mil ações ambientais tramitam na justiça,73 até 2020 
apenas os MPEs do Pará e Rondônia possuíam Grupos de 
Atuação Especial em Meio Ambiente (GAEMA), órgão 
especializado na investigação e persecução de crimes 
ambientais praticados por organizações criminosas.74 

Em grande medida, essas carências são reflexo das 
históricas desigualdades entre as diferentes regiões do 
Brasil, marcadas pela concentração de recursos e 
investimentos estatais na região Centro-Sul do país, 
inclusive na área ambiental. Estes gargalos históricos e 

https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
https://www.conjur.com.br/2020-dez-06/regiao-amazonica-55-mil-acoes-ambientais-justica
https://www.conjur.com.br/2020-dez-06/regiao-amazonica-55-mil-acoes-ambientais-justica
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
https://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/13664-comissao-do-meio-ambiente-do-cnmp-lanca-a-publicacao-cenarios-oportunidades-e-desafios-do-ministerio-publico-ambiental
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estruturais contribuem para que, em contextos como o 
atual, onde os órgãos ambientais passam por um 
processo de desmantelamento, a região abrigadora da 

maior floresta tropical do mundo fique ainda mais 
vulnerável à exploração predatória e à degradação 
massiva do meio ambiente.

Quadro 8 - Distribuição dos Ofícios Ambientais no Ministério Público Federal (2020) 

Região 
Área Total 

(km²) 

Áreas de 
Interesse 
Federal 

Unidades Estaduais 
do MPF com Ofícios 

Ambientais 
Especializados 

Número de 
Ofícios 

Ambientais 
Especializados 

Número de Ofícios 
com Atribuições 
Ambientais Não 
Especializados 

Número Total 
de Ofícios com 

Atribuição 
Ambiental 

Norte 3.870.000,00 

129 UCs* 

3 4 35 39 
347 TI** 

2.095 
PAs*** 

Nordeste 1.558.000,00 

85 UCs 

3 6 94 100 102 TIs 

4.324 PAs 

Centro-
Oeste 

1.612.000,00 

22 UCs 

1 2 22 24 157 TIs 

1.268 PAs 

Sudeste 924.511,00 

61 UCs 

2 9 124 133 57 TIs 

786 PAs 

Sul 576.774,00 

39 UCs 

2 6 59 65 106 TIs 

735 PAs 

Amazônia 
Legal 

5.015.067,75 

144 UCs 

5 7 49 56 457 TIs 

3.672 PAs 

TOTAL 8.516.000,00 

334 UCs 

10 27 334 361 724 TIs 

9.208 PAs 

*Dados disponíveis para unidades de conservação federais inseridas no Cadastro Nacional de Unidades de 
Conservação, vinculado ao MMA. Foram excluídas as Reservas Particulares do Patrimônio Nacional (RPPNs). 
**Dados sobre Terras Indígenas (Tis) disponibilizados no site da FUNAI. 
***Dados sobre projetos de assentamentos de glebas públicas federais disponibilizados no site do INCRA 
Fonte: Tabela produzida originalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público em: CNMP 2020. Cenários, 
Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. 
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Quadro 9 - Distribuição de Promotorias Estaduais Especializadas em Meio Ambiente na Amazônia e na Mata 
Atlântica (2020) 

 

Ministério 
Público Estadual 

Número de Promotorias 
Especializadas em Meio Ambiente 

na Amazônia 

Ministério Público 
Estadual** 

Número de Promotorias 
Especializadas em Meio Ambiente na 

Mata Atlântica 

MPAC 2 MPAL 3 

MPAP 3 MPBA 26 

MPAM 4 MPES 11 

MPMA 2 MPPB 3 

MPMT 9 MPPR 10 

MPPA* 19 MPPE 6 

MPRO 2 MPRJ 35 

MPRR 2 MPRN 5 

MPTO 12 MPRS 1 

TOTAL 55 MPSC 15 

  MPSP 6 

 
 MPSE 1 

 TOTAL 122 

*O MPPA não informou se as promotorias especializadas têm atuação exclusiva em matéria ambiental 
** O MPMG informou que “na quase totalidade das comarcas de entrância especial há Promotorias de Justiça 
especializadas exclusivamente na matéria ambiental” 
 

Fonte: Tabela produzida originalmente pelo Conselho Nacional do Ministério Público em: CNMP 2020. Cenários, 
Oportunidades e Desafios do Ministério Público Ambiental. 

 

B. O desmonte das instituições e o avanço dos crimes 
ambientais na Amazônia  

Em especial a partir de 2019, quando Jair Bolsonaro 
assumiu a presidência da República, a ecologia de atores 
que lutam pela prevenção e o combate aos crimes 
ambientais no Brasil tem passado por um processo de 
pulverização. Ao mesmo tempo que o país se torna palco 
de novas taxas recordes de desmatamento e 
queimadas,75 o governo federal promove o desmonte 
das instituições estatais encarregadas da proteção do 
meio ambiente e das populações que habitam as áreas 
sendo desmatadas, inclusive na Amazônia. Tal desmonte 
produz três importantes efeitos: enfraquecimento e 
redução da capacidade técnica das instituições 
responsáveis pela preservação ambiental; redução 
significativa dos recursos humanos e financeiros (aliada 

 
75 INPE. 2021. O monitoramento oficial do INPE concluiu que, “em 2020, houve alta de 34% na devastação amazônica, com perda de 10,1 mil 
km2, e de 13% no Cerrado, 7,3 mil km2”.” Disponível em: https://www.camara.leg.br/noticias/719802-comissao-sobre-queimadas-dara-
atencao-a-amazonia-e-ao-cerrado-em-2021/#:~:text=O%20monitoramento%20oficial%20do%20Inpe,%2C3%20mil%20km2.   
76 Valporto, O. 2021. Congresso aprova corte e ambiente terá menor orçamento deste século. In Projeto Colabora [Online]. Disponível em 
https://projetocolabora.com.br/ods14/congresso-aprova-corte-e-ambiente-tera-menor-orcamento-em-20-anos/.   
77 Martins, D. 2021. Operações 'verdes' no país somam US$5,3 bilhões. In Valor Econômico. Disponível em: 
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/02/18/operacoes-verdes-no-pais-somam-us-53-bilhoes.ghtml.     

à má utilização dos mesmos) alocados à área ambiental; 
e retrocessos de transparência e participação social.   
Exemplos incluem a redução significativa de fiscais do 
Ibama; o menor orçamento para o Ministério de meio 
ambiente em duas décadas, com corte orçamental de 
27,4% em 2021 em comparação ao ano anterior;76 e a má 
aplicação de recursos em operações envolvendo atores 
sem experiência na contenção do desmatamento. Por 
exemplo, ao decretar operação de Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO) para tentar conter o desmatamento na 
Amazônia, o governo federal gastou US$5,3 bilhões 
(cerca de R$30,2 bilhões) com as Operações Brasil Verde 
I e II.77  Apesar de contar com 3,400 mil militares 
empregados e com orçamento mensal equivalente a 
quase o gasto anual dos órgãos de fiscalização 
ambiental, as operações não foram eficazes: as taxas de 
desmatamento na Amazônia, ao invés de serem 

https://www.camara.leg.br/noticias/719802-comissao-sobre-queimadas-dara-atencao-a-amazonia-e-ao-cerrado-em-2021/#:~:text=O%20monitoramento%20oficial%20do%20Inpe,%2C3%20mil%20km2
https://www.camara.leg.br/noticias/719802-comissao-sobre-queimadas-dara-atencao-a-amazonia-e-ao-cerrado-em-2021/#:~:text=O%20monitoramento%20oficial%20do%20Inpe,%2C3%20mil%20km2
https://projetocolabora.com.br/ods14/congresso-aprova-corte-e-ambiente-tera-menor-orcamento-em-20-anos/
https://valor.globo.com/publicacoes/suplementos/noticia/2021/02/18/operacoes-verdes-no-pais-somam-us-53-bilhoes.ghtml
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reduzidas, alcançaram o maior patamar em 12 anos.78 O 
governo também efetuou a compra, sem licitação, de 
satélite de monitoramento do solo (tido por especialistas 
como ineficaz no monitoramento do desmatamento79) 
por R$175 milhões. Há, ainda, a erosão da transparência 
nessa área, por meio de alterações nos protocolos de 
comunicação dos órgãos ambientais; ameaças a 
servidores; elevação do sigilo de documentos públicos; e 
apagões em bases oficiais de dados ambientais.80 

Somam-se aos cortes orçamentários e à redução de 
pessoal, as tentativas de a deslegitimação de órgãos 
públicos responsáveis pela produção de dados 
ambientais e análises científicas81 e a excessiva 
nomeação, para cargos de médio e alto escalão, de 
servidores que não possuem conhecimento técnico na 
área ambiental e/ou que são associados a interesses de 
grandes proprietários rurais;82 e a desestruturação da 
fiscalização ambiental e da gestão das Unidades de 
Conservação, inclusive por meio da tentativa de fusão do 
Ibama e do ICMBio.83 Além disso, declarações públicas 
de autoridades--dentre os quais o Presidente--a favor do 
relaxamento da fiscalização ambiental incentivam a 
impunidade em relação aos crimes ambientais,84 
reduzindo a capacidade estatal de frear as invasões de 
terras públicas, o garimpo ilegal em terras protegidas e o 
desmatamento ilegal.   

 
78 O Eco. 2020. MPF atribui crescimento de crimes ambientais a uma série de ações e omissões intencionais das autoridades responsáveis. 
Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2020/06/08/mpf-atribui-crescimento-de-crimes-ambientais-a-uma-serie-de-acoes-e-omissoes-
intencionais-das-autoridades-responsaveis/.     
79 Olhar Digital. 2021. Sem licitação, Ministério da Defesa compra satélite por R$175 milhões. Disponível em: 
https://olhardigital.com.br/2020/12/31/noticias/sem-licitacao-ministerio-da-defesa-compra-satelite-por-r-175-milhoes/.     
80 Imaflora. 2020. Mapeamento dos retrocessos de transparência e participação social na política ambiental 2019-2020. Disponível em  
https://www.imaflora.org/public/media/biblioteca/mapeamento_dos_retrocessos_de_transparencia_e_participacao_social_na_politica_ambi
ental_.pdf.  
81 Folha de São Paulo. 2019. Bolsonaro critica diretor do Inpe por dados sobre desmatamento que 'prejudicam' nome do Brasil. Disponível em 
https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/07/bolsonaro-critica-diretor-do-inpe-por-dados-sobre-desmatamento-que-prejudicam-nome-
do-brasil.shtml.  
82 ClimaInfo. 2020. Salles nomeia advogada de ruralistas para direção de áreas protegidas. Disponível em 

https://climainfo.org.br/2020/10/22/salles-nomeia-advogada-de-ruralistas-para-direcao-de-areas-protegidas/.  
83 https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?77770/Coalizao-Pro-UC-divulga-posicionamento-sobre-fusao-
entre-ICMBio-e-Ibama.  
84 Rodrigues, S. 2019. Bolsonaro: 'O homem do campo não pode se apavorar com a fiscalização do Ibama’. In O Eco. Disponível em 
https://www.oeco.org.br/salada-verde/bolsonaro-o-homem-do-campo-nao-pode-se-apavorar-com-a-fiscalizacao-do-ibama/.  
85 UOL. 2020. Criada por Salles, 'conciliação ambiental' de multas teve só 5 audiências. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/08/18/ibama-icmbio-multas-governo-bolsonaro.htm.  Acesso em 31 mar. 2021. 
86 O Eco. 2020. Partidos vão ao STF contra projeto Punição Zero Crime Ambiental. https://www.oc.eco.br/partidos-vao-ao-stf-contra-projeto-
punicao-zero-crime-ambiental/.     
87 Human Rights Watch. 2020. Brasil: multas na Amazônia paralisadas desde outubro. Disponível em 
https://www.hrw.org/pt/news/2020/05/20/375120.  Acesso em 31 mar. 2021. 
88 Chiaretti, D. 2020. PT, PSB, PSOL e Rede questionam decreto que suspendeu multas ambientais no STF. In Valor Econômico. Disponível em  
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/10/22/pt-psb-psol-e-rede-questionam-decreto-que-suspendeu-multas-ambientais-no-stf.ghtml.    
89 Ibama. Retomada das audiências de conciliação ambiental conforme a portaria conjunta. 2020: https://www.gov.br/ibama/pt-
br/assuntos/noticias/2020/retomada-das-audiencias-de-conciliacao-ambiental-conforme-a-portaria-conjunta-no-589-de-27-de-novembro-de-
2020.        
90 Estadão. 2021. Salles muda regras de multas ambientais e centraliza decisão sobre acordos com infratores. Disponível em 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,salles-muda-regras-de-multas-ambientais-e-centraliza-decisao-sobre-acordos-com-
infratores,70003682761.     
91 O Globo. Menos de 5% das multas aplicadas pelo Ibama em 2 anos passaram por julgamento, diz instituto. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/sociedade/meio-ambiente/menos-de-5-das-multas-aplicadas-pelo-ibama-em-2-anos-passaram-por-julgamento-diz-
instituto-25004851.   

Tais declarações também têm sido acompanhadas por 
medidas que contribuem para a impunidade dos 
infratores. A título de ilustração, em abril de 2019, o 
Presidente Jair Bolsonaro introduziu o Decreto nº. 
9.760/2019, que estabeleceu a criação de um sistema de 
conciliação de multas ambientais.  O sistema tem como 
objetivo analisar os fundamentos e validar ou anular 
cada multa aplicada pelo Ibama.   O Decreto, que entrou 
em vigor em outubro de 2019, despertou críticas de 
especialistas ambientais e partidos políticos em função 
de sua ineficácia e potencial incentivo à impunidade.85 86  
Isso porque os infratores, enquanto aguardam as 
audiências de conciliação, não têm obrigação de pagar a 
multa e possuem poucos incentivos para fazê-lo, já que, 
de acordo com o Decreto, o mecanismo de conciliação 
pode garantir descontos de até 60% no valor da multa.87 
Em 2020, apenas cinco audiências foram realizadas pelo 
Ibama e 247 em 2021, de um total de 14.914 autos de 
infração aplicados desde a vigência do decreto. Entre as 
conciliações realizadas, 69,2% dos processos foram 
encerrados sem pagamento de multas. Na prática, há 
uma paralisação quase completa do sistema de 
cobranças de multas ambientais em todo o Brasil.88 89 90 
91 
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Da mesma forma, caso seja aprovado, o Projeto de Lei 
510/2021 -- apoiado pela Bancada Ruralista92 -- 
possibilitaria que terras públicas desmatadas 
ilegalmente se tornem propriedade dos invasores.  Ao 
abrir caminho para a privatização até mesmo de áreas 
derrubadas recentemente, quando a Amazônia é palco 
de elevados índices de desmatamento, tal medida 
efetivamente premiaria a grilagem (apropriação ilegal de 
terras públicas), estimulando a destruição de novas 
áreas de floresta.93 

Parte dessas medidas têm sido denunciadas pelo MPF 
que, em junho de 2020, por exemplo, emitiu uma nota 
pública atribuindo o crescimento de crimes ambientais a 
uma série de ações e omissões intencionais das 
autoridades responsáveis, afirmando que os "danos 
visíveis e em franca expansão não constituem obra do 
acaso; pelo contrário, são o resultado lógico e esperado 
de uma série de medidas e ações desconstrutivas e 
omissões metodicamente perpetradas por aqueles que 
deveriam tutelar o meio ambiente."94  

Do ponto de vista da sociedade civil, apesar de continuar 
a pressionar o governo e o setor privado por uma 
mudança de rumo, organizações não governamentais 
(ONGs) se deparam com espaços de participação 
severamente reduzidos, inclusive em função da exclusão 
ou extinção de conselhos de órgãos ambientais.95 ONGs 
que atuam nas áreas climáticas e ambientais também 
têm se tornado alvo de desinformação e ameaças por 
parte de autoridades governamentais.96  Em 2019, a 
premiada ONG Saúde e Alegria, que trabalha há mais de 
30 anos na região de Santarém (PA) e no seu entorno 
com as comunidades ribeirinhas na promoção do 
desenvolvimento sócio-ambiental, teve sua sede 
invadida pela Polícia Civil, armada, que aprendeu 

 
92 A bancada ruralista, também comumente referida como bancada do boi, trata-se de uma frente parlamentar que costuma atuar no 
Congresso Nacional em defesa dos interesses de grandes produtores rurais e latifundiários. 
93 Fellet, J. 2021. Governo e ruralistas pressionam por lei polêmica que beneficia desmatadores da Amazônia. In BBC News Brasil, 16 de abril. 
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-56768884.  
94 Eco Debate. 2020. MPF atribui crescimento de crimes ambientais a uma série de ações e omissões intencionais das autoridades responsáveis. 
Disponível em: https://www.ecodebate.com.br/2020/06/08/mpf-atribui-crescimento-de-crimes-ambientais-a-uma-serie-de-acoes-e-omissoes-
intencionais-das-autoridades-responsaveis.    
95 Soares, I. 2020. Bolsonaro exclui participação de sociedade civil em conselho do FNMA. In Correio Braziliense. Disponível em 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/02/06/interna-brasil,826294/bolsonaro-exclui-participacao-de-sociedade-
civil-em-conselho-do-fnma.shtml.      
96 UOL. 2019. Membros de ONG são presos na Amazônia. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/ultimas-
noticias/deutschewelle/2019/11/26/membros-de-ong-sao-presos-na-amazonia.htm.  
97 Borges, N. 2019. ‘Não sabemos do que estamos sendo acusados', diz ONG após ter material apreendido em ação contra fogo no PA. In G1 
Globo. Disponível em: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2019/11/26/nao-sabemos-do-que-estamos-sendo-acusados-diz-ong-
apos-ter-material-apreendido-em-acao-contra-fogo-no-pa.ghtml.  
98 Valente, R. 2021. Lira cria comissão e acelera projeto bolsonarista que muda lei antiterror. In UOL. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2021/03/22/arthur-lira-bolsonaro-projeto-terrorismo-amplia-comissao-especial.htm.    
99 Global Witness. 2020. Defending Tomorrow. Disponível em https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-
activists/defending-tomorrow/.  
100 UOL Notícias. 2021. ONU denuncia desmonte ambiental e assassinatos de ativistas no Brasil. Disponível em: 
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/02/26/onu-denuncia-desmonte-ambiental-e-assassinatos-contra-ativistas-no-
brasil.htm.    
101 Justiça Global. 2020. Em risco, defensoras e defensores de direitos humanos no Brasil não são protegidos pelo Estado, aponta Dossiê. 7 de 
dezembro. Disponível em: http://www.global.org.br/blog/em-risco-defensoras-e-defensores-de-direitos-humanos-no-brasil-nao-sao-
protegidos-pelo-estado-aponta-dossie/  

equipamentos e documentos sem autorização judicial. 
No mesmo dia, quatro integrantes da Brigada de Alter do 
Chão, entre eles um funcionário da ONG, foram presos 
pela Polícia Civil de Santarém por serem suspeitos de 
envolvimento nos incêndios que ocorreram na região. 
Tais acusações foram classificadas como "infundadas" 
por organizações de direitos humanos."97 Há, ademais, 
esforços no espaço legislativo no sentido de criminalizar 
a sociedade civil organizada.  Em 2021, uma comissão 
especial, criada no âmbito da Câmara dos Deputados 
para discutir proposta de ampliação da Lei 
Antiterrorismo (Lei Nº 13.260), foi interpretada por 
partidos de oposição e entidades da sociedade civil como 
tentativa de criminalizar a atuação de movimentos 
sociais. 98  

Tais investidas se dão em um contexto no qual 
defensores ambientais e de direitos humanos seguem 
sendo alvo de ameaças e violência.99 Em 2019, foram 
contabilizadas 24 assassinatos de defensores 
ambientais  no Brasil, quatro a mais que no ano anterior, 
e 90% ocorridos na Amazônia--o que levou a Alta 
Comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, 
Michelle Bachelet, a criticar o desmatamento, o 
desmonte das instituições encarregadas do controle 
ambiental e os ataques contra ativistas e jornalistas no 
Brasil.100 Enquanto isso, o Programa Nacional de 
Proteção às Defensoras e Defensores de Direitos 
Humanos no Brasil (PNPDDH), instituído em 2004 por 
reivindicação popular, sofre de descontinuidades de 
execução e com área geográfica de atuação restrita.101  

A ausência de um Estado disposto a fiscalizar e punir 
violações ao meio ambiente no país também influencia 
comportamentos no setor privado. Programas como o 
Carne Legal, voltados à regularização da cadeia 
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https://www.ecodebate.com.br/2020/06/08/mpf-atribui-crescimento-de-crimes-ambientais-a-uma-serie-de-acoes-e-omissoes-intencionais-das-autoridades-responsaveis
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produtiva da pecuária através da celebração de Termos 
de Ajustamento de Conduta (TACs) entre os frigoríficos e 
o MPF, são necessários. Há, também, um número 
crescente de atores relevantes do setor empresarial, 
tanto no Brasil quanto no exterior, defendendo a adoção 
de práticas mais sustentáveis, tais como o princípio de 
ESG (Environment, Society and Governance).102 Contudo, 
na ausência de um monitoramento governamental 
robusto para garantir a implementação e  punição de 
violadores de acordos, programas e normas voltadas à 
eliminação de ilícitos ambientais em cadeias 
produtivas,  o impacto dessas iniciativas na redução do 
desmatamento e outros crimes ambientais permanecem 
limitadas.  

Ao mesmo tempo, uma política externa marcada pelo 
desprezo ao multilateralismo e à cooperação 
internacional, inclusive nas suas vertentes Sul-Sul e 
regional,103 isola o Brasil no plano internacional 
justamente em um momento no qual países tentam 
reunir forças para frear os efeitos da emergência 
climática.  Dentre os desafios enfrentados para 
mobilização de atores externos encontram-se: o entrave 
ao redor do  Fundo Amazônia, que atualmente tem 
R$2,9 bilhões paralisados devido à insistência do 
governo federal em vetar a ampla participação da 
sociedade civil na governança do fundo;104 a ineficácia de 
arranjos regionais, incluindo a Organização do Tratado 
de Cooperação da Amazônia (OTCA); e a demora do 
Congresso Nacional  em ratificar o Acordo de Escazú 
(visto por especialistas como um espaço promissor para 
a promoção da justiça socioambiental e a proteção dos 
defensores ambientais).105 Esses constituem apenas 
alguns exemplos  de  oportunidades desperdiçadas para 
combater o desmatamento, promover a participação 
pública em processos de governança ambientais e 
incentivar  alternativas de desenvolvimento sustentável 
que possam ajudar a prevenir os crimes ambientais, 
preservar a biodiversidade e melhorar a vida das 
comunidades locais.  

Quão irreversíveis são esses retrocessos?  O desmonte 
das instituições, somado ao encolhimento do espaço 
cívico, a criminalização da sociedade civil e discursos 
oficiais que promovem os crimes ambientais, levam não 
apenas a uma perda de capacidade momentânea, e sim 
uma perda de memória institucional, por exemplo 

 
102 Instituto Escolhas. 2021. Entrevista do mês - Roberto Dumas: "Se não olharmos para o meio ambiente, perderemos dinheiro”. Disponível 
em: https://www.escolhas.org/se-nao-olharmos-para-o-meio-ambiente-perderemos-dinheiro/.     
103 VEJA. 2020. Chanceler critica ONU e multilateralismo diante do Conselho de Segurança. Disponível em 
https://veja.abril.com.br/mundo/chanceler-critica-onu-e-multilateralismo-diante-do-conselho-de-seguranca/.  
104 G1. 2020. Fundo Amazônia tem R$2,9 bilhões paralisados pelo governo Bolsonaro, alertam ONGs.  26 de outubro. Disponível em: 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/10/26/fundo-amazonia-tem-r-29-bilhoes-em-conta-parados-apos-paralisacao-pelo-governo-
bolsonaro-alerta-rede-de-organizacoes.ghtml.   
105 Alves, G. 2021. O Acordo de Escazú: promessa de um novo regionalismo sustentável?. In Le Monde Diplomatique Brasil. Disponível em 
https://plataformacipo.org/publicacoes/governanca-e-cooperacao/o-acordo-de-escazu-promessa-de-um-novo-regionalismo-sustentavel/.  
106 Ver, por exemplo: Estadão. 2021. Paralisação de multas ambientais geram debandada no Ibama e ICMBio. Disponível em: 
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,paralisacao-de-multas-ambientais-gera-debandada-no-ibama-e-
icmbio,70003702688.amp?utm_source=estadao%3Atwitter&utm_medium=link&__twitter_impression=true.  

decorrente do pedido de demissão de um número 
significativo de profissionais experientes e 
qualificados.106 Tal perda, por sua vez, pode interromper 
o conhecimento acumulado ao longo de décadas, 
levando a ações sem efetividade ou, até mesmo, que 
tenham impactos negativos. Por exemplo, servidores 
demitidos do Ibama relataram queda de produtividade 
no setor de fiscalização do órgão em função de pressões 
políticas e temores de retaliações por parte do governo 
federal.  As atuais lacunas também têm reduzido a 
confiança de parceiros e doadores internacionais, 
podendo eliminar, ao menos a nível federal, os 
mecanismos de cooperação regional e internacional que 
servem como complementos às ações no âmbito 
nacional voltadas ao combate e prevenção de crimes 
ambientais na Amazônia. 

 

C.  Um "backlash positivo"? 

A atual política do governo federal, e os seus impactos 
sobre o meio ambiente, sociedade e política na 
Amazônia, vem mobilizando atores de diversos setores 
na tentativa de frear o ímpeto destruidor--ou, até 
mesmo, revertê-lo para "reconstruir com melhorias." Em 
outras palavras, à medida que o governo retrocede na 
pauta ambiental, parte da sociedade fica mais atenta à 
necessidade de promover a proteção das florestas e o 
desenvolvimento sustentável.  

Na esfera pública, equipes técnicas remanescentes nas 
instituições encarregadas de proteger o meio ambiente 
se esforçam para avançar no monitoramento e 
fiscalização, por vezes trabalhando de forma discreta 
para não sofrer represálias de quem promove a agenda 
do desmonte.   

Governos subnacionais também têm assumido um novo 
grau de protagonismo, individual ou coletivamente.  Por 
exemplo, em 2019, governadores de nove estados da 
Amazônia formaram uma aliança--o Consórcio 
Interestadual de Governadores da Amazônia Legal-- e 
participaram juntos da COP25, em Madrid, em um 
esforço de promover o desenvolvimento da região "sem 
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degradação ambiental."107  Em 2021, uma coalizão de 21 
governadores brasileiros, agindo independentemente 
do governo federal, recorreu ao governo dos Estados 
Unidos de Joe Biden para propor uma parceria voltada à 
proteção ambiental com grande potencial de 
descarbonização."108 O governo do Pará, atuando de 
maneira independente, criou o Fundo da Amazônia 
Oriental (FAO), instrumento de colaboração privada para 
o alcance de metas ambientais no estado.109   

No nível municipal, prefeituras tais como a de Macapá 
(AP), Palmas (TO), Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) 
têm implementado programas que possuem como 
principal objetivo aumentar a cobertura verde na área 
urbana. Muitas delas também fazem parte de redes 
globais, inclusive o Cities4Forests, um movimento que 
busca catalisar apoio político, social e econômico para a 
proteção das florestas nas políticas públicas 
municipais.110   

A sociedade civil brasileira também vem liderando novas 
iniciativas, mobilizando-se para conscientizar a 
sociedade e moldar os cursos dos debates públicos.  Há 
uma crescente preocupação e engajamento com 
comunidades e organizações locais na Amazônia, 
incluindo populações indígenas e quilombolas. Esse 
aspecto se manifesta, inclusive, em tentativas, que 
envolvem institutos de pesquisa e universidades, de 
promover o desenvolvimento sustentável fazendo uso 
de formas locais de conhecimento e em respeito ao 
modo de vida das comunidades tradicionais, por 
exemplo por meio da bioeconomia.111 

Organizações como o Instituto Socioambiental também 
têm aumentado seus esforços de monitoramento e 
denúncia dos crimes ambientais em parceria com atores 
locais. Ao mesmo tempo, esses grupos atuam, cada vez 
mais, junto ao legislativo (nos níveis federal, estadual e 
municipal), de forma a resistir às tentativas de 
parlamentares de introduzir legislações mais permissivas 
em relação a tais crimes.112 

E, finalmente, a mobilização e conscientização ambiental 
de jovens têm ganhado força, inclusive durante a 

 
107 IMC. 2019. Na COP25, Consórcio de Governadores da Amazônia propõe soluções para o crescimento da Amazônia. Disponível em: 
http://imc.ac.gov.br/na-cop-25-consorcio-de-governadores-da-amazonia-propoe-solucoes-para-o-crescimento-da-amazonia/.  
108 Chiaretti, D. 2021. Governadores recorrem a Biden por parceria para proteção ambiental.  Valor Econômico. Disponível em: 
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/19/governadores-recorrem-a-biden-por-parceria-para-protecao-ambiental.ghtml.  
109 Agência Pará. 2019. Pará cria o 'Fundo da Amazônia Oriental' para o desenvolvimento sustentável da região. Disponível em: 
https://agenciapara.com.br/noticia/15729/.  
110 Pacheco, P. 2019. "9 cidades brasileiras engajadas na conservação das florestas" WRI Brasil, 28 de outubro. Disponível em: 
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/10/9-cidades-brasileiras-engajadas-na-conservacao-das-florestas.  
111 Ver, por exemplo, Instituto Escolhas/IRICE. 2020. Interesse Nacional: Edição Especial "Bioeconomia". Disponível em: 
https://www.escolhas.org/en/edicao-especial-bioeconomia-2/.      
112 Ramos, A. 2021. Webinar “Para Além da Terra Arrasada: Como desenvolver uma agenda propositiva contra os crimes ambientais no Brasil?” 
[Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rLD_yh_W3Gg.  
113 G1. Jovens processam governo por 'pedalada' climática e pedem anulação de meta brasileira no Acordo de Paris. Disponível em 
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/14/jovens-processam-governo-por-pedalada-climatica-e-pedem-anulacao-de-meta-brasileira-
no-acordo-de-paris.ghtml.  
114 Câmara dos Deputados. 2020. Frente lança plataforma para construir agenda ambiental nas eleições municipais. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/noticias/689619-frente-lanca-plataforma-para-construir-agenda-ambiental-nas-eleicoes-municipais/.     

pandemia de Covid-19. Isso se dá, por exemplo, através 
da produção e difusão de informações vinculando de 
forma direta as questões ambientais, inclusive na 
Amazônia, ao dia a dia dos brasileiros. Em abril de 2021, 
jovens de diversas partes do país entraram com ação 
popular na justiça de São Paulo contra o Ministro de 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, em função da 'pedalada 
climática' que teria sido cometida pelo governo ao 
apresentar uma nova meta ao Acordo de Paris que 
regride seu compromisso de diminuir os gases do efeito 
estufa.113  

Mais do que nunca, entidades da sociedade civil 
trabalham em redes de escopo nacional ou 
internacional, além de coalizões inter-setoriais.  Por 
exemplo, a Frente Brasileira Contra o Acordo União 
Europeia-Mercosul reúne mais de 100 organizações que 
lideram ações de oposição à ratificação do pacto em 
função de seus potenciais impactos socioambientais e de 
direitos humanos.  Tais coalizões também atuam em 
espaços subnacionais. Em 2020, a Frente Parlamentar 
Ambientalista, em parceria com a ONG SOS Mata 
Atlântica e a Associação de Órgãos Municipais de Meio 
Ambiente (Anama), lançou uma plataforma para a 
construção de uma agenda ambiental para as cidades 
durante as eleições municipais daquele ano.114 

Surgem, além disso, inovações nos laços colaborativos 
com o setor privado, como a Coalizão Brasil Clima 
Florestas e Agricultura, lançada oficialmente em 24 de 
junho de 2015.  Através de uma das maiores alianças 
multissetoriais brasileiras, empresários, produtores 
agrícolas, pecuaristas e organizações da sociedade civil 
buscam implementar iniciativas voltadas à redução de 
gases do efeito estufa e à economia de baixo carbono. 

A pressão exercida por atores brasileiros e estrangeiros, 
alinhado à uma preocupação com o desgaste da imagem 
do Brasil como exportador, também têm influenciado o 
maior engajamento do setor privado.  Por exemplo, 
dezenas de empresas vêm participando de uma série de 
reuniões com os poderes executivo, legislativo e 

http://imc.ac.gov.br/na-cop-25-consorcio-de-governadores-da-amazonia-propoe-solucoes-para-o-crescimento-da-amazonia/
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/03/19/governadores-recorrem-a-biden-por-parceria-para-protecao-ambiental.ghtml
https://agenciapara.com.br/noticia/15729/
https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/10/9-cidades-brasileiras-engajadas-na-conservacao-das-florestas
https://www.escolhas.org/en/edicao-especial-bioeconomia-2/
https://www.youtube.com/watch?v=rLD_yh_W3Gg
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/14/jovens-processam-governo-por-pedalada-climatica-e-pedem-anulacao-de-meta-brasileira-no-acordo-de-paris.ghtml
https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/04/14/jovens-processam-governo-por-pedalada-climatica-e-pedem-anulacao-de-meta-brasileira-no-acordo-de-paris.ghtml
https://www.camara.leg.br/noticias/689619-frente-lanca-plataforma-para-construir-agenda-ambiental-nas-eleicoes-municipais/
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judiciário, na tentativa de influenciar o atual debate 
ambiental. 115 

De modo geral, embora iniciativas envolvendo o setor 
privado sejam bem-vindas, os arranjos privados têm 
impacto limitado na ausência de um monitoramento 
estatal e do fortalecimento das políticas públicas na área 
ambiental. Além disso, face à visão niilista do governo 
federal, tais inovações não bastem para combater e 
prevenir os crimes ambientais, embora ofereçam 
caminhos para frear, mesmo que parcialmente, o 
desmonte das instituições ambientais e reúnam 
capacidades para avançar a agenda climática e 
ambiental no Brasil a médio e longo prazo. 

 
115 Nunes, F. 2020. Mais de 33 empresas aderem ao movimento contra o desmatamento ilegal da Amazônia. In UOL [Online]. Disponível em: 
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/07/28/mais-de-33-empresas-aderem-ao-movimento-contra-o-desmatamento-
ilegal-da-amazonia.htm.  

https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/07/28/mais-de-33-empresas-aderem-ao-movimento-contra-o-desmatamento-ilegal-da-amazonia.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2020/07/28/mais-de-33-empresas-aderem-ao-movimento-contra-o-desmatamento-ilegal-da-amazonia.htm


 
 

Plataforma CIPÓ 2021  
Relatório Estratégico | 25 
 

V. Conclusões e Recomendações 
 

 
Uma conjunção de fatores, que incluem deficiências históricas dos órgãos ambientais brasileiros, sobretudo na 
região Norte do país, e o processo atual de desmantelamento das estruturas estatais voltadas à proteção ambiental 
promovido pelo governo federal produziram um ambiente propício à propagação de crimes ambientais, 
especialmente na região Amazônica.

Um contexto marcado por índices recordes de 
desmatamento, paralisação do processo de fiscalização 
ambiental e da execução de multas administrativas 
aplicadas a infratores ambientais, somados à redução 
orçamentária dos órgãos dedicados à proteção do meio 
ambiente torna inviável o combate eficaz dos crimes 
ambientais.    

Diante desta "tempestade perfeita," a atuação da 
sociedade civil e demais atores interessados na proteção 
das florestas e dos povos que ali habitam, inclusive 
atores subnacionais e do setor privado, torna-se ainda 
mais fundamental para reverter, ou ao menos frear, 
alguns dos retrocessos sendo promovidos na esfera 
federal. Para isso, recomenda-se que a sociedade civil 
brasileira:  

• Amplie e fortaleça a sua atuação frente a 
parlamentares do Congresso Nacional, e de câmaras 
municipais e estaduais, de forma a impedir a votação 
e/ou frear a introdução de legislações que 
enfraqueçam o marco regulatório brasileiro voltado 
à proteção ambiental. Diante do contexto de 
pandemia de Covid-19, o uso de estratégias de 
advocacy remotas, sobretudo através das mídias 
sociais, torna-se fundamental. Projetos de Leis (PLs) 
tramitando no Congresso Nacional e que merecem 
atenção especial incluem: o projeto da Lei Geral 
sobre o Licenciamento Ambiental, PL 3729 (Câmara) 
e PL168 (Senado); o PL 510/2021 (Senado) e PL 233 
(Câmara) relativos à regularização fundiária, que 
permitiriam a concessão de títulos de terras privadas 
de áreas públicas ocupadas e desmatadas 
recentemente; e o PL 191/2020, que visa permitir a 
mineração em terras indígenas. 

• Mediante a introdução de legislação e normativas 
que representam retrocessos no combate aos 
crimes ambientais, amplie e fortaleça a sua atuação 
frente ao poder Judiciário, no intuito de prover 
insumos para que tais retrocessos sejam impedidos 

 
116WWF. STF julgará ação contra o decreto que reduziu participação da sociedade no Conama. Disponível em 
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?77849/STF-julgara-acao-contra-o-decreto-que-reduziu-
participacao-da-sociedade-no-Conama.  
117 Disponível em https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2020/12/ADPF-processo-sancionador-Assinado.pdf.  
118 STF. Ministra Rosa Weber destaca qualidade das informações apresentadas na audiência pública sobre Fundo Amazônia. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454103 . 
119 Brasil. 2020. Supremo Tribunal Federal: Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº. 708 [Online]. Disponível em 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856.  

através de ações judiciais. Ações em tramitação no 
STF que merecem acompanhamento da sociedade 
civil incluem: a Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº 623, relativa às mudanças na 
composição e funcionamento do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente (CONAMA) introduzidas através 
do decreto presidencial de maio de 2019 (nº 
9.806);116 a ADPF nº 592, sobre o processo 
sancionador ambiental federal que busca anular o 
Decreto presidencial nº 9.760, que introduziu as 
audiências de conciliação com vista a encerrar os 
processos administrativos federais relativos a 
infrações ambientais;117 a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 59, por 
meio da qual  partidos políticos (PSB, PSOL, PT e 
Rede) apontam omissão inconstitucional da União 
quanto à paralisação do fundo;118  e a ADPF nº 708, 
que tem como objetivo pressionar o Executivo a 
regular o funcionamento do Fundo Nacional sobre 
Mudança do Clima, um fundo de natureza contábil 
vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, criado 
pela Lei nº 12.114/09 como parte da Política 
Nacional sobre Mudança do Clima.119 

• Atue no monitoramento da implementação da 
eficácia e na denúncia de violações de acordos e 
programas voltados à proteção ambiental, inclusive 
os que envolvem atores do setor privado, como o os 
TACs da Pecuária promovidos pelo MPF e o 
programa Adote um Parque, criado para atrair 
recursos com o objetivo de custear a preservação de 
unidades de conservação federais. Também é 
importante advogar pelo aumento da transparência 
e participação pública de tais iniciativas e pressionar 
para que programas privados não ajam como 
substitutos, mas como complementares a políticas 
públicas em prol do meio ambiente, inclusive de 
modo a demandar o bom funcionamento dos órgãos 
de fiscalização e gerenciamento ambiental como o 
Ibama e ICMBio. Para isso, será fundamental agir em 

https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?77849/STF-julgara-acao-contra-o-decreto-que-reduziu-participacao-da-sociedade-no-Conama
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?77849/STF-julgara-acao-contra-o-decreto-que-reduziu-participacao-da-sociedade-no-Conama
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2020/12/ADPF-processo-sancionador-Assinado.pdf
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=454103
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856
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oposição a medidas que visam o desmantelamento 
de tais órgãos, como a tentativa de fusão das duas 
autarquias. 

• Mobilize parceiros do setor privado e financeiros no 
Brasil e no exterior, além da comunidade 
internacional de maneira geral, a fim de pressionar o 
governo brasileiro em prol da adoção de medidas 
voltadas a coibir os crimes ambientais.  
Especificamente, chame atenção para necessidade 
de maior alocação de recursos e servidores técnicos 
para órgãos fiscalização ambiental e alerte para a 
ineficácia do emprego maciço de órgãos sem 
expertise técnica para atuar no combate direto aos 
crimes ambientais, como as Forças Armadas. 

• Incentive a cooperação internacional e Sul-Sul em 
iniciativas de proteção das florestas, dos povos que 
ali habitam e de seus defensores. Nesse sentido, 
pressione parlamentares em favor da ratificação 
pelo Congresso Nacional do acordo de Escazú, 
voltado à ampliação do acesso à informação, 
participação pública e acesso à justiça em assuntos 
ambientais na América Latina e no Caribe. 

• Demande a implementação participativa (que inclua 
empresas, povos indígenas e tradicionais, a 
sociedade civil e outras partes interessadas) de 
iniciativas e legislações que prevejam incentivos 
positivos para a preservação do meio ambiente, 
incluindo a Lei 14.119/21 sobre o pagamento de 
serviços ambientais e a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) nº 233/2019, que busca tornar 
a segurança climática um direito constitucional.  

• Coopere com atores subnacionais, incluindo estados 
e municípios, para fortalecer a sua atuação no 
combate aos crimes ambientais, inclusive 
incentivando a maior participação popular em 
iniciativas futuras e em andamento, tais como o 
Fundo da Amazônia Oriental. 

• Amplie os mecanismos de denúncia e 
monitoramento de crimes ambientais que tenham 
populações afetadas como protagonistas, sobretudo 
os povos indígenas e comunidades tradicionais. 

• Coopere com universidades (públicas e privadas) 
para fortalecer o conhecimento da sociedade com 
relação à necessidade de preservação do meio 
ambiente; e contribua para que estudos e dados 
científicos produzidas por universidades sejam 
conhecidos e utilizados por órgãos executores de 
políticas públicas, sobretudo aqueles cujas ações 
devem ser pautadas por conhecimento técnico na 
área ambiental como o Ibama e o ICMBio. 

• Realize campanhas de conscientização ambiental 
que envolvam os principais veículos da mídia 
brasileira e que façam uso das redes sociais. Essas 
campanhas devem utilizar linguagem de fácil 
compreensão, inclusive quando tratando de 
questões técnicas, de modo a aproximar a sociedade 
das pautas ambientais e ampliar a rede de aliados 
em iniciativas de advocacy que busquem reverter 
ou, ao menos, frear o processo de desmantelamento 
dos órgãos ambientais brasileiros.
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  Sobre a CIPÓ 
 

A Plataforma CIPÓ é um instituto de pesquisa independente 
liderado por mulheres e dedicado a questões de clima, 
governança e paz na América Latina e no Caribe e no resto do 
Sul Global. 

 
A CIPÓ apoia governos locais e nacionais, organizações 
internacionais e entidades da sociedade civil e da iniciativa 
privada a desenvolver respostas eficazes aos desafios 

emergentes do Antropoceno. 
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