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RESUMO 

A presente pesquisa apresenta resultados da aplicação da abordagem conceitual 

e metodológica da Gestão por Processos para compreender e identificar oportunidades 

de melhoria no processo de implementação do Núcleo de Conciliação Ambiental 

(NUCAM) na estrutura organizacional dos órgãos ambientais federais autuantes (IBAMA 

e ICMBio). Trata-se de uma nova instância dentro do processo administrativo federal de 

apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente ambientais, em vigor desde 08 de outubro de 2019.  

O total de 30 servidores, sendo 29 membros das equipes ECACs/NUCAM 

participaram da pesquisa por meio de formulários eletrônicos. Dessa forma foram 

levantadas informações e percepções que possibilitaram a caracterização do processo, 

suas principais dificuldades e desafios. Por meio da abordagem de análise in-process 

foram identificados gatilhos para melhoria desse processo. As melhorias propostas são 

principalmente em relação a padronização de processos e procedimentos, melhorias na 

estrutura organizacional e nas estratégias de gestão, por exemplo, maior alinhamento e 

integração das coordenações de ambos institutos na condução do NUCAM. 

O referencial teórico se expandiu com considerações e reflexões sobre gestão 

da mudança, desafios da implementação de políticas públicas e a importância dos 

processos de aprendizagem organizacional e em equipe no contexto desafiador de 

buscar as mudanças gerenciais capazes de tornar a administração pública mais 

eficiente. Também buscou-se esclarecer qual contexto e quais necessidades de 

mudanças no processo no qual o NUCAM foi instituído, com base no Relatório de 

Avaliação da CGU (2019) sobre o processo sancionador do IBAMA. Uma comparação 

em termos de estrutura e volume de autuações do Programa de Conciliação Ambiental 

do Estado de São Paulo, iniciado em 2014, com o NUCAM traz considerações 

importantes para o (re)dimensionamento das equipes do NUCAM. 

Com base na IN conjunta MMA IBAMA ICMBio nº02/2020, publicada em 

30/01/2020, foi realizada a modelagem TO-BE dos fluxos da conciliação ambiental 

(Apêndice A) que esclarecem o funcionamento previsto para as atividades da 

conciliação ambiental. 

Dentre as conclusões destaca-se que ICMBio e IBAMA precisam investir em 

mais treinamentos para servidores do NUCAM, esse trabalho apresenta de forma 

objetiva quais são as demandas por capacitação dos membros das ECACs. 

Palavras chaves: Conciliação ambiental; NUCAM; Gestão por processos; 

Modelagem; Gestão da mudança; 
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1.1. INTRODUÇÃO 

O Estado é o instrumento de ação coletiva fundamental da nação 

brasileira, ele existe para auxiliar a nação a atingir seus grandes objetivos e 

prestar serviços sociais essenciais para a sociedade. A proteção do meio 

ambiente é considerada um dos cinco grandes objetivos políticos das 

sociedades modernas juntamente com a liberdade, a segurança, o 

desenvolvimento econômico e a justiça social (BRESSER-PEREIRA, 2017).  Na 

Constituição Brasileira o meio ambiente recebe um capítulo exclusivo e permeia 

diversos outros dispositivos, de forma que a busca da qualidade ambiental é 

transversal, impõe limites ao exercício de outros direitos e condiciona diferentes 

garantias. 

Tornar o Estado eficiente no Brasil é algo vital e imperioso. Efetividade é 

a política pública alcançar seu objetivo, eficiência é realizar isso com o menor 

custo possível. Para desmentir a falsa noção de que servidores públicos são 

corruptos e ineficientes é preciso que o Estado preste seus serviços de forma 

eficiente, isso significa melhorar seus processos organizacionais e lidar com 

desafios gerenciais (BRESSER-PEREIRA, 2017) como a questão da 

continuidade e descontinuidade administrativa, de realizar uma gestão para a 

mudança e o desafio de implementar inovações e boas práticas de gestão na 

administração pública. 

A Gestão por Processos é uma abordagem focada nos processos e na 

agregação de valor, útil ao aprimoramento de fluxos de trabalho dentro de uma 

organização. Dentre seus métodos está o mapeamento, a análise e a 

modelagem de processos ponta-a-ponta que além de ampliar o conhecimento 

sobre o processo mapeado também possibilita identificar oportunidades de 

melhorias visando maior eficácia e eficiência (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011) 

Esse trabalho visa compreender e propor melhorias ao processo de 

implementação do Núcleo de Conciliação Ambiental (NUCAM) no Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A conciliação 

ambiental é uma inovação instituída pelo Decreto Federal n° 9.760, de 11 de 

abril de 2019, que alterou o Decreto n° 6.514 de 22 de julho de 2008, que dispõe 
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sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o 

processo administrativo federal para apuração destas infrações.  

O Ciclo de Formação em Gestão para Resultados -PGR – Turma 06, 

ministrado na ACADEBio (Academia Nacional da Biodiversidade) para 

servidores do ICMBio, traz como premissa pedagógica propiciar um processo de 

aprendizagem que fomente não apenas uma racionalidade gerencial funcional, 

utilitária que busca eficiência, otimização dos meios, orientada para atingir 

determinados objetivos, sem questioná-los, mas também o desenvolvimento de 

uma racionalidade gerencial crítica, pragmática que integra pensamento e ação 

(PGR-6 ICMBio, 2019). 

O presente trabalho contou com participação de 30 servidores atuantes 

no NUCAM que contribuíram, por meio de formulário eletrônico (Microsoft Office 

Forms) com o mapeamento dos principais gatilhos para melhorias (dificuldades, 

gargalos, entraves, dúvidas, necessidades de aprendizagem e padronização de 

processos) observados no início do processo de implementação do NUCAM. 

Com base na IN conjunta nº 02/2020 foi feita a modelagem TO-BE das atividades 

da conciliação ambiental disponível no Apêndice A. 

 
1.2. TEMA 

A conciliação ambiental no âmbito do processo administrativo federal de 

apuração de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente é uma inovação instituída pelo Decreto nº 9.760 de 11 abril de 2019, 

regulamentada pela IN conjunta º02/2020 e que também prevê alterações nas 

regras sobre a conversão de multas em serviços ambientais, tema 

regulamentado pelas INs conjuntas Nºs 1 e 3 de 2020. 

No desenvolvimento desse trabalho buscou-se detalhar o processo de 

estruturação e implementação do NUCAM, uma nova unidade organizacional 

conjunta ao ICMBio e IBAMA. Apresenta a perspectiva de servidores recém-

lotados por meio de entrevistas e observações diretas, e, a partir de pesquisa 

documental, visa compreender o funcionamento da conciliação ambiental, relatar 

as dificuldades iniciais da sua implementação e principalmente reconhecer e 

propor oportunidades de melhorias. 
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1.3 UNIDADE DE APLICAÇÃO 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio, são duas autarquias do Estado, autônomas e 

independentes, vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente- MMA, que possuem 

a atribuição de fiscalização ambiental em âmbito federal. 

A missão institucional do ICMBio é “Proteger o patrimônio natural e 

promover o desenvolvimento socioambiental” e, de acordo com a Lei nº 

11.516/2007, cabe ao ICMBio exercer o poder de polícia ambiental para proteção 

das Unidades de Conservação instituídas pela União.  A missão institucional do 

IBAMA é “Proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar 

a sustentabilidade no uso dos recursos naturais” e suas principais atribuições 

são: a) exercer o poder de polícia ambiental; b) executar ações das políticas 

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

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

uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, 

observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e c) 

executar as ações supletivas de competência da União de conformidade com a 

legislação ambiental vigente.  

O Núcleo de Conciliação Ambiental – NUCAM instituído pelo Decreto 

9.760/2019, que altera o Decreto 6.514/2008, é uma unidade organizacional que 

integra as distintas estruturas organizacionais do IBAMA e do ICMBio.  

 

 
Figura 1. Logo do NUCAM 

 
No IBAMA, o NUCAM é coordenado pela Coordenação de Apuração de 

Infrações Ambientais (CIAM) diretamente subordinada ao Gabinete da 

Presidência do IBAMA (Figura 2). 



13 

 
Figura 2. Organograma do NUCAM no IBAMA 

 
A CIAM possui duas divisões: Divisão de Contencioso Administrativo 

(DICON) e a Divisão de Conciliação Ambiental (DICAM). Dentro da DICAM está 

o Serviço de Apoio à Análise Preliminar – (SAAP) criado para atuar juntamente 

com a Equipe de Análise Preliminar (EAP) em Brasília, equipe que compõe o 

NUCAM juntamente com as Equipes de Condução das Audiências de 

Conciliação. O coordenador da CIAM Halisson Peixoto Barreto colaborou com 

essa pesquisa e têm participado de maneira incansável no desenvolvimento do 

sistema operacional do NUCAM e na formulação da IN conjunta. 

No ICMBio, o NUCAM está subordinado à Coordenação Geral de 

Proteção (CGPRO), que está vinculada à DIMAN (Diretoria de Criação e Manejo) 

que está diretamente subordinada à Presidência do ICMBio (Figura 3). 

 
Figura 3. Organograma do NUCAM no ICMBio.  
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As atividades do NUCAM ocorrem em dois momentos, primeiramente as 

atividades da EAP, de análise preliminar dos autos, e na sequência as atividades 

da ECAC, de condução das audiências de conciliação. O fluxo dessas atividades 

(modelagem TO-BE com base na IN) está no Apêndice A. 

O NUCAM é composto por uma Equipe de Análise Preliminar (EAP), 

situada em Brasília, e 28 Equipes de Condução de Audiências de Conciliação 

(ECACs) situadas em todas as capitais dos 27 estados incluindo o Distrito 

Federal (ECAC Nacional) e na cidade de Santarém/PA. 

 A EAP é composta atualmente (março de 2020) de 28 servidores, sendo 

21 do IBAMA (cedidos do MMA para IBAMA) e 7 servidores do ICMBio (cedidos 

em janeiro de 2020 do MMA para ICMBIO).  Nas ECACs há um total de 64 

servidores (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Quantidade de servidores projetados e atualmente lotados. 
NUCAM EAP ECACs TOTAL 

Nº servidores (março 
de 2020) 

28 64 90 

Quantidade de Equipes 1 28 29 
 
O Art. 98-A do Decreto 9.760 de 2019 define que “O Núcleo de Conciliação 

Ambiental será composto por, no mínimo, dois servidores efetivos, sendo ao menos um deles 

integrante do órgão ou da entidade da administração pública federal ambiental responsável pela 

lavratura do auto de infração”. Dessa forma, o número de servidores em cada ECAC 

é de 2 ou 4 servidores dependendo da localidade conforme detalha a Tabela 2. 

 
Tabela 2 – Composição das Equipes de Condução de Audiências de Conciliação, 

em março de 2020. 
Localidades das ECACs Composição Nº de 

Equipes- 
ECACs 

Nº de 
Servidores 

Brasília/DF (ECAC 
Nacional), Cuiabá/MT 
(ECAC MT), Porto 
Velho/RO (ECAC RO) e 
São Paulo/SP(ECAC SP). 

2 servidores titulares do 
IBAMA e 2 servidores 
titulares do ICMBio. 

4 16 

As demais ECACs 
estaduais, presentes nas 
demais capitais dos 
Estados e na cidade de 
Santarém/PA. 

 1 servidor titular do IBAMA e 
1 servidor titular do ICMBio  

24 48 

 TOTAL 28 64 
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1.4 JUSTIFICATIVA  

Considerando que o NUCAM é uma nova instância no ICMBio e no 

IBAMA, este TAF buscou primeiramente uma melhor compreensão sobre seu 

funcionamento, motivos de criação e desafios de implementação, não apenas na 

perspectiva de uma aprendizagem individual da autora, recém-lotada nessa 

unidade, mas considerando as percepções do maior número possível de 

servidores lotados no NUCAM, por meio de questionários.  

Uma vez que ocorreram atrasos, tanto na publicação das normativas 

quanto na finalização do desenvolvimento do sistema automatizado, e em janeiro 

de 2020 o NUCAM ainda não estava em efetivo funcionamento, o objetivo do 

presente trabalho se focou não no funcionamento das atividades, mas no 

processo de implementação do NUCAM nas instituições (ICMBio e IBAMA). 

Após a publicação da IN conjunta º02/2020 em janeiro de 2020, foi realizada uma 

segunda parte do trabalho que foi a modelagem (TO-BE) das atividades da 

Conciliação Ambiental, evidenciando as atividades e objetos desse processo 

conforme descritos na IN (Apêndice A). 

A abordagem escolhida de gestão por processos ou BPM (Business 

Process Management) possibilitou o levantamento e análise de gargalos e outros 

gatilhos do processo para proposição de melhorias, por exemplo, os gaps do 

processo que carecem de padronização ou regulamentação. Dessa forma o 

objetivo principal do trabalho foi realizar a proposição de melhorias ao processo 

de implementação do NUCAM na administração pública federal. 

A pesquisa bibliográfica apresentada no referencial teórico se expandiu 

para, além de esclarecer conceitos e métodos da Gestão por processos, 

abordagem adotada neste TAF para analisar e modelar processos, também 

buscar: I- Compreender melhor os desafios da implementação de políticas 

públicas diante de questões como a continuidade ou descontinuidade 

administrativa; II-Esclarecer quais os motivos de criação do NUCAM com base 

na avaliação do processo sancionador do IBAMA realizada pela CGU entre 

2013-2017; III- Realizar um breve comparativo entre o Sistema de Conciliação 

Ambiental do Estado de São Paulo e o NUCAM a nível federal; IV- Destacar a 

importância da aprendizagem de equipes e do aprendizado organizacional 

dentro da perspectiva de gestão para resultados; 
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OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Propor melhorias ao processo de implementação do Núcleo de 

Conciliação Ambiental no ICMBio e IBAMA. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Sistematizar informações relevantes sobre o contexto, histórico e 

objetivos da criação e implementação do NUCAM no IBAMA e ICMBio; 

2. Realizar uma breve comparação entre o Programa Estadual de 

Conciliação Ambiental do Estado de São Paulo e o NUCAM; 

3. Detalhar as principais dúvidas e demandas de capacitação nesse 

processo com foco na aprendizagem organizacional das instituições e das 

equipes de trabalho envolvidas. 

4. Detalhar as dificuldades iniciais encontradas e possíveis soluções 

apresentadas por membros das equipes do NUCAM; 

5. Identificar possíveis gargalos e gaps no processo da conciliação 

ambiental e da implementação do NUCAM nas autarquias. 

6. Propor melhorias no processo de implementação do NUCAM; 

7. Realizar a modelagem TO-BE, com base na IN n º02/2020, das 

atividades e objetos previstos no processo da conciliação ambiental, ou seja, 

representar o fluxo de atividades da conciliação ambiental, uma porção do 

processo de apuração de infrações administrativas ambientais. 
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3. METODOLOGIA 

Para realização desse trabalho foram adotados os seguintes métodos ou 

procedimentos: 

• Pesquisa e análise documental;  

• Revisão bibliográfica; 

• Observação direta; 

• Aplicação de entrevistas semiestruturadas por meio de formulário 

eletrônico do Office Forms ® (Apêndice B). 

• Análise qualitativa das informações levantadas pelos formulários 

(FLICK, 2009); 

• Abordagem conceitual e metodológica do Mapeamento e 

gestão por processos – BPM (Business Process Management) 

desenvolvida por Orlando Pavani Junior e Rafael Scucuglia e equipe 

(2011) denominada Gestão Orientada à Entrega por meio dos objetos – 

Metodologia Gauss. 

3.1. Detalhamento dos procedimentos metodológicos: 

3.1.1. Mapeamento ou modelagem de processos  

De um modo geral o Mapeamento e Gestão por processos (BPM) 

apresenta o mapeamento ou modelagem como ferramenta básica da Gestão por 

processos. O mapeamento pode ser realizado nas seguintes etapas: 1. Estudo 

do Processo (observação/levantamento de informações); 2. Conhecimento do 

processo; 3. Otimização do processo e 4. Manutenção do processo (PAVANI & 

SCUCUGLIA, 2011). 

Na perspectiva da Gestão por processos a palavra “processos” é utilizada 

no sentido de processo organizacional e também como sinônimo de processo 

ponta-a-ponta.   

Processo organizacional é considerado o encadeamento de uma série de 

atividades realizadas pela organização para chegar a um objetivo definido. Para 

análise de processos o foco nas atividades é muito importante para realização 

do mapeamento e modelagem, e por isso é preciso diferenciar “Atividade” de 

“Tarefa” conforme demonstra a Figura 4.  
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Figura 4. Tarefas, atividades e processos. Fonte: PAVANI & SCUCUGLIA, 2011. 

 
Nesse contexto, entende-se por Atividade o título dado a um conjunto de 

tarefas orientadas para um objetivo definido. Seu enfoque é “o que fazer”, dessa 

forma um fluxo de trabalho é compreendido como sequenciamento das 

atividades inerentes à sua função. Tarefa é o título dado a uma sequência de 

passos ou etapas predeterminadas para realizar uma atividade. Cada um desses 

passos pode demandar uma descrição ou explicação do “como fazer”, portanto, 

as tarefas são objeto de estudo dos procedimentos operacionais ou da 

manualização (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). E Objetos são o produto de um 

fluxo de atividades sequenciais, eles intermediam as relações formais e 

informais de cada cargo/função da estrutura organizacional e devem agregar 

valor ao processo. 

No presente trabalho, o mapeamento do processo de implementação do 

NUCAM foi realizado por meio de entrevistas semi-estruturadas, com os 

membros das equipes diretamente envolvidas com esse processo, pesquisa 

documental e observação direta. Para realização das entrevistas, foi elaborado 

um formulário eletrônico utilizando a ferramenta da Microsoft Office Forms com 

21 questões no total, sendo 12 fechadas (múltipla-escolha ou resposta simples) 

e 9 abertas, encaminhado via endereço eletrônico para todos os servidores 

lotados nas equipes do NUCAM (ECAC e EAP) e aos designados para funções 

no NUCAM (coordenadores).  

Um total de 30 servidores, entre 20/12/2019 a 29/01/2020, responderam 

ao formulário eletrônico dessa pesquisa, sendo 29 servidores das Equipes de 

Condução de Audiências de Conciliação (ECACs) e um coordenador DAS 101.3. 
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3.1.2. Análise qualitativa e quantitativa das entrevistas: 

Para análise dos resultados das questões abertas da entrevista foi 

adotado um procedimento de análise qualitativa que consiste primeiramente 

identificar assuntos ou temas comuns nas respostas, agrupar esses temas, 

atribuir números a cada tema e contabilizar o número de respostas semelhantes. 

Buscou-se identificar os principais gargalos, necessidades de padronização e 

proposição de melhorias (FLICK, 2009). O Questionário está anexado a este 

trabalho (Apendice B). 

3.1.3. Análise de Processos – Abordagem in-process: 

A abordagem de análise in-process consiste em utilizar as evidências ou 

gatilhos presentes no próprio processo para propor ou gerar melhorias . 

Se o analista detecta algo que reduz a produtividade do processo ele 

detectou um gargalo, que deve ser o foco analítico para se implementar uma 

melhoria na produtividade do trabalho.  Se o analista detecta que “existe um jeito 

melhor de executar o trabalho”, ele detectou um gap, que na maioria das vezes 

consistem em melhorias incrementais de pequeno porte, que somadas acabam 

gerando algum valor direto para o processo (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). 

Gaps e gargalos foram os principais gatilhos das análises realizadas neste 

trabalho. A Tabela 3 apresenta outros gatilhos da análise de processo e suas 

possíveis soluções (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011): 

Tabela 3. Exemplos de gatilhos da análise e possíveis soluções 
Gatilho da análise IN-
process 

Possível solução para modelo TO-
BE 

Resultado-alvo de 
indicadores 

Pensamento lean; 
Assegurar qualidade no início 

Variabilidade de indicadores Padronização de processos 
Automatização 

Handoff Minimizar handoffs 
Minimizar envolvimento de pessoas 

Interações humanas Designação de atividades 
Automatização 

O diagnóstico desses gatilhos pode ser realizado por duas estratégias: 

entrevistas com o pessoal envolvido no processo e análise minuciosa dos fluxos 

AS-IS, ou seja, como as atividades do processo de fato são realizadas ou não 

são realizadas, o que difere dos fluxos TO-BE que são como as atividades 
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devem ou deveriam ser. Ao serem diagnosticados os gargalos devem ter a sua 

produtividade melhorada por meio de alterações no processo. 

Gaps são todos os pontos do sequenciamento de atividades que possuem 

algum tipo de entrave, por menor que seja. Muitas vezes os gaps não são tão 

relevantes do ponto de vista de resultados como os gargalos em virtude de 

potenciais melhorias implementadas, mesmo assim, por mínimo que seja, sua 

identificação permite que sejam propostos podem configurar ganhos de 

sistemática de trabalho e clima entre as pessoas participantes do processo 

(PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). Alguns gaps comuns são: 

1. Produto ou serviço errado 
2. Restrições impostas por regulamentações ou recursos 
3. Processos sem procedimento padrão 
4. Falta de controle de qualidade 
5. Controle exagerado 
6. Recursos inadequados ou indisponíveis 
7. Ergonomia pobre 
8. Layout ambiente inadequado 
9. Formação de filas 
10. Pessoas controlando pessoas 
11. Valor agregado baixo ou negativo 
12. Inflexibilidade comportamental 
13. Respostas muito lentas de outras áreas 
14. Falta de credibilidade na liderança 
15. Procedimentos operacionais desnecessários 
16. Etapas sendo executadas “por que sempre foi assim” 

 PAVANI & SCUCUGLIA, 2011. 
 

3.1.4. Modelagem TO-BE do processo e seus objetos 

A modelagem é uma representação dos principais componentes do 

processo e do seu funcionamento com foco nas atividades, nela pode-se 

observar os principais executores do processo. Trata-se de um “design de 

processo” em que são criadas especificações para processos novos ou 

modificações em processos existentes (ABPMP, 2013).  

As modelagens podem variar em relação aos níveis de detalhamento e 

tipos de notações e modelos empregados para sua representação gráfica. A 

notação utilizada nesse trabalho foi a Business Process Model and Notation 

(BPMN), criado por organização internacional Object Management Group (OMG) 

que estabelece padrões para sistemas de informação. Os símbolos descrevem 

relacionamentos claramente definidos (ABPMP, 2013), por exemplo, gateways 

em forma de losango apresentam momentos do processo em que o fluxo se 
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bifurca de acordo com condições/eventos/decisões. As atividades ou tarefas são 

representadas em retângulos, círculos representam início ou fim de processos 

ou eventos e os fluxos de sequência ou mensagens são representados por setas. 

As raias ou leans do modelo caracterizam os atores que possuem diferentes 

funções no processo.  

Para realizar a representação gráfica da modelagem dos fluxos neste 

trabalho foi utilizado o software Bizagi®, gratuito e disponível na internet, a 

modelagem dos fluxos TO-BE está anexada ao trabalho (APÊNDICE A).  

A instrução normativa conjunta nº 02/2020 que regulamenta o 

funcionamento do processo de apuração de infrações ambientais foi publicada 

em 29/01/2019, um mês antes da data de entrega final do TAF dessa forma foi 

realizada a modelagem TO-BE da porção do processo relacionada com a 

conciliação ambiental com base na normativa. 

  



22 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1. Benefícios da Gestão por Processos 

A Gestão por processos pode ser considerada uma nova filosofia ou 

paradigma gerencial, que propõe uma visão interfuncional de como os processos 

ponta-a-ponta poderiam ser mais bem geridos, visando eliminar os efeitos 

maléficos de conflitos internos, melhorar a visão sistêmica dos processos e a 

percepção da continuidade dos processos entre diferentes áreas ou 

departamentos de uma mesma organização, o que resulta em otimização do 

processo. 

Esse paradigma também insere uma lógica ou visão de gestão focado na 

cadeia de agregação de valor interfuncional em que interesses do processo se 

sobrepujam aos interesses departamentais ou setoriais, esse aspecto ganha 

força quando as decisões gerenciais passam a ser internalizadas, 

compreendidas e decididas pela ótica dos processos, o que resulta 

objetivamente em maior eficácia e eficiência (PAVANI & SCUCUGLIA, 2011). 

Há vários métodos para analisar e propor otimização de processo, com 

foco em atividades, foco em objetos ou em interações externas. Para o BPM 

CBOK 3.0, análise significa “encontrar respostas a uma série de questões sobre 

o processo e gerar dados para assegurar que quaisquer conclusões estejam 

baseadas em extrapolações de dados e não em rumores ou generalizações” 

(ABPMP, 2013).  

Em todas essas abordagens é relevante destacar que a detecção de gaps 

e gargalos (descrito na metodologia) são importantes gatilhos que justificam a 

análise de processos e disso decorre a proposição de melhorias, pois ao serem 

diagnosticados os gatilhos devem ter a sua produtividade melhorada por meio 

de alterações no processo. Mesmo que do ponto de vista do processo esses 

ganhos não sejam tão relevantes, na pior das hipóteses, apenas a motivação 

dos profissionais será melhorada e essa já é uma justificativa contundente para 

a adoção de qualquer melhoria. 

São benefícios da aplicação bem-sucedida de iniciativa de Gestão por 

processos de acordo com PAVANI & SCUCUGLIA (2011): 

• Viabilizar uma interpretação organizacional que pensa 
sistemicamente, alterando definitivamente o modelo mental de 
organograma para um modelo transversal ponta-a-ponta. 
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• Contribuir com a inteligibilidade ou compreensão do 
processo e práticas adotadas.  
• Trazer como premissa a padronização das práticas em 
diferentes Estados e localidades; As práticas devem ser globais 
e locais. 
• Buscar respeitar a lógica de efetividade como decorrência 
do agrupamento do conceito de eficácia + eficiência, nesta 
ordem, isso significa primeiro mapear e melhorar o “o que fazer” 
garantindo sua eficácia para depois mapear e melhorar o “como 
fazer” assegurando sua eficiência. 
• Possibilitar a obtenção de resultados mais alinhados às 
expectativas dos clientes 

PAVANI & SCUCUGLIA, 2011. 
 

O BPM CBOK V3.0 estabelece nove (9) fundamentos que ao serem 

eficientemente adotadas na Gestão por processos resultam em melhorias 

objetivas, são elas:  

1. Assegurar qualidade no início; 
2. Pensamento Lean (visa celeridade e evitar interrupções); 
3. Padronização de processos (promove confiabilidade e 

estabilidade processual, por exemplo, tempos similares de 
atendimento, padrões rigorosos de prestação de serviços, 
níveis de qualidade semelhantes, padrões de produtos e 
serviços em geral); 

4. Automatização de processos (implantar fluxos automatizados 
de trabalho); 

5. Melhorar a produtividade de gargalos; 
6. Minimizar hand-offs (pontos em que os processos trocam de 

poder); 
7. Designação de atividades (transferência de 

responsabilidades); 
8. Foco nas interações com os clientes; 
9. Confiabilidade e credibilidade. 

PAVANI & SCUCUGLIA, 2011. 
 

Na medida que decisões gerenciais passam a ser internalizadas, 

compreendidas e decididas pela ótica dos processos, as análises e 

transformações são realizadas pelos responsáveis (pelos processos) com maior 

autonomia e fluidez e o resultado objetivo disso é o aumento de eficiência e 

eficácia nos processos.  

Dessa maneira, a estrutura de trabalho orientada a processos traz uma 

visão inovadora sobre a função dos gestores de processos, que não comandam 

mas treinam, defendem e dão suporte ao grupo de profissionais que executa o 

processo, propiciando assim aumento das responsabilidades horizontais pelas 

entregas de valor. 
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4.2. Reflexões sobre modelos de excelência em gestão pública e o 

aprendizado organizacional. 

4.2.1. Excelência em Gestão Pública 

A compreensão de que um dos maiores desafios do setor público 

brasileiro é de natureza gerencial originou em 2005, por meio do Decreto nº 

5.378/2005, o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o 

GESPÚBLICA, que objetivava a desburocratização da gestão pública e a 

promoção de uma gestão pública de excelência (PGR6 ICMBio, 2019a). 

 O GESPÚBLICA foi revogado em 2017, por meio do Decreto nº 

9.094/2017, deixando de ser um programa oficial do governo, mas continua 

sendo a principal referência da reforma gerencial brasileira, sendo seu 

instrumento mais conhecido o Modelo de Excelência em Gestão Pública 

(MEGP). Atualmente a FNQ - Fundação Nacional da Qualidade, organização 

que também adota e atualiza a abordagem BPM é referência para utilização e 

adaptação do MEG® (Modelo de Excelência em Gestão) aplicável 

principalmente em organizações privadas.  

 

 
Figura 5. Fundamentos e critérios de excelência de acordo com MEG 2014 

(BRASIL, 2014) 
 

A Figura 5 apresenta fundamentos ou critérios de excelência do MEG 

2014 na perspectiva da agregação de valor, que é uma perspectiva crucial 

também na metodologia da Gestão por processos orientada à entrega por meio 
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de objetos, conforme apresentado na Metodologia (item 3.1.1.),  que somente 

são considerados objetos aqueles produtos que agreguem valor ao processo. . 

A orientação por processos no MEG quer dizer “o conjunto dos processos da 

organização que agreguem valor às partes interessadas” (BRASIL, 2014). 

 

 
Figura 6. Fundamentos do MEG 2016 (PGR6 ICMBio, 2019a). 

 
O MEG 2016, em sua 21ª edição, incorpora as mais recentes e 

emergentes questões da gestão e a sua representação gráfica (Figura 6) facilita 

o entendimento da integração dos seus oito critérios (atualizados em relação ao 

MEG 2014) para formação do Modelo de Excelência em Gestão. 

Cabe também destacar os princípios do modelo de excelência em gestão 

pública (MEGP) preconizados no GESPÚBLICA (PGR6, ICMBIO, 2019 a):  

• “O servidor público é a mola propulsora para geração da qualidade; 

• A motivação deve ser o elemento básico para o envolvimento e 

comprometimento do funcionário;  

• A propriedade que caracteriza a qualidade no serviço público é a transitividade, 

isto é, o funcionário repassa para a sociedade os benefícios de sua satisfação 

com o trabalho e com base em suas relações com o empregador;  

• O programa deve envolver objetivos de curto, médio e longo prazos ”  
Retirado do PGR6 ICMBio, 2019a  
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4.2.2. Aprendizagem individual, em equipes e organizacional e motivação 

Aprendizado Organizacional para o MEG significa “Busca contínua e 

alcance de novos patamares de conhecimento, individuais e coletivos, por meio 

da percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de informações e 

experiências”. (BRASIL, 2014). 

O aprendizado organizacional acontece “na medida em que a organização 

busca de maneira estruturada, específica e proativa, o conhecimento 

compartilhado, incentiva a experimentação, utiliza o erro como instrumento 

pedagógico, dissemina suas melhores práticas, desenvolve soluções e 

implementa refinamentos e inovações de forma sustentável” (BRASIL, 2014). 

Peter Senge (2010) ressalta que sem a aprendizagem individual não há 

aprendizagem organizacional, pois as organizações só aprendem por meio de 

indivíduos que aprendem. Para melhor aproveitar esse potencial das pessoas a 

organização precisa repensar seu compromisso com a aprendizagem individual 

e entender mais sobre os fatores que subjetivamente influenciam a motivação, 

força de vontade e a busca pelo aprendizado e melhoramento contínuo. Grandes 

empresas realizaram mudanças de paradigma a esse respeito, incentivando que 

gerentes abram mão do antigo dogma de planejamento, organização e controle 

característicos de uma cultura organizacional autoritária e, considerando sua 

grande responsabilidade pela vida de outras pessoas, assumam a tarefa de 

proporcionar a seus funcionários condições necessárias para crescimento e 

aprendizado pessoais (SENGE, 2010). 

Dessa forma, o aprendizado individual pode ser irrelevante para o 

aprendizado organizacional, mas, se as equipes aprendem, elas se tornam um 

microcosmo para a aprendizagem em toda a organização e podem propagar e 

estabelecer padrões de aprendizagem conjunta em toda a organização. A 

comunicação é fundamental para desenvolver essa disciplina, que envolve o 

domínio e discernimento das práticas de discussão e diálogo (SENGE, 2010).  

Na “organização que aprende”, expressão criada por Senge, o novo 

dogma é a visão, valores e modelos mentais, e são cinco suas disciplinas 

essenciais. O “domínio pessoal” é a disciplina do crescimento e aprendizado 

pessoais, que significa encarar a vida como um trabalho criativo (e não de uma 

perspectiva reativa). Domínio nesse sentido não significa “ter poder e controle”, 
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mas desenvolver um alto nível de proficiência para lidar com a vida. Ele constata 

que pessoas com altos níveis de domínio pessoal estão expandindo 

continuamente sua capacidade de criar na vida os resultados que procuram e 

esse é o espirito da organização que aprende: aquela em que novos padrões de 

pensamento são constantemente fortalecidos e as pessoas aprendem a gerar 

os resultados que desejam (SENGE,2010). 

As outras disciplinas segundo Senge (2010) são: Visão compartilhada, 

modelos mentais comuns (que moldam a percepção das pessoas, afetam o que 

vemos e fazemos e muitas vezes limitam o que vemos e fazemos); 

Aprendizagem em equipe e, a quinta disciplina, é o pensamento sistêmico, que 

precisam ser consideradas em conjunto.  

O MEG também preceitua que compartilhar e preservar o conhecimento 

que a organização tem de si própria, de sua gestão e de seus processos é fator 

básico para a sua evolução (BRASIL, 2014). 

Senge (2010) defende o incentivo à “aprendizagem em equipes” que é um 

processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe para 

pensar conjuntamente sobre a melhoria de seus processos de trabalho, ter uma 

visão compartilhada e desenvolver suas capacidades de comunicação. 

Dessa forma o processo de alinhamento é fundamental para organização 

obter os resultados que deseja, ele depende do desenvolvimento da visão 

compartilhada e do domínio pessoal dos membros, mas relaciona-se 

principalmente com a aprendizagem em equipe que precisam desenvolver a 

capacidade de trabalhar juntas (SENGE, 2010). 

 Dessa forma, compreende-se que as reflexões e resultados apresentados 

a seguir são parte de um aprendizado individual e de equipes, e também podem 

servir ao aprendizado organizacional das instituições envolvidas, IBAMA e 

ICMBio, ao se buscar o alinhamento institucional necessário, a capacitação das 

equipes para correta interpretação das normas e uso dos sistemas e ao se 

estabelecer para o NUCAM um sistema de gestão para resultados que busque 

melhorias contínuas.  

Considerando o que foi apresentado até o momento ressalta-se que a 

motivação dos servidores é um elemento básico para o envolvimento e 

comprometimento com a gestão e para o processo de melhorias contínuas do 

sistema de gestão.   
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Portanto, as pessoas (servidores) devem ser consideradas um dos 

principais fatores de promoção de resultados, sendo o dimensionamento de 

equipes, o alinhamento e comprometimento das pessoas com os objetivos e 

valores do trabalho e a capacitação são fatores positivos fundamentais para 

melhorias nos sistemas de gestão (PGR6-ICMBio, 2016). 

 
4.3. Desafios gerenciais da continuidade e/ou descontinuidade 

administrativa e a Gestão da mudança. 

Para ampliar a compreensão sobre o desafio de implementação de 

políticas públicas, vale comentar que Melo (2000), considerado uma referência 

sobre os ciclos de políticas públicas (policy cycles), considera a implementação 

de uma política pública um processo continuo de tomadas de decisões, que é 

muitas vezes representado erroneamente como um processo linear, simples, 

como se fosse apenas um fazer cumprir-se automaticamente o que foi decidido. 

“Na realidade o processo é complexo, dinâmico, por vezes caótico, cheio de 

feedbacks e loopings, em que por vezes a própria formulação é repensada ao 

longa da implementação” (MELO, 2000).  

Outra questão importante que traz impactos e desafios aos processos 

organizacionais é a continuidade e descontinuidade administrativa que se refere 

aos dilemas, práticas e contradições que surgem na Administração Pública, 

Direta e Indireta, a cada mudança de governo e a cada troca de dirigentes 

(SPINK, 1987 apus NOGUEIRA, 2006). 

Nogueira (2006) caracteriza a descontinuidade administrativa da seguinte 

maneira: ocorre em diversos graus, desde a simples perda de prioridade na 

agenda de novos gestores até a mudanças de nome, táticas, objetivos ou 

estratégias até a interrupção total da atividade, sempre em função de critérios 

políticos e não-técnicos, de mérito. Acontece em projetos, programas, políticas 

e até em organizações ou instituições como um todo. Pode ser vista também 

como o conflito entre a ação de novos gestores ("políticos") e o quadro de 

servidores estáveis ("burocratas") (NOGUEIRA, 2006, p.38). 

Alguns autores investigaram a fundo essas questões, mostrando que não 

se deve atribuir valor negativo/positivo à descontinuidade ou continuidade em si. 

Nem sempre a continuidade é desejável, uma vez que pode levar à acomodação 

em padrões pouco eficientes, falta de inovação em processos, ou ao fenômeno 
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do “insulamento burocrático” nem sempre positivo. A descontinuidade por outro 

lado manifesta-se em diversos graus desde a simples perda de prioridade na 

agenda de novos gestores até a mudanças de nome metas, táticas, objetivos ou 

estratégias até a interrupção total da atividade em função de critérios políticos e 

não-técnicos. Acontece em projetos, programas, políticas e até em organizações 

ou instituições como um todo. Tais rupturas são normalmente julgadas como 

indesejáveis, pois resultam na perda de conhecimento acumulado ou memória 

institucional, na reversão de avanços, na descrença ou desmotivação por parte 

dos envolvidos e, também, num provável desperdício de recursos públicos 

investidos (NOGUEIRA, 2006). 

Arosemena (1990) relaciona a questão da descontinuidade com a cultura 

organizacional da instituição, mostrando que estas influenciam-se mutuamente, 

de forma que em alguns casos apesar das sucessivas mudanças gerenciais a 

identificação dos funcionários com a instituição se fortaleceu: 

  “(...)apesar de encontrar alusões referentes à insatisfação 
com a constante troca de dirigentes e as repercussões, quase 
sempre desestabilizadoras, que as suas entradas e saídas 
provocam no comprometimento coletivo, a identificação de uma 
identidade organizacional aparece como uma força 
incontestável e até crescente no discurso e na ação dos 
membros da organização, que se identificam com ela e não com 
os dirigentes” (AROSEMENA, 1990, p. 189). 

A dimensão da estrutura organizacional relaciona-se também com a 

disputa entre flexibilidade e estabilidade nas estruturas frente às mudanças no 

ambiente. Para exemplificar, Nogueira (2006) resume essa oposição entre novos 

gestores (“políticos”) versus o quadro de servidores estáveis (“burocratas”), 

explicando que de um lado gestores “políticos” trazem novas prioridades e 

diretrizes para corresponder a novas preferências políticas por parte dos 

cidadãos, enquanto de outro lado há “burocratas” que teriam a função de criar 

um tipo de estrutura resistente às interferências e mudanças decididas pelo 

governo (VIEIRA, 1979, apud AROSEMENA, 1990).  

Essa dinâmica acima, trata de um nível mais macro e político porém está 

diretamente relacionada com a reconhecida “resistências às mudanças” que 

ocorre localmente em setores ou equipes de uma organização diante da 

implementação de novos processos, projetos, mesmo que não represente 

grandes quebras de paradigma.  
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Como pontua Nogueira (2006), as mudanças sucessivas podem gerar 

diversos tipos de reações da equipe técnica estável que passam pela 

acomodação (obedece cegamente às ordens das novas direções), pelo niilismo 

(faz o mínimo necessário e questiona tudo) e pela “fuga criativa”. 

Essas considerações reforçam a importância de se valorizar a gestão da 

mudança, que significa pensar em como gerenciar os efeitos que as mudanças 

trazem aos processos e pessoas, principalmente no ponto de vista das pessoas 

envolvidas, para evitar que as resistências naturais causem impactos nos 

objetivos planejados ou minimizar as resistências (ICMBio, PGR6, 2019 c). 

Considera-se que a Gestão da Mudança possui 6 pilares, na Organização 

são três: Uma liderança efetiva da mudança (capaz de sustentar ou conduzir o 

processo de mudança); Propósito da mudança compartilhado (a instituição como 

um todo ter clareza do que a mudança significa); E um processo de engajamento 

poderoso (comunicação efetiva com todos os stakeholders envolvidos). 

Localmente, no local da mudança, os fatores são: Performances individuais 

sustentadas (depende por exemplo, do apoio e segurança que o servidor sente 

em modificar a sua vida profissional e pessoal); Patrocinadores comprometidos 

(chefias locais que assegurem a mudança); E fortes conexões interpessoais 

(confiança entre equipe de trabalho e nos líderes, na condução do processo de 

mudança) (ICMBio, PGR6, 2019 c). 

Nesse sentido, reforça-se que manter uma comunicação eficiente na 

mudança é um dos aspectos mais importantes para gerar alinhamento e 

envolvimento nas equipes de trabalho que além de gerar a sustentação 

necessária para a mudança também é fundamental para manter ou elevar a 

motivação das pessoas envolvidas (PGR6 ICMBio, 2019c). 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análise do histórico e implementação do NUCAM no IBAMA e ICMBio. 

O Núcleo de Conciliação Ambiental, NUCAM, foi instituído pelo Decreto 

9.760 de 11 de abril de 2019, que alterou o Decreto nº 6.514 de 22 de julho de 

2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente 

e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

Dessa forma o NUCAM pode ser entendido como uma instância, inserida 

dentro do processo de apuração dessas infrações administrativas ambientais, 

que integra a estrutura do ICMBio e do IBAMA, os órgãos autuantes. 

Dentre as inovações trazidas ao Decreto 6.514/2008, cabe destacar o Art. 

95-A que estabelece que “A conciliação deve ser estimulada pela administração 

pública federal ambiental (..) com vistas a encerrar os processos administrativos 

federais relativos à apuração de infrações administrativas por condutas e atividades 

lesivas ao meio ambiente” e o Art. 98-A que define que “A conciliação ambiental 

será realizada em audiência única, com vistas a encerrar o processo 

administrativo de apuração da infração administrativa ambiental” (BRASIL, 2019). 

Para encerrar o processo, foram estabelecidas pelo Art., 98-A, § 1º, três 

soluções legais possíveis: “o desconto para pagamento, o parcelamento e a 

conversão da multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade do meio ambiente” (BRASIL, 2019). 

Na primeira e segunda opções o desconto para pagamento a vista ou 

parcelado é de 30%. Na terceira opção (conversão), aplicável somente para 

multas simples, o autuado pode receber o maior desconto, de 60% quando o 

requerimento da conversão é realizado na ocasião da audiência de conciliação, 

se o requerimento for feito até a decisão de primeira instância o desconto é de 

50%, e, se for feito até decisão de segunda instância é de 40%. 

Fica evidente que o benefício que pode ser concedido ao autuado 

aumentou (antes o desconto máximo era de 30%), com vistas à estimular a 

conciliação e consequentemente o encerramento desses processos 

administrativos. Para a Administração ambiental federal, a economia processual 

que pode ser gerada caso grande parte dos processos sejam encerrados logo 

em seu início também é vantajosa, assim como a conversão das multas em 

serviços de preservação, conservação da natureza e melhoria e recuperação da 
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qualidade do meio ambiente, em projetos regidos pelo Programa de Conversão 

de Multadas Ambientais (PCMA).  

Para compreender melhor o funcionamento do NUCAM, regulamentado 

pela IN º02/2020 foi elaborada a modelagem TO-BE dos fluxos de atividades da 

conciliação ambiental, apresentado apenas o que consta na IN. Um dos desafios 

nessa implementação, que não está previsto na IN, como será abordado nos 

próximos itens, é o fato do ICMBio não ter realizado até o presente momento a 

alteração para AI-e, permanecendo a lavratura dos autos em bloco de papel. O 

fluxo do processo da conciliação ambiental está representado no Apêndice 1. 

O que motivou ou embasou a realização dessas alterações? Segundo 

atores envolvidos com a formulação do NUCAM, a principal referência é o 

relatório de avaliação da CGU sobre o processo sancionador ambiental do 

IBAMA, entre 2013 a 2017, que aponta sobre necessidades de aumento de 

eficiência desse processo e outras melhorias conforme será apresentado no item 

seguinte (item 5.1.1). 

Para a implementação do NUCAM em âmbito federal, podemos apontar 

que a referência ou modelo é a experiência do Programa de Conciliação 

Ambiental do Estado de São Paulo (Item 5.1.2). Nesse sentido será realizada 

uma breve comparação entre o sistema paulista e o NUCAM em termos de 

estrutura, pessoal, nº médio de autos por ano e volume de processos a serem 

analisados e conciliados. 

O contexto de criação do NUCAM, no início de um novo ciclo de governo 

é marcado por mudanças nos cargos de confiança da administração pública, 

sendo que toda a alta direção (presidência, diretorias, superintendências e 

maioria das Coordenações) de ambos os órgãos – ICMBio e IBAMA - foi 

renovada, por conta disso há impactos da descontinuidade administrativa na 

implementação dessa política pública, que, conforme apresentado no item 4.3 

devem ser levados em conta com a finalidade de buscar minimizar seus efeitos 

negativos, sendo os principais deles a perda de conhecimento acumulado ou 

memória institucional devido à sucessivas trocas de dirigentes.  

A caracterização do processo inicial de implementação do NUCAM no 

ICMBio e IBAMA entre setembro de 2019 e fevereiro de 2020 será apresentada 

no item 5.1.3. 
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5.1.1. Avaliação do processo sancionador ambiental do IBAMA pela CGU 

Em abril de 2019, foi publicado o Relatório da CGU que avaliou, entre 2013 

e 2017, o processo fiscalizatório e sancionador ambiental no IBAMA, com 

objetivo de responder as seguintes perguntas: “1. O processamento dos autos de 

infração lavrados pelo IBAMA é eficiente? 2. As condições institucionais favorecem a 

qualidade e a imparcialidade das decisões proferidas? 3. Os instrumentos de gestão, 

monitoramento e avaliação do processo sancionador ambiental são eficazes? ” (CGU, 

2019). 

As alterações realizadas pelo Decreto 9.760/2019 e regulamentada pela 

IN nº02/2020, bem como a automatização de algumas fases processuais do 

processo de apuração de infrações, podem ser relacionados com as 

constatações e recomendações desse relatório, que serão apresentadas a 

seguir (grifadas), mas nem todos as recomendações ou problemas apontados 

receberam uma solução até o momento. 

As constatações da CGU que evidenciam a necessidade de alterações 

nesses processos (fiscalizatório e sancionador) e que podem ser relacionadas 

com a implementação do NUCAM são as seguintes (sublinhado nosso): 

• Falta de celeridade em todas as etapas de tramitação do processo 

sancionador ambiental independente do grau de complexidade das atividades 

realizadas em cada fase. Ainda que não haja uma referência normativa 

consistente sobre o tempo adequado para julgamento dos autos de infração, foi 

concluído que os prazos praticados pelo IBAMA não atendem aos princípios da 

eficiência e da razoável duração do processo. 

• A dificuldade de digitalização do passivo tem contribuído 

diretamente para o elevado tempo de julgamento e conclusão dos processos de 

autos de infração. Em 2019 o passivo era de 126.082 processos em aberto 

tramitando no órgão, sendo que, desse total, 96.485 eram processos físicos. 

• Ausência ou demora excessiva de ciência da infração pelo 

autuado: 19% do total de autos lavrados entre 2013 e 2017, correspondendo a 

aproximadamente 7 bilhões de reais em multa, ainda estavam aguardando a 

ciência da infração pelo autuado. 

• As principais causas das fragilidades no processo apontadas na 

avaliação da CGU derivam: (a) da ausência de integração entre os sistemas SEI 
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e SICAFI; (b) da utilização excessiva de procedimentos manuais na tramitação 

dos processos; (c) da falta de completude e confiabilidade dos dados registrados 

no SICAFI, o que faz com que o sistema não seja usado para a gestão dos 

processos; e (d) das dificuldades apresentadas pelo SEI como ferramenta de 

gestão processual. 

Considerou-se que inconsistências verificadas nos normativos que regem 

o processo sancionador ambiental também têm o poder de prejudicar sua 

eficiência, cabendo destacar: a falta de definição clara a respeito dos 

procedimentos relacionados ao julgamento simplificado, fazendo com que, na 

prática, não exista um rito sumário de julgamento; o formato de concessão de 

desconto para pagamento da multa, que não exigia nenhuma contrapartida à 

Administração por parte do autuado; a ausência de definição clara dos 

documentos a serem produzidos na fase de instrução processual e, por fim, o 

conflito de normas quanto à definição do prazo legal para julgamento dos 

processos (CGU, 2019). 

Dessa forma, recomendou-se ao IBAMA a adoção de um plano de ação 

para desburocratização e maior automação do processo sancionador ambiental, 

possibilitando: o controle automatizado de tramitação e dos prazos processuais; 

a efetiva gestão e monitoramento do processo; bem como que as notificações 

ao autuado e os atos processuais por ele praticados possam ser feitos por meio 

digital (CGU, 2019). 

Também recomendou-se o aprimoramento dos instrumentos de gestão, 

monitoramento e avaliação do processo sancionador ambiental. 

O relatório também pontua que para o benefício do desconto atingir a 

finalidade do autuado assumir a infração cometida, ele precisaria ter um valor 

atrativo e ser oferecido em fases específicas do processo administrativo, também 

seria necessário que ocorresse a renúncia ao prosseguimento do processo, caso 

a multa seja paga com a incidência do desconto. Dessa forma, se por um lado o 

autuado é beneficiado com a redução do valor da multa imputada, por outro, a 

administração tem o ganho de concluir um processo administrativo de forma 

mais célere, gerando economia dos recursos que seriam empregados no regular 

prosseguimento do processo, caso não houvesse o pagamento da dívida (CGU, 

2019). 



35 

 Até aqui, as alterações realizadas no Decreto 6.514/2008 podem 

contribuir com aumento de celeridade ou eficiência, uma vez que os processos, 

caso conciliados, podem ser encerrados logo no seu início gerando economia 

processual, redução da quantidade de autos a serem julgados e maior 

recolhimento de multas ou aumento dos requerimentos de conversão de multas 

em serviços ambientais.  

 Nota-se, no entanto, que para que o processo da conciliação ocorra de 

maneira célere, a rotina de notificação e prazos de tramitação dos documentos 

na fase inicial do processo administrativo precisam ser seguidos.  

 A automatização dos fluxos processuais com o sistema da conciliação, 

em fase de finalização, chamado sistema Sabiá[á] visa responder positivamente 

à necessidade de integrar os sistemas vigentes até o momento (SEI, SICAFI, 

juntamente com fluxos automatizados integrado da autuação por meio do AI-e 

aos agendamentos das respectivas audiências de conciliação. Espera-se que 

esse sistema, em fase de teste, seja corretamente desenvolvido e 

implementado. 

Alguns dados apresentados nesse relatório da CGU são relevantes para 

a discussão sobre o novo fluxo do processo de apuração das infrações 

administrativas, pois podem servir de parâmetro ou indicadores do desempenho 

do processo após a implementação de todas as inovações propostas:  

• Em termos médios, o IBAMA tem lavrado 16.015 autos por ano. No 

total foram lavrados 80.076 autos de infração entre 2013-2017. 

• Os Estados do Pará, Mato Grosso, Rondônia e Amazonas 

possuem significativa relevância em termos quantitativos e de valores. Juntos, 

os quatro Estados detêm 35% do total de AI lavrados e 73% do montante total 

do valor das multas aplicadas; 

•  O tempo médio de julgamento em primeira instância dos autos de 

infração no IBAMA foi de três anos e sete meses e para o trânsito em julgado 

administrativo, que engloba também os eventuais julgamentos em segunda 

instância, a duração dos processos até sua conclusão foi, em média, de cinco 

anos e dois meses; 

• O total de servidores do IBAMA lotados nos setores de instrução 

processo, em julho de 2018, era de 130 servidores e 40 colaboradores 

terceirizados. A média diária calculada por servidor era de 1,8 instruções/dia. 
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Tendo em vista que a média de lavratura anual de autos de infração é de 16.015, 

o esforço regular anual de julgamento, considerando-se as duas instâncias, seria 

da ordem de 24.023 julgamentos; 

• A ciência da infração em praticamente metade dos casos (48%) 

não ocorre no momento da lavratura do AI e tem de ser feita no âmbito 

administrativo, sendo o tempo médio de cientificação de 107 dias, superior a três 

meses; 

• Em 19% do total dos autos lavrados no período de 2013 a 2017 

não ocorreu cientificação por parte do autuado até 31/12/2017.  O tempo médio 

gasto para cientificação, que era de 107 dias considerando os autos já 

cientificados, salta para média de 302 dias, ou dez meses, quando se considera 

no cálculo esses autos sem cientificação; 

• O ponto crítico do processo seria a rotina ordinária de notificação 

do infrator feita por AR via Correios, uma vez que atinge 94% dos AI que não 

são notificados na lavratura do AI, a notificação ocorre por AR via correios, sendo 

os restantes 5% o autuado é cientificado pessoalmente e apenas 1% por edital; 

• Em relação ao tempo médio da notificação em meses em cada fase 

processual, a ciência da autuação leva uma média de 1,3 meses. A ciência em 

1ª instância é o procedimento mais demorada que leva em média 4,3 meses; 

Segundo Trennepohl (2019) um dos elementos mais importantes para a 

validade do auto de infração é a ciência do interessado.  

Uma vez que a ciência do autuado é ato obrigatório para o prosseguimento 

do processo, cabe ressaltar a criticidade do achado sobre o tempo de 

cientificação e notificação. O Art. 97-A do decreto 9.760/2019 define que por 

ocasião da lavratura do auto, o autuado será notificado para, querendo, 

comparecer à entidade da administração pública federal em data e horário 

agendados a fim de participar de audiência de conciliação ambiental.  

A digitalização de todos os processos (passivo), a transição do ICMBio 

para o sistema de AI-e e, principalmente, a automatização de alguns fluxos 

através do novo sistema Sabi[á] podem dar uma boa solução para essa questão 

das rotinas de notificação e cientificação do autuado, uma vez que, agora existe 

a possibilidade de intimações e cientificações do autuado por meio eletrônico, 

desde que haja concordância expressa deste. Há, no entanto, que se ressaltar 

que uma parcela significativa de autuados não tem acesso à internet, nem terá 
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facilidade de criar um acesso no sistema e conseguir acessar e acompanhar o 

processo.  

 
5.1.2. O Programa de Conciliação Ambiental Paulista 

Iniciado em 2014, tendo como marcos referenciais o Decreto Estadual nº 

60.342/2014 e a Resolução SMA nº51/2014, o objetivo desse programa é: 

“assegurar aos autuados o direito a um atendimento ambiental de caráter 

conciliatório objetivando o cumprimento dos deveres relacionados aos Autos de 

Infração Ambiental e de garantir a celeridade dos processos administrativos” 

(SEMA-SP, 2019). 

A estrutura desse programa do Estado de São Paulo conta com 14 centros 

técnicos, 35 pontos de atendimentos presenciais e 350 agentes de conciliação 

ambiental (dados SEMA, 209). 

Os resultados obtidos no Estado de São Paulo, apresentados em 

setembro de 2019 na ACADEBio pelo coordenador de fiscalização da SEMA SP 

(setembro/2019), demonstram os seguintes avanços:  

• Automatização de 100% do processo, desde a atuação; 

• Aumento da celeridade e transparência devido ao atendimento 

100% digital; 

•  Substancial aumento no recolhimento das multas em 200% no 

período de 2014 a 2018, comparado ao período de 2010 a 2013; 

•  Aumento da interlocução com os autuados, considerado uma 

quebra de paradigma na condução da sequência processual dos autos de 

infração ambiental paulistas. 

Destaca-se que o que é chamado no sistema paulista de “atendimento 

ambiental” de caráter conciliatório, é semelhante à realização da audiência de 

conciliação ambiental prevista no processo de apuração das infrações 

ambientais federais. 

• Entre 2008-2014 existia uma resolução de apenas 15% do total dos 

processos, 10mil em 65 mil processos; 

• Após os primeiros anos de implementação foi estabelecida uma 

estratégia de redistribuição de atendimentos para postos com menor pressão de 

trabalho. 
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• O comparecimento aos atendimentos ambientais variou entre 2014 

e 2018 de 83,03% a 72,76% (valores médios) e o percentual de conciliação 

variou entre 55% e 70% dos processos atendidos nesse período. 

• Outro dado interessante desse programa é a comparação do 

percentual de comparecimento médio às audiências agendadas em relação ao 

tempo de espera para sua realização que indicam que quanto menor tempo de 

espera maior o comparecimento: De 0 a 40 dias de espera - 85,16% de 

comparecimento; Entre 40 e 60 dias - 82,88%; Maiores que 60 dias o 

comparecimento variou entre 75 e 64,99%.  

Entretanto, ressalta-se que mesmo com 35 unidades e 350 agentes o 

intervalo entre a lavratura do auto e a realização do atendimento ambiental 

(equivalente à audiência) tem aumentado nos últimos anos e o prazo previsto 

em lei atualmente foi estendido entre 60 a 100 dias. 

No sistema paulista, os 350 agentes de conciliação compartilham as 

atribuições de analisar previamente os autos e realizar atendimentos ambientais. 

Percebe-se maior especialização de funções no processo federal uma vez que 

divide as funções da conciliação em duas equipes EAP e ECAC, enquanto a 

responsabilidade de realizar a instrução processual dos processos que não 

foram encerrados com a conciliação fica para as Equipes de Instrução integrante 

dos órgãos autuantes. 

 
Tabela 4. Comparativo da quantidade de autos de infração ambientais lavrados 

pela SEMA-SP, IBAMA e ICMBio. 
 Dados da SEMA 

Estado SP (2008-
2012) 

Dados do IBAMA 
(2013-2017) 

Dados da CGPRO 
ICMBio (2013-2017)  

Nº total de autos em 5 
anos 

65.000 80.076 10.542 

Média de autos por 
ano 

13.000 16.015 2.108,4 

Média anual IBAMA + 
ICMBio (2013-20017) 

- 18.124 

 

Realizando um comparativo, os dados de SP indicam uma média de 

13.000 autos por ano. Em âmbito federal, no período de 2013-2017, o IBAMA 

apresentou uma média anual de 16.015 autos (CGU, 2019) e o ICMBio uma 

média de 2.108,4 autos, segundo os dados da CGPRO disponíveis na Intranet 

do ICMBio. 
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Em relação ao valor das sanções administrativas, nesse período de 5 anos 

(2013-2017) os autos do IBAMA somam 3,7 bilhões em multas e no ICMBio 

somam 1,2 bilhões de reais.  

Portanto em relação a quantidade de autos, o sistema de conciliação 

ambiental federal terá uma demanda de aproximadamente 18.124 autos do 

IBAMA e ICMBio para conciliar por ano, uma quantidade 28,3% superior de 

processos de auto de infração comparado ao sistema ambiental paulista. 

Comparando o efetivo paulista de 350 agentes de conciliação em 35 

pontos presenciais no Estado de São Paulo fica claro o desafio de 

implementação da conciliação a nível federal com apenas 28 pontos de 

atendimento presencial em todo território brasileiro (nas capitais inclusive DF e 

cidade de Santarém) e um total de 92 servidores, que corresponde a apenas 

26,28% do total de agentes de conciliação do Estado de SP. 

Dessa forma, apesar do caso paulista ser um sistema bem-sucedido e 

servir de base para a estruturação da Conciliação Ambiental no processo de 

apuração de infrações ambientais federal, é preciso atentar que a estrutura da 

conciliação a nível federal foi projetada com uma equipe 73,71% menor para lidar 

com um volume de trabalho em média 28,3% maior. 

Distribuindo o total de 18.124 autos de infração nos 12 meses, equivale a 

uma média 1.510,33 autos para serem analisados e conciliados por mês. Uma 

vez que a análise prévia é realizada por uma equipe única (EAP) de 28 

servidores com apoio do SAAP-DICAM-CIAM, em Brasília, isso corresponde a 

um trabalho de análise de 54 processos/mês/servidor, em média. Dessa forma, 

verifica-se que possivelmente a equipe de análise prévia precisará ser 

aumentada ou o trabalho de análises ser distribuído de alguma outra forma. 

Considerando o momento da conciliação, que é realizada por meio de uma 

Audiência de Conciliação presencial ou eletrônica, a distribuição da realização 

das audiências certamente não será uniforme em todos os Estados. A equipe de 

64 servidores está distribuída em 28 localidades (27 capitais e mais a cidade de 

Santarém), as equipes – ECACs de SP, MT, RO e Nacional (DF) são as maiores 

com 2 conciliadores do IBAMA e 2 do ICMBIO, o dobro das demais localidades, 

pois já foi prevista uma demanda maior de trabalho nesses Estados. Porém as 

ECACs de SC, MG, RJ e Santarém/PA, por exemplo, que atualmente 

apresentam uma equipe mínima de um conciliador de cada órgão, certamente 
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apresentarão uma quantidade de autos anual superior a de outros estados como 

BA, ES, AL, CE, PI, RN, SE de forma que essa demanda precisará ser 

monitorada para avaliar a necessidade de aumentar o número de servidores nas 

ECACs com agendas lotadas. 

 
5.1.3. Caracterização do processo de estruturação e implementação do 

NUCAM entre setembro/2019 e março/2020. 

Em 08 de outubro de 2019 quando o Decreto 9.769/2019 entrou em vigor, 

quase todos os titulares da EAP e ECACs já estavam designados. O ICMBio 

publicou em setembro a remoção de servidores para compor as ECACs após 

processo de recrutamento e no IBAMA a seleção dos servidores ficou a cargo 

de cada Superintendência. Mas apesar da questão de força de trabalho ser 

rapidamente solucionada, ocorreram logo de início cinco entraves para a 

implementação do processo: 

• Problemas para adoção do AI-e no ICMBio: Falta de equipamentos para 

todos fiscais, problemas de acesso aos sistemas,  

• Atraso no desenvolvimento e entrega do sistema automatizado projetado 

para o NUCAM (Sistema Sabi[á]), que entrou em funcionamento apenas em 

março/2020. Esse sistema faz a integração das informações dos autos, com 

agendamento automático das audiências de conciliação e com o portal do 

autuado (https://portalautuado.ibama.gov.br/login); 

• Falta de clareza e desorganização no fluxo processual após lavratura dos 

autos em ambos institutos. No processo fiscalizatório do ICMBio, sem AI-e, sem 

orientações sobre como realizar o agendamento manual até  25/11/2019. 

• Atraso de quatro meses para a publicação das normativas que 

regulamentam o processo de apuração das infrações administrativas e o 

NUCAM (IN MMA ICMBio IBAMA º02/2020) e as INs que regulamentam a 

Conversão de Multas (IN MMA nº 1/2020 e nº 3/2020), publicadas no DOU em 

30 de janeiro de 2020. 

• Atrasos na reforma e estruturação das salas e entrega de equipamentos 

e mobília para as unidades do NUCAM (ECACs) nos Estados 

Devido a esses entraves e dificuldades, os primeiros cinco meses de 

implementação do NUCAM após entrada em vigor do Decreto, foram marcados 

pela impossibilidade do seu efetivo funcionamento, pela desorganização do 

https://portalautuado.ibama.gov.br/login
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processo administrativo de apuração das infrações nos órgãos e incertezas por 

parte dos servidores. 

Por meio da aplicação dos questionários foi possível mapear as principais 

dificuldades, demandas e sugestões de melhorias dos servidores recém-lotados 

nas ECACs-NUCAM nesse período inicial de implementação, essas percepções, 

serão apresentadas a seguir. 

As respostas serão apresentados sempre do consenso ou entendimentos 

mais comuns aos entendimentos incomuns e dissensos. O formulário utilizado 

para entrevistas está disponível no Apêndice B. 

Um total de 30 servidores, 16 do ICMBio e 14 do IBAMA responderam ao 

formulário (Office Forms) sendo 29 servidores das Equipes de Condução de 

Audiências de Conciliação (ECACs) e um coordenador IBAMA (Figura 7). 

 

 
Figura 7. Instituições e função dos servidores participantes da pesquisa 

 
Isso representa 48% do quantitativo de servidores lotados nas ECACs no 

momento da pesquisa (60 no total), isso porque nem todos os titulares das 

ECACs estavam nomeados. Em relação ao total de servidores previstos para o 

NUCAM, corresponde a 32, 5%. 

 
5.2. Qual o Objetivo do NUCAM? 

Uma vez que o NUCAM ainda carece de uma cultura ou identidade 

institucional própria, os diferentes entendimentos sobre seu objetivo ou objetivos 

também foram investigados durante as entrevistas para ampliar a compreensão 

sobre a conciliação ambiental, que conforme estabelece o Art. 95-A deve ser 
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estimulada pela administração pública federal ambiental com vistas a encerrar 

os processos administrativos de apuração das infrações.  

Sobre os Objetivos do NUCAM foram obtidos oito (8) diferentes grupos de 

respostas, a Figura 08 mostra a frequência que esses temas surgiram nas 

respostas;  

 
Figura 8. Objetivos do NUCAM segundo entrevistados 

 
A celeridade processual, ou seja, reduzir/desburocratizar a demora 

processual, evitar a prescrição de processos e também “encerrar o processo em 

seu início” é o principal consenso com 29% -18 respostas, de forma que o 

estímulo a conciliação ambiental previsto no Art. 95-A pode ser compreendido 

como dar celeridade ao encerramento dos processos administrativos de 

apuração de infrações ambientais. 

Estimular ou incentivar a conversão das multas em serviços 

ambientais é o segundo consenso (19% - 8 respostas) nesse caso estimular a 

conciliação pode ser entendido como incentivar/fomentar a opção legal por parte 

do autuado na conversão das multas em prestação de serviços ambientais. Ao 

conciliar a multa o autuado assume as consequências decorrentes da 

infração cometida contra o meio ambiente e paga ou trabalha para 

recuperar/minimizar o dano causado.  A resposta do coordenador da 

CIAM/IBAMA: “Efetivar a responsabilidade integral ambiental, diretriz que 

decorre do dever constitucional de proteção ambiental” foi incluída nesse 
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conjunto de respostas, porém traz uma compreensão mais ampla dobre o 

objetivo do NUCAM. 

Uma parcela dos entrevistados respondeu de forma mais genérica que o 

objetivo é “implementar o Decreto” e/ou descreveram as atividades conforme o 

Art. 98 do decreto atribui às equipes do NUCAM – EAP e ECAC (17% do total 

das respostas). 

O objetivo de reduzir o acúmulo e/ou o volume de processos submetido 

às autoridades julgadoras, bem como com a ideia de otimizar o processo de 

julgamento dos autos foi mencionado em 15% das respostas. 

Esclarecer os autuados e melhorar a imagem dos órgãos para a sociedade 

a partir dessa aproximação com os autuados foram agrupados e 

corresponderam a 10% das respostas. Os entendimentos menos comuns foram 

objetivos de aumentar o índice de pagamento das multas (5%) ou a 

padronização da instrução processual nos dois órgãos (5%). 

Esse resultado de diversidade de entendimentos dos servidores das 

ECACs, a respeito do objetivo do NUCAM, deve ser considerado como um sinal 

da necessidade de maior alinhamento, visão compartilhada e capacitação dos 

servidores, fatores importantes que foram discutidos no Item 4.2.2 e 4.3. 

Uma das características de equipes de alto desempenho é ter o objetivo 

comum claramente definido. Ou seja, os membros da equipe sabem: o objetivo 

da equipe, o que ela tem que produzir e quais os critérios de sucesso (PGR6 

ICMBio, 2019 b) 

 
5.3. Quais os atributos desejáveis nas ECACs para o melhor 

desempenho de suas funções? 

Essa questão faz um levantamento, na percepção dos membros das 

equipes ECACs, em outras palavras de atributos desejáveis para o desempenho 

de suas funções, ou seja, o que podem considerar como critérios de sucesso 

profissional na sua função. 

A IN conjunta Nº 02 de 29 de janeiro de 2020 define no seu Art. 59 que 

compete à ECAC – NUCAM basicamente:  I- remeter autos ao agente autuante 

ou à área técnica competente para manifestação ou instrução documental 

complementar, com especificação do ponto a ser esclarecido ou mais bem 

instruído e; II- Realizar audiência de conciliação ambiental;  
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Um total de 22 diferentes atributos ou habilidades foram levantados e a 

análise das respostas permitiu que fossem agrupados em 7 atributos ou 

habilidades principais (Tabela 5 e Figura 9).  

O atributo mais importante, presente em 60% das respostas, é o 

conhecimento técnico e na sequência as demais habilidades como pode ser 

visualizado na Figura 9. 

Destaca-se que 85% do total de das respostas referem-se a habilidades 

interpessoais importantes para o aprimoramento de suas atividades de trabalho 

como conciliadores ambientais. 

 
Tabela 5. Atributos ou habilidades desejáveis nos membros das ECACs 

 Atributos desejáveis em membros 

das equipes -ECACs/NUCAM 

% dos 

entrevistados  

Tipo de Atributo 

1 Conhecimento da legislação, do 
processo e das regras aplicáveis ao 
seu trabalho 

 60 % Competência 
técnica 

2 Paciência ou saber ouvir  
 

47%  
 

Habilidades 
Interpessoais 

3 Clareza na comunicação, incluindo 
objetividade, o saber se expressar  

47% 

4 Autocontrole ou equilíbrio 23% 
5 Ser atencioso, cordial, gentil, 

educado 
23% 

6 Ter empatia 20% 
7 Ser propositivo e proativo 10% 

 

Essas qualidades apontadas pelos servidores, assim como os resultados 

(objetivos) apontados no item anterior, são importantes para a construção de 

uma gestão para resultados nas ECACs, que entre outros fatores depende de 

uma estratégia clara e disseminada por toda equipe; Metas e indicadores 

compreendidos e negociados com todos os envolvidos em sua consecução; 

Monitoramento sistemático da estratégia e dos processos. E ainda 

complementando o que foi abordado anteriormente, equipes de alta performance 

apresentam o desejo de melhorar continuamente. 
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Figura 9. Atributos desejáveis para conciliadores nas ECACs 
 

5.4. Quais as principais demandas de aprendizagem e treinamento 

dos servidores? 

No sentido de levantar mais demandas de aprendizagem individuais e 

coletivas, foi solicitado que os entrevistados indicassem as principais 

necessidades de capacitação. A Figura 10 as respostas. O maior consenso, com 

45% das respostas, foi a capacitação sobre as INs conjuntas (que ainda não 

haviam sido publicadas) e legislação pertinente ao trabalho; Em seguida, 22%, 

o manuseio dos sistemas da conciliação; Em seguida, 15%, o treinamento 

prático de audiências de conciliação, realizando simulações e uso dos 

documentos oficiais. 

Os outros assuntos, que corresponderam a 18% das respostas abrangem: 

1. Procedimentos relacionados com cientificação e notificação do autuado; 2.  

Parte do contencioso; 3. Informações sobre PRAD para esclarecer autuados; 4. 

Estudos de caso exitosos e não exitosos de conciliação; 5. Técnicas de 

negociação ou mediação de conflitos para audiências; 6. Apresentar os modelos 

dos documentos que serão utilizados nas ECACs (termos de conciliação, 

certidões de recusa/aceitação da conciliação padronizados); 7. Quais os 

indicadores do desempenho do trabalho das equipes, metas e indicadores da 

EAP e ECACs; 



46 

 

Figura 10. Necessidades de capacitação levantadas 
 

Em relação às principais dúvidas apresentadas, a que se ressalvar que as 

INs não haviam sido publicadas, porém 70% conheciam a minuta da IN. Porém 

a maior parte dos entrevistados, 67%, não apresentaram suas dúvidas nessa 

questão pois aguardavam a publicação das normativas. Dessa forma, apesar de 

estar em um contexto de muitas incertezas, a minoria dos entrevistados (37%) 

apresentou suas dúvidas (Figura 11) e a maioria tratos da conversão ambiental, 

sobre informações e documentos padrões para atendimentos dos autuados e 

sobre as dinâmicas das audiências. 

 
Figura 11. Principais dúvidas apresentadas via questionário 
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A Tabela 6 apresenta algumas das dúvidas comuns apresentadas. 

Certamente é esperado por todos treinamentos focando principalmente nas INs, 

sistemas e documentos que serão utilizados no NUCAM.   

 
Tabela 6. Principais dúvidas levantadas por membros das ECACs entre 

dezembro de 2019 e janeiro de 2020. 
 

ASSUNTO ALGUMAS DÚVIDAS APRESENTADAS Frequência 
do assunto 

 
Conversão 
Ambiental* 

Funcionamento; “qual o nível de conhecimento que os 
conciliadores precisarão ter dos projetos para apresentá-los 
aos autuados? 
Como será garantida a fiscalização do cumprimento dos 
termos de conciliação relacionados com conversão de 
multas em serviços ambientais por parte das unidades 
organizacionais dos órgãos autuantes que já se encontram 
sobrecarregadas com diversas funções e poucos servidores, 
para garantir a efetividade dessa política da conciliação? 

80% 

Informações 
padrões aos 
autuados 

Sobre pagamento de multas, sobre recepção de defesa, 
sobre PRAD e também como atender pessoas que não 
sabem manusear computador, será o conciliador que nesses 
casos entrará no portal do autuado e selecionará a opção 
legal que o autuado decidir?  
Quais os documentos padrão que devem ser utilizados no 
atendimento aos autuados? 
 

60 % 

Dinâmica de 
funcionamento 
das audiências 

De que forma se garantirá a padronização de condutas dos 
servidores responsáveis pela condução das audiências?  
Qual a dinâmica para realização de audiências por 
videoconferência? 

60% 

Gestão da 
agenda 

Regras e procedimentos de reagendamentos; 
Será possível programar determinados horários para 
audiências ou bloquear determinados dias?   

50% 

 

Considera-se que uma parte considerável das dúvidas iniciais foi 

respondida com as publicações das INs conjuntas (nº 1, 2 e 3 de 2020) porém 

ressalta-se que a padronização de entendimentos e da interpretação de texto 

das INs, especialmente a IN 02/2020, precisam ser melhor esclarecidas em 

momento oportuno de treinamento ou capacitação. 

A Tabela 7 reúne dúvidas que foram apresentadas após a publicação da 

IN nº 02/2020, em grupos de WhatsApp dos servidores das ECACs e também a 

partir da colaboração direta de alguns membros das ECACs com esse 

levantamento: 
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Tabela 7. Levantamento de pontos da IN nº02/2020 que precisam de 
esclarecimentos  

1 
Esclarecer o que deve conter no termo da audiência de conciliação na hipótese de insucesso da 
conciliação (O Art. 61 só esclarece o que contém no termo de conciliação na hipótese de 
sucesso) 

2 
Esclarecer se uma atividade ilegal de desmatamento realizado em área invadida, se for 
considerada atividade de subsistência (Art. 6; VIII) isso significa que essa área não poderá ser 
embargada? 

3 Recomenda-se definir claramente por IN quais são as formas de notificação via mensagem 
eletrônica permitidas. (Art. 17; IV)) 

4 
Esclarecer se o autuado precisa estar ciente ou não da medida prevista no Art. 28; I da IN 
nº02/2020 – instalar equipamentos de rastreamento no bem apreendido, com a finalidade de 
monitorar sua localização e adequada utilização; 

5 Definir claramente quem deverá realizar a atividade prevista no Art. 33; I: publicação do extrato 
da medida administrativa cautelar de embargo no DOU; 

6 Esclarecer o que significa a extinção de punibilidade e as decisões de ordem pública previstas 
no Art. 59  

7 
Recomenda-se definir o prazo para que o autuado solicite previamente a realização de audiência 
de conciliação em outra unidade do NUCAM, desde que mais próxima do local da infração ou de 
seu domicílio. (Art. 9§2º da IN nº02/2020) 

8 Esclarecer o Art, 64. Significa que o tempo mínimo de realização de uma audiência é de 
30minutos? 

9 Esclarecer que tipo de atestado seria necessário para utilizar um veículo apreendido (Art. 27-IV) 

10 Esclarecer se o autuado pode renunciar da audiência no momento da lavratura do auto, 
manifestando-se por escrito, à mão. (Art. 54; I) 

11 É permitida a imprensa entrar e gravar uma audiência de conciliação? (Art.54 §2º) 

12 É permitido o parcelamento de multa simples juntamente com o desconto de 30%, ou autuado 
deve escolher entre parcelamento ou pagamento antecipado com desconto? (Art. 67)  

13 Esclarecer o que significa o Art. 117, inciso III: Extingue a punibilidade: III - a retratação do 
autuado, nos casos admitidos. O que é a retratação? Quais casos são admitidos?  

14 A ata da audiência de conciliação no caso de audiência infrutífera, será publicada no site do 
órgão autuante? 

15 Os termos de compromisso de parcelamento de multa simples e termo de compromisso de 
conversão serão emitidos por qual instância do órgão autuante? 

16 Mediante justificativa fundamentada o autuado poderá reagendar a audiência de conciliação 
indefinidamente? 

17 O modelo de relatório de fiscalização, anteriormente Relatório de Fiscalização I e II continua 
válido, ou será apenas um único relatório de fiscalização? 

18 
É necessário a realização do parecer instrutório ser encaminhado junto com auto e relatório de 
fiscalização para EAP? Ou ele deve ser realizado somente nos casos em que não há interesse 
do autuado em conciliar? 

19 

Caso o autuado assuma a infração e queira realizar o pagamento da multa porém não aceite as 
medidas cautelares, tais como embargo, destruição ou apreensão de instrumentos ou veículos 
utilizados para o cometimento da infração, a conciliação é bem-sucedida? Pode-se considerar 
nesses casos uma conciliação parcial ou não utilizaremos esse termo? 

 

Conforme o exposto até aqui, está claro a necessidade de maior 

alinhamento entre as instituições e coordenações do NUCAM para estabelecer 
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estratégias claras, objetivos comuns e pactuar com membros das equipes suas 

metas e indicadores e um será realizado o monitoramento e avaliação dessa 

estratégia e processos.  

A alta direção das instituições pode elevar o aprendizado organizacional 

de suas unidades por meio da promoção de treinamentos e estímulo da 

aprendizagem das equipes. 

As habilidades pontuadas no item 5.3, especificamente relacionadas com 

as competências dos membros das ECACs-NUCAM, podem ser considerados 

no Mapeamento de Competências do ICMBio realizado periodicamente pela 

Coordenação de Gestão de Pessoas. Com isso pode-se incentivar a realização 

de mais capacitações nessas áreas de interesse do NUCAM.  

 
5.5. Quais as dificuldades iniciais na percepção dos servidores e 

como estas poderiam ser minimizadas? 

A seguir serão detalhadas as dificuldades iniciais percebidas, que foram 

brevemente pontuadas no item 5.1.3, que tornaram esse processo de 

implementação do NUCAM, complexo e dinâmico e, às vezes, caótico.  

 O que mais gerou dificuldades (Figura 12) no início foi o “saber-fazer e o 

como-fazer” relacionado à falta de regulamentação do decreto (25% das 

respostas) e a impossibilidade de realizar o fluxo automatizado dos 

agendamentos (sistemas inoperantes – 18%).  Verificou-se, por meio dos 

questionários e também de observação direta, uma forte insegurança nos fiscais 

e servidores do ICMBio nos primeiros meses, relacionada com dificuldades da 

adoção do AI-e no ICMBio, a demora nas normatizações e as dúvidas em relação 

ao fluxo processual dos autos de infração. 

Dessa forma foi um período caracterizado por falta de clareza e 

padronização nas orientações (“comunicação interna com superiores”- 16% das 

respostas) sobre diversos procedimentos, inclusive com acúmulo de processos 

nas coordenações dos órgãos e autuados comparecendo nas unidades do 

NUCAM e equipes sem informações ou documentos padronizados para realizar 

os atendimentos. 

Outra questão, especialmente para servidores das ECACs-ICMBio, que 

foram lotados em prédios do IBAMA, é relacionada com “Infraestrutura” (13%), 

devido aos atrasos nas reformas das salas, entrega de mobília e equipamentos. 
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Figura 12. Dificuldades iniciais percebidas na implementação do NUCAM 
 

As orientações com fluxos contingenciais para organizar esse processo só 

foram dadas em 25/11/2019, 48 dias após a entrada em vigor do Decreto, 

portanto foi um início caracterizado pela “desorganização e demora nas ações 

das coordenações (11% das respostas).  

Ocorreu também a demora de cerca de dois meses após a lotação dos 

servidores nas ECACs para se criar as respectivas caixas do NUCAM no SEI. 

Esses fatores também foram relacionados em 9% das respostas pelo “baixo 

envolvimento e apoio da alta administração dos órgãos” na gestão ou 

coordenação desse processo de implementação.   

Apesar de todas essas questões, 5% dos entrevistados não identificaram 

nenhuma dificuldade no processo de implementação por considerarem que seu 

trabalho ainda não havia começado. Esse dissenso revela a presença de uma 

visão organizacional totalmente vertical e hierarquizada em que as decisões 

gerenciais e o controle de toda estratégia é de responsabilidade única dos 

superiores hierárquicos. 
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5.6. Identificando os gatilhos para a melhoria dos processos 

Os gargalos (pontos que reduzem a produtividade do processo) e os Gaps 

(pontos em que o processo poderia ocorrer melhor) são os gatilhos para adoção 

de melhorias no processo, conforme descrito na metodologia. 

Os principais gatilhos identificados no processo de implantação do 

NUCAM são apresentados na Figura13 e a síntese desses gaps e gargalos 

apresenta-se na Tabela 9, ao todo foram identificados 28 gatilhos, 20 gaps e 8 

gargalos. Dentre os tipos de Gaps identificados, de acordo com Pavani & 

Scucuglia (2011), analisando o processo de implementação do NUCAM, a 

maioria dos gaps identificados diz respeito à tipo “processos sem procedimento 

padrão”; identificou-se também gaps “Restrições impostas por (falta de) 

regulamentações e recursos”; E, em alguns casos, o gap “Layout do ambiente 

inadequado” é o caso das equipes (ECACs) em que as salas do NUCAM foram 

projetadas apenas para a realização das audiências, e não para que os 2 ou 4 

servidores da equipe desempenhem suas funções diárias, ou seja, em alguns 

casos, não cabem 2 ou 4 servidores e suas respectivas estações de trabalho na 

sala do NUCAM, por conta disso esses servidores tem de trabalhar em outras 

salas do prédio, o que pode dificultar o trabalho e a integração da equipe. 

 

 

Figura 13. Principais gargalos e gaps do processo apontados pelos 
entrevistados 
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Gargalo: A notificação e ciência do autuado sobre a autuação e 

agendamento da audiência, que deve ser realizada no prazo de até 7 dias de 

antecedência da data da audiência (ver fluxo das atividades no Apêndice 1), é 

um ponto crítico do processo da conciliação. Pois como foi apontado no item 

5.1.1, os dados do processo sancionador do IBAMA de 2013-2017, mostram que 

cerca da metade dos autos de infração não são notificados no momento da 

lavratura e a ciência do autuado nesses casos levou em média 107 dias para 

ocorrer (CGU, 2019), de forma que o prazo determinado pela IN nº02/2020 pode 

ser seriamente prejudicado. 

Considerando que o tempo mínimo de agendamento para realização da 

audiência de conciliação, nos padrões atuais, é 91 dias após a lavratura do auto, 

a notificação do autuado poderia, então, ser realizada em até 84 dias, para 

respeitar o mínimo de 7 dias de antecedência da audiência, para não inviabilizar 

o processo. Enquanto a notificação não for realizada, a audiência de conciliação 

precisará ser reagendada. Perde-se o potencial nesses casos de gerar a 

economia processual. A celeridade do processo depende em última instância da 

rotina de notificação e ciência da autuação ocorrer de forma célere. 

A automatização certamente irá contribuir com essa rotina de notificação 

e cientificação do autuado, uma vez que o acesso do autuado ao portal consistirá 

em prova de sua ciência no processo, porém nem todos os autuados terão 

acesso ou saberão acessar seus processos. 

  Com a lavratura do AI-e automaticamente o agendamento será realizado, 

por meio de sistema eletrônico as informações sobre a agenda das audiências 

junto todos os autos do processo de apuração da infração, serão integradas e 

acessíveis para as unidades ECAC competentes.  

Gap: Recursos indisponíveis. Há ainda o desafio e incertezas transição 

completa do ICMBio para AI-e, pois as autuações continuam ocorrendo em 

bloco de papel. O fluxo manual contingencial adotado direciona toda a 

demanda de reagendamento dos dois orgãos para a DICAM/CIAM/IBAMA. 

Pode-se afirmar que o sucesso da implementação da conciliação e do 

processo de apuração depende da implementação do processo de autuação 

100% digital, que depende da disponibilização de equipamentos para todos os 

fiscais e do pleno funcionamentos dos equipamentos e dos sistemas projetados, 
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ou seja, o Sistema Sabi[á], que integra Portal do Autuado - 

https://portalautuado.ibama.gov.br/login, Perfil Conciliador, Analista e Gestor. 

Em relação ao processo da Conciliação Ambiental, alguns gaps foram 

identificados no fluxo de atividades (TO-BE) da conciliação: 

“Processo sem procedimento padrão”, foi identificado inicialmente mas 

com a publicação da IN boa parte desses pontos já foi resolvido, porém enquanto 

não ocorrerem treinamentos ou capacitação para alinhamento desses 

procedimentos de condução das audiências e entendimento das normativas, são 

aspectos que vão atrapalhar o processo tanto de implementação do NUCAM 

quanto processo da conciliação ambiental em si; 

“Recursos indisponíveis”: O caso da demora no desenvolvimento dos 

sistemas da conciliação (em breve será resolvido) e dos equipamentos e 

sistemas para viabilizar a transição do ICMBio para autuação eletrônica (sem 

previsão para ser resolvido);  

“Valor agregado baixo ou negativo”: Este é o caso dos autuados, clientes 

finais do processo, tendo prejuízos pessoais ao se deslocarem para audiências 

de conciliação que não ocorreram, sem o conhecimento de que essas audiências 

foram reagendadas pela administração, que não conseguiu avisa-los sobre o 

reagendamento a tempo; É o gap mais impactante, pois impacta negativamente 

o cliente final, a quem a instituição deveria atender. 

“Falta de controle de qualidade”: Em relação por exemplo ao padrão de 

condução das audiências pelos conciliadores e, também, em relação ás 

estratégias pouco claras das instituições para fiscalizar os Termos de 

Compromisso de Conversão de Multas até o momento; 

“Respostas muito lentas de outras áreas”: Esse é o caso da possível 

demora dos fiscais em encaminhar o processo administrativo do auto de 

infração, com relatório e comprovante de ciência do autuado. Ou no caso da 

equipe EAP não conseguir atender o prazo de 5 dias para providencias as 

informações complementares solicitadas pela ECAC, por exemplo; São aspectos 

que precisarão ser monitorados, alguns entrevistados consideram alguns prazos 

de tramitação estabelecidos muito curtos; 

E por fim o gap “Formação de filas” podemos refletir que, semelhante ao 

que vem ocorrendo no Sistema Paulista de Conciliação, a tendência é que o 

tempo de espera para a realização das audiências aumente bastante com o 

https://portalautuado.ibama.gov.br/login
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tempo, para bem mais do que 91 dias da lavratura do auto. Em SP o tempo 

mínimo já é de 120 dias. No sistema federal as audiências ainda não ocorreram 

portanto iniciaremos o funcionamento das audiências com grandes atrasos. 

Com a situação da pandemia de Covid-19 e suspensão das audiências de 

conciliação esse fato será ainda mais agravado, e talvez novos procedimentos 

de audiência eletrônica precisarão ser formulados para evitar um passivo muito 

grande de audiências. 

 
Tabela 8. Quadro-síntese com os gargalos e gaps identificados no processo 

pelos entrevistados 

Gatilho Síntese do gatilho 
Frequência 

nas 
entrevistas 

Gap 1 

Dificuldades na interpretação das normativas ou 
despreparo gera insegurança nos servidores e dificulta o 
atendimento ao público, análises dos autos e pode acarretar 
adoção de fluxos processuais incorretos; 

33,3% - 
somando 
gap 1 e 

gargalo 1) Gargalo 
1 

Maior tempo gasto nas análises preliminares em função da 
pouca experiência e conhecimento dos servidores que compõe 
a EAP a respeito da atividade fiscalizatória e instrução 
processual; 

Gap 2 Ausência das normativas (Entrave resolvido) 36,7 % 

Gargalo 
2 

Tamanho reduzido da EAP; Acúmulo de processos a 
serem analisados nos primeiros meses e grande volume de 
processos. 

30,0 % 

Gap 3 

Demora no desenvolvimento do sistema nos primeiros 
meses (ENTRAVE inicial); Deve-se considerar a 
possibilidade de falhas após sua entrega, por ex. problemas 
na integração das informações no Banco de Projetos de 
Conversão de Ambientais que constituíram um possível 
entrave. 

23,3 % 

Gap 4 

Problemas na ação do fiscal autuante: relatório de 
fiscalização mal elaborados/ Vícios na lavratura de Autos; 
Erros no agendamento manuais – Lavratura em blocos de 
papel 

16,7% 

Gap 5 

Dificuldade na gestão da agenda de audiências – Caso o 
sistema de agendamentos e reagendamento automático não 
permita pequenos ajustes por parte da respectiva ECAC nos 
horários de início das audiências considerando 
particularidades locais; 

13,3% 

Gargalo 
3 

Dificuldades de notificação dos autuados dos 
agendamentos e demais alterações relacionadas às 
audiências; Grande parte dos infratores da zona rural não 
possui endereço definido, número de telefone ou e-mail; 

13,3% 

Gargalo 
4 

Os prazos de tramitação do processo entre EAP e ECAC 
podem ser um gargalo; A análise da EAP chega para a ECAC 
com data muito próxima da respectiva audiência de 
conciliação, o que poderá ser agravado por questões pessoais, 
como férias, afastamentos médicos, considerando tamanho 
reduzido da equipe. 

13,3% 

Gap 6 
Demora na transição para AI-e no ICMBio – autuação em 
blocos de papel pode ser considerado gargalo ou entrave para 
um processo projetado para ser todo automático. 

10,0% 
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Gargalo 
5 

Reduzido número de unidades de ECAC/NUCAM 
considerando as dimensões continentais do Brasil e as 
dificuldades logísticas e financeiras para atuados do interior, 
principalmente região amazônica e sertões para o 
comparecimento até a capital para realizar a audiência de 
conciliação; 

10,0% 

Gap 7 

Indefinições sobre a condição funcional do servidor ECAC 
ICMBio – chefia local, plano de trabalho e metas; Diferenças 
sobre exclusividade de função entre servidores das 
ECACs do ICMBio e IBAMA dificulta uma clara divisão de 
tarefas nas ECACs; 

10,0% 

Gap 8 
Padrões de comunicação ineficientes, canais de 
comunicação inadequados acarretando falta de clareza nas 
orientações e atividades despadronizadas. 

10,0% 

Gap 9 

Utilização da conciliação por analfabetos e analfabetos 
digitais, muitos não tem e-mail e não sabem utilizar essa 
comunicação o que prejudicará na criação da assinatura 
eletrônica e acesso ao portal do autuado; Falta de acesso 
à internet pelos autuados; 

6,7% 

Gap 10 Reduzido nº de servidores nas ECACs 6,7% 

Gap 11 
Divergências técnicas de entendimento das normas entre o 
agente autuante e o servidor da EAP e/ou ECAC (falta de 
padronização) 

3,3% 

Gap 12 Instrução processual deficitária; 3,3% 

Gap 13 Falta de uma estratégia clara em caso de falhas/erros no 
sistema automático como ocorrerá o fluxo de trabalho; 3,3% 

Gap 14 

Estrutura organizacional atual do ICMBio inadequada. Há 
necessidade de uma coordenação específica para o NUCAM 
dentro do ICMBio, subordinada à CGPRO, semelhante ao 
DICAM/IBAMA.; 

3,3% 

Gap 15 

Fiscalização deficitária do cumprimento dos termos 
relacionados com a conversão de multas em serviços 
ambientais por parte das unidades dos órgãos autuantes já 
sobrecarregadas com diversas outras funções,  

3,3% 

Gargalo 
6 

Funcionamento das suplências pode ser um gargalo visto 
que a ausência de um suplente pode acarretar atraso na 
agenda das audiências de conciliações (procedimentos para 
solicitar suplentes indefinidos até o momento)  

3,3% 

Gargalo 
7 

Tempo de atendimentos previsto para as dinâmicas de 
audiências (1h a 1h30) pode ser insuficiente pois depende da 
complexidade dos autos, do treinamento do conciliador  

3,3% 

Gap 16 Falta de planejamento e organização nas instituições 3,3% 

Gap 17 

A demora na definição de cargos de chefias, como é o caso 
da DICAM-IBAMA, e/ou sucessivas trocas de pessoas no 
cargo da CGPRO – ICMBio, que teve 3 coordenadores em 
menos de 6 meses desde a criação do NUCAM, são fatores 
que causam certa instabilidade e agravam dificuldades 

3,3% 

Gap 18 ECACs sem treinamento para negociação pode gerar 
dificuldades nas audiências de conciliação 3,3% 

Gargalo 
8 

Tempo de notificação do autuado com prazo de 7 dias 
antes da realização da audiência de conciliação  

Pós-
entrevista 

Gap 19 Início das audiências sem treinamento das normativas. 
Pós-

entrevista 

Gap 20  
Autuados comparecendo nas unidades do NUCAM e equipes 
sem informações ou documentos padronizados para realizar 
os atendimentos (GAP: processo com valor negativo! ) 

Pós-
entrevista 
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5.7. Proposições de melhorias no processo de implementação do NUCAM  

Algumas das melhorias levantadas a seguir foram descritas nas 

entrevistas (questionários) outras foram obtidas a partir da análise dos gatilhos 

identificados, com base nas entrevistas e da observação direta.  

A reflexão e busca de uma visão mais sistêmica possível do processo 

organizacional (ponta-a-ponta) juntamente com a abordagem conceitual e 

metodológica da gestão por processos contribuiu para a identificação de 

diversas oportunidades de melhorias tanto no processo de implementação do 

NUCAM quanto no processo da conciliação ambiental, e poderá contribuir com 

a futura implementação dessas melhorias. 

 

 
Figura 14. O que poderia ser feito para minimizar as dificuldades encontradas 

 
Os principais consensos em relação à pergunta O que poderia ser feito 

minimizar as dificuldades iniciais? (Fig.14) foram:  

Um melhor planejamento (53,3%) e mais apoio da alta administração 

(30%) uma vez que as dificuldades iniciais encontradas são principalmente 

relacionadas com questões fora da governabilidade desses servidores. 

Constatou-se que a remoção dos servidores antes da estruturação de condições 

mínimas para realização de suas atividades foi um processo desgastante para 

esses servidores e para as coordenações envolvidas.  

Está claro a necessidade de nova capacitação/ treinamento dos 

servidores nos aspectos técnicos e operacionais (manuseio de sistemas) e sobre 

interpretação das normativas antes do início das atividades de conciliação, 
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apontada por 23,3% dos entrevistados; A melhoria da comunicação interna 

(20%); A celeridade na adoção dos fluxos alternativos, apontada por 13,3%, 

relacionada também ao planejamento em tempo hábil, para não acarretar 

problemas no atendimento aos autuados ou inseguranças nos fiscais.   

Aqueles que responderam “demandar serviços para membros das 

ECACs”, se referem a situação dos servidores do ICMBio nas ECAC que ficaram 

um período sem atividades claramente definidas, mas, passado algum tempo, a 

maioria dos servidores receberam Ordens de Serviço da CGPRO. 

Melhorar a estrutura organizacional, foi uma resposta que surgiu em 

menor frequência (10%) nessa questão e foi mais apontada na questão seguinte 

sobre “Sugestões de melhorias para os próximos meses”. Diz respeito tanto ao 

tamanho projetado para as equipes, considerado insuficiente especialmente 

tamanho da EAP, quanto à sugestão da estrutura organizacional das 

coordenações ser ampliada ou modificada no sentido de conseguir realizar um 

melhor acompanhamento, apoio e orientações para os servidores do NUCAM, 

considerando que essas coordenações, tanto CIAM quanto CGPRO são 

compostas de poucas pessoas responsáveis por uma quantidade enorme de 

questões, pessoas e processos. Porém no caso do IBAMA, já existe a DICAM 

na estrutura e o SAAP para dar esse apoio e acompanhamento à conciliação 

ambiental. No caso do ICMBio, não há um setor específico na CGPRO para isso. 

Uma vez que as ECACs estão localizadas em 28 pontos do Brasil, quase 

todas localizadas em ambiente e estrutura física do IBAMA, e portanto, os 

servidores do ICMBio nessas equipes ficam sem chefia local presente, a 

estruturação de uma divisão ou ao menos um cargo de chefia exclusivamente 

para os 32 servidores das ECACs-NUCAM/ICMBio, ou seja, que não acumule 

tantas funções como é o caso do Coordenador Geral de Proteção, atual chefe, 

são sugestões pertinentes para melhorar a estrutura e gestão do NUCAM no 

ICMBio. 

Por fim ressalta-se o “Estabelecimento de uma coordenação conjunta dos 

trabalhos”, apontado por 6,7%, relacionado com a gestão, cultura e aprendizado 

organizacional, que indica a necessidade de incluir mais responsabilidades 

horizontais aos envolvidos e ter mais envolvimento das lideranças de ambos 

institutos para que o processo seja implementado de forma realmente integrada. 
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5.7.1. Melhora na comunicação 

A percepção sobre o padrão de comunicação interna foi avaliada por meio 

de uma questão objetiva (Figura 15). 60% dos entrevistados considerou o padrão 

como “Insatisfatório” ou “Insatisfatório e Ausente” ou “Ausente”, sendo que 

43,3% considerou esse padrão como “Insatisfatório”; 33,3% considerou o padrão 

como “Satisfatório” e 6,7% considerou como “Bom”. 

 

 
Figura 15. Percepção sobre padrão de comunicação entre coordenação e 

servidores 
 

Essa percepção está relacionada com ocorrência de desencontros de 

informações entre os órgãos, divergências em entendimentos sobre 

funcionamento das equipes e funções do NUCAM entre os servidores do ICMBio 

e IBAMA, por exemplo, em relação à questão do cargo na ECAC ser função 

exclusiva ou não, divergências entre entendimento dos prazos para início das 

audiências e sobre os fluxos processuais. 

A insatisfação também foi atribuída: À percepção de que os canais de 

comunicação informais (Teams, Skype e Whattsapp) utilizados para 

esclarecimento de dúvidas e repasse de orientações não foram os meios 

adequados para receber tais orientações; À falta de atualizações periódicas ou 

atualizações em geral sobre estruturação do NUCAM e dos sistemas 

necessários para seu efetivo funcionamento; Ao fato de que foram raros os 

comunicados oficiais via e-mail institucional aos servidores nesse período inicial; 

E alguns consideraram que mais de um canal informal para troca de informações 
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causou dificuldade no acompanhamento da comunicação e recebimento/ciência 

das orientações.  

Verifica-se em diferentes contextos de mudanças organizacionais, 

principalmente no início de qualquer processo novo, que é natural que os 

agentes envolvidos passem por momentos de incertezas e inseguranças. Por 

isso, a comunicação no contexto de gestão para a mudança é fundamental.  

Um bom padrão de comunicação, nesse sentido, é aquele que comunica 

em todas as direções (para cima, para baixo e horizontalmente), com 

periodicidade constante, mesmo que seja apenas para atualizar um mesmo 

status de espera por exemplo. Ter clareza de quais informações cada grupo de 

interesse espera ou necessita e assim, buscar transmitir com clareza as 

orientações e informações, até que os novos procedimentos e funcionamentos 

sejam internalizados. Naturalmente o envolvimento dos atores aumenta na 

medida que o nível de dúvidas e incertezas e resistências é reduzido (ICMBio, 

PGR6, 2019 c). 

 

5.7.2. Padronização de atividades 

Considera-se a padronização um atributo desejável para a gestão por 

processos, conferindo estabilidade e segurança na realização das atividades. Na 

análise de negócios, abordagem análise in-process, como descrito na 

metodologia, a constatação de processo sem procedimento padrão configura um 

gap, de fato este foi o principal tipo de gap constatado no processo de 

implementação do NUCAM.  
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Figura 16. O que precisa ser padronizado com a máxima urgência? 
 

O resultado mais consensual foi a padronização da organização e divisão 

das tarefas e atividades de trabalho nas ECACs e a padronização dos acessos 

aos sistemas dos dois órgãos, com 63% das respostas. Esse conjunto de 

respostas inclui: A definição e comunicação clara da divisão de tarefas e sobre 

o acesso aos sistemas (quais sistemas de ambos os órgãos deverão ser 

acessados?); Regras de uso da sala e equipamentos do NUCAM; O plano de 

trabalho e metas das equipes; PTI dos servidores; Procedimentos de registros 

de frequência no SISREF dos servidores do ICMBio (uma vez que estes se 

encontram lotados dentro da estrutura física do IBAMA). 

A necessidade de divisão de tarefas entre servidores IBAMA e ICMBio nas 

ECACs é agravada pelo fato de que servidores do IBAMA continuarem a 

desempenhar suas antigas funções, enquanto para os servidores o ICMBio a 

função do NUCAM é exclusiva. Nesse sentido, durante questionário, foi 

apontada a necessidade de definição, considerando as peculiaridades locais, da 

forma de trabalho das duas instituições – IBAMA e ICMBio - enquanto uma 

equipe de conciliação única.  

Como era esperado, 37% dos entrevistados mencionou a urgência na 

publicação e padronização das regulamentações (via normativas e alinhamento 

entre órgãos) das atividades do NUCAM. 
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A padronização da comunicação interna entre as coordenações do 

NUCAM no ICMBio e IBAMA e os seus servidores colaboradores (do NUCAM e 

fiscais) e, também, (em menor frequência) entre as coordenações foi apontado 

por 43% como uma urgência. Melhorias na comunicação interna foram 

apontadas em 20% das respostas sobre o que minimizaria as dificuldades iniciais 

(Fig.16) e corresponder a 30% das sugestões de melhorias (Fig. 17 e Tabela 10) 

, dessa forma a comunicação interna pode ser considerado um ponto crítico para 

melhoria desse processo. Em seguida foi apontada a necessidade de 

informações (procedimentos e documentos) padronizadas para o atendimento 

dos autuados (17%); 

Os maiores consensos nas sugestões de melhorias propostas nas 

entrevistas são necessidade de definição e comunicação de padrões de trabalho 

e documentos e melhorias da comunicação interna (Fig. 17) 

 

 

Figura 17. Principais sugestões de melhorias apontadas ao processo de 
implementação do NUCAM 

 
A padronização da forma de trabalho das duas instituições – IBAMA e 

ICMBio - enquanto uma equipe de conciliação única, considerando as 

peculiaridades locais foram abordados por 50% dos entrevistados. 

Considerando que 27% não contribuiu com essa questão, isso representa 

praticamente 70% das sugestões, portanto é assunto de extrema relevância para 
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necessidade de treinamento nas normativas e questões sobre infraestrutura para 

realização das audiências. 

Na tabela 10 apresenta-se uma síntese das sugestões levantadas pelas 

entrevistas e também por observação direta, totalizando 34 oportunidades de 

melhorias para o processo de implementação do NUCAM.  

 
Tabela 9. Quadro Síntese com proposições de melhorias para o processo de 

conciliação ambiental no IBAMA e ICMBio 

1 
Definir uma forma de trabalho das duas instituições enquanto uma equipe de 
conciliação única com atividades e documentos padronizados, considerando ajustes de 
funcionamentos considerando as particularidades locais, conforme orientações oficiais.  

2 
Coordenação única para o NUCAM para padronizar todos os procedimentos entre os 
órgãos ou caso não seja possível, as duas coordenações (CGPRO e CIAM) devem 
trabalhar de forma efetivamente integrada, com orientações e procedimentos uniformes.  

3 

Melhorar estrutura organizacional da CGPRO – (Caso não seja possível criar uma 
coordenação única dos dois órgãos.) SUGERE-SE ao ICMBio ter um setor específico de 
coordenação do NUCAM na estrutura da CGPRO-ICMBIO para garantir o funcionamento 
do processo da conciliação e apoiar as equipes ECACs, possibilitando uma comunicação 
direta com os servidores para alinhamentos e afinamento das atividades e resolução de 
problemas operacionais/ técnicos ou administrativos. Semelhante à DICAM/IBAMA para 
apoiar e coordenar junto com DICAM, as atividades e demandas técnicas, operacionais e 
administrativas das 28 ECACs e EAP. 

4 Aumentar número de servidores nas coordenações CGPRO-ICMBio e DICAM- CIAM; 

5 Definir se NUCAM é uma função de dedicação exclusiva ou não.  

6 
Sensibilizar os superintendentes sobre priorizar atividades do NUCAM evitando que os 
servidores IBAMA das ECACs fiquem sobrecarregados e possam se dedicar mais as 
tarefas do NUCAM. 

7 
Nos locais em que as ECACs tiverem poucas audiências semanais permitir a realização de 
ações de apoio às CRs, SUPES ou UCs mediante Ordens de Serviço ou, caso o servidor 
solicitar, que seja concedida a redução de carga horária. 

8 Definir claramente a condição funcional do servidor do ICMBio nas ECACs e a divisão de 
tarefas entre servidores dos dois órgãos. 

9 
Definir claramente e urgentemente como funcionará a suplência no NUCAM, designar e 
dar treinamento aos suplentes; Também foi sugerido a participação dos suplentes nas 
audiências caso o treinamento destes não possa ocorrer. 

10 
Dar a responsabilidade da gestão da agenda das audiências para as equipes locais 
das ECACs, com a possibilidade de ajustes locais no sistema automático de 
agendamento em relação aos horários de início das audiências. 

11 

Por exemplo, permitir bloqueio de alguns horários ou então a programação dos horários 
de início das audiências para evitar por exemplo audiências com início entre 11h30 a 
13h59e também a partir das 17h30. 
Seria interessante o sistema permitir bloquear datas específicas (por exemplo feriados 
locais ou datas que a SUPES local não terá expediente); 

12 

Sugestão: Avaliar a possibilidade de poder programar o sistema de agendamento local de 
uma ECAC para agendar as audiências preferencialmente em determinados períodos 
(manhã ou tarde) e dias da semana, isso facilitaria a organização do servidor que realiza 
outras funções na SUPES ou por Ordem de Serviço. 

13 Realizar Treinamento de servidores NUCAM, considerando as necessidades de 
capacitação, dúvidas e sugestões apresentadas neste trabalho  

14 Treinar os agentes de fiscalização no processo de autuação, notificação e conciliação; 

15 Implementar o AI-eletrônico no ICMBio com urgência, padronizar os sistemas e 
procedimentos de autuação e notificação nos dois órgãos. 
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16 
Finalizar a estruturação das salas com equipamentos e mobília adequados. Considerar 
que em muitos locais os servidores do NUCAM ECACs cumprem sua jornada diária nessas 
salas e não somente realizam as audiências. 

17 Melhorar os mecanismos de segurança das salas do NUCAM e prédios, por exemplo, 
câmeras filmadoras, detector de metais na entrada. 

18 Melhoria da comunicação interna do NUCAM com atualizações quinzenais aos 
servidores; 

19 

Comunicar orientações oficiais ou documentos oficiais somente por e-mail institucional, 
canais informais foram considerados inapropriados para isso. Adotar apenas um meio 
informal de comunicação para responder de forma mais ágil as dúvidas, evitando vários 
grupos ou tipos de canais informais (Skype Teams, WhatsApp) 

20 Integrar os servidores na gestão dos trabalhos, numa perspectiva, portanto, mais 
participativa e horizontal. 

21 Elaboração de Manual dos procedimentos e orientações para as instituições envolvidas 
e o cidadão. 

22 

Sugestões para regulamentos: Ser obrigatório filmar e gravar as audiências; Limitar o 
número de pessoas que podem participar da audiência junto com o autuado/interessado, 
para no máximo 2, evitando pressão política ou psicológica nas equipes de condução 
durante audiências;  

23 Definir que sistemas do IBAMA e ICMBio precisam ser acessados pelos servidores do 
NUCAM, treinar os servidores nos sistemas novos. 

24 Definir orientações claras aos fiscais sobre os prazos de agendamento das audiências, 
considerando um período de transição para o sistema de AI-e no ICMBio.  

25 Aprimorar fluxos alternativos de agendamento e reagendamento manual e notificação de 
autuados, caso de problemas operacionais no sistema. 

26 Pactuar plano de trabalho com servidores do ICMBio de forma padronizada – definir quais 
são os padrões de desempenho das funções do NUCAM, com indicadores e metas. 

27 
Funcionamento da audiência: o Início da sessão de conciliação no sistema deveria ocorrer 
após a identificação dos presentes na audiência e só então passaria a exposição breve 
pelo autuado; 

28 
Alterar as regras que trouxe suspeição e impedimento para que o Conciliador do IBAMA 
não possa conciliar nos processos do próprio IBAMA, considerando que é no IBAMA que 
estão os volumes grandes de processo. 

29 

Pensar em regulamentos que facilitem a notificação dos autuados para que essa não 
constitua um importante gargalo do processo;  
Recomenda-se definir claramente por IN quais são as formas de notificação via mensagem 
eletrônica permitidas. (Art. 17; IV da IN nº02/2020) 

30 Ampliar tamanho da EAP com servidores com experiência na fiscalização ambiental, 
que conhecem as normas e procedimentos de autuação e/ou julgamento de autos. 

31 

Ampliar tamanho das ECACs nos Estados que reconhecidamente terão uma grande 
carga de audiências semanais ou diárias, para que licenças (diversas), participações em 
cursos, forças tarefas, comparecimentos médicos, atestados e até mesmo a resolução de 
questões pessoais justificadas não atrapalhem o andamento do processo.  

32 Sugestão que cada superintendência do IBAMA deveria ter no mínimo 4 membros nas 
ECAS, trabalhando em sistema de revezamento; 

33 
Sugestão de utilizar força de trabalho das ECACs nas Equipes de Instrução locais das 
SUPES para lidar com o passivo de processos, evitando a incidência de prescrição; 
Destinar trabalho via OS para membros das ECACs enquanto audiências não iniciam. 

34 

Sugestão de fluxo alternativo/não-automatizado de agendamentos: Faculta-se ao autuado 
agendar a audiência, caso quisesse, por meio de uma central telefônica, dentro de um 
determinado prazo a ser estabelecido, iria diminuir muito o esforço que terá que ser feito 
para garantir a notificação do autuado sobre as audiências. 
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5.8. Modelagem TO-BE dos fluxos da conciliação ambiental com base na 

IN 

A modelagem TO-BE realizada (Apêndice A) apresenta o fluxograma ou 

modelagem do processo de conciliação ambiental desde o momento da lavratura 

do auto de infração (ICMBio ou IBAMA) até o início do processo de instrução 

processual ou processo de julgamento do auto ou encerramento ou 

encaminhamento para o encerramento do processo após conciliação bem-

sucedida. 

O fluxo de atividades no NUCAM ocorre em dois momentos distintos, 

dentro da mesma instância. Primeiramente o momento da análise preliminar 

realizada pela equipe EAP e em seguida a condução das audiências de 

conciliação realizada pela equipe ECAC competente. 

A conciliação ambiental é definida nesta IN como: a adoção, pelo autuado, 

de uma das soluções legais possíveis, previstas na alínea "b" do inciso II do § 1º 

do art. 98-A do Decreto nº 6.514, de 2008, para encerrar o processo de apuração 

de infrações ambientais;  

Os procedimentos para realização da audiência de conciliação por meio 

eletrônico ainda não estão totalmente formulados e esclarecidos aos 

conciliadores. 

Esclarece-se que o Termo de Compromisso de Conversão de Multa 

(TCCM), que possui natureza de título executivo extrajudicial, deverá ser 

integralmente cumprido pelo autuado, sendo a fiscalização de seu cumprimento 

uma obrigação do respectivo órgão autuante, e o processo administrativo só será 

considerado encerrado pela autoridade julgadora após o encerramento do 

projeto ou de sua cota-parte, ou seja, após efetiva conversão de multa e 

respectiva quitação da obrigação do autuado. 

A IN conjunta MMA IBAMA ICMBio nº 02/2020, não incluiu na sua 

regulamentação, nenhum procedimento relativo à continuidade ou transição do 

processo de autuação em bloco de papel para o AI-e (auto de infração eletrônico) 

e o ICMBio ainda não implantou o AI-e. 
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5.9. Orientações sobre procedimentos e fluxos processuais da Conciliação 

Ambiental 

As orientações e os fluxos alternativos ou contingenciais relativos ao 

agendamento, reagendamento e notificação desses autos de infração do ICMBio 

lavrados em bloco de papel estão sendo estabelecidos por meio de Ofícios e 

comunicados pela CGPRO/DIMAN/ICMBio em conjunto com a 

DICAM/CIAM/IBAMA. 

É a DICAM (tel.: 61 3316-1080; e-mail dicam.sede@ibama.gov.br), do 

IBAMA que está responsável pelos reagendamentos dos autos, que foram 

lavrados desde 8 de outubro de 2019 até o presente momento (março de 2020). 

Orienta-se também que todos os dados de contato do autuado (e-mail, telefone 

e endereço) sejam coletados pelos fiscais e informado no processo, tais 

informações de contato, caso não tenham sido colocadas no processo enviado 

para EAP-NUCAM, deverão ser comunicados para a DICAM-IBAMA por e-mail. 

Desde 26 de março de 2020, devido ás medidas para o enfrentamento da 

pandemia de Covid-19, a realização das audiências de conciliação foi suspensa, 

por tempo indeterminado. 

A fiscalização ambiental é uma atividade essencial, que não foi suspensa, 

sobre os fluxos processuais, a orientação continua sendo, que, no momento da 

lavratura do auto, a audiência de conciliação seja agendada para 90 + 1 dias a 

contar da data da lavratura do auto e seja também inserido horário da audiência. 

Nos casos dos autos lavrados em bloco de papel, o formulário elaborado pela 

CGPRO com campo para identificar data, horário, local da audiência e assinatura 

ou ciência do autuado deve ser preenchido em duas vias. 

No ato da cientificação presencial ou quando da notificação da autuação 

por carta, os agentes prestarão informações sobre a possibilidade de 

remarcação da audiência de conciliação ambiental e orientarão os autuados a 

acompanharem os processos formados por meio do sistema de consulta de 

autuações ambientais federais (https://portalautuado.ibama.gov.br/login). Cópia 

do ofício-circular (em anexo) poderá ser fornecida aos autuados.  

É recomendável que os fiscais consultem a ECAC estadual competente 

para saber quais são os horários preferenciais para o agendamento, pois cada 

ECAC adotou um padrão específico de horários para as audiências. O e-mail 

mailto:dicam.sede@ibama.gov.br
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padrão das ECACs é ecac. “sigla do Estado”@icmbio.gov.br, por exemplo, 

ECAC da Bahia: ecac.ba@icmbio.gov.br  

Após lavrar o auto, notificar o autuado e elaborar o relatório de fiscalização 

o processo deve ser encaminhado via SEI para EAP do respectivo órgão (IBAMA 

ou ICMBio). 

O OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2020/DICAM/CIAM/GABIN (Anexo 1),  orienta 

que as audiências designadas para ocorrerem durante o período de suspensão 

das atividades devido a situação de calamidade pública e emergência de saúde 

pública de importância internacional relacionada ao COVID-19, poderão ser 

remarcadas.  

A remarcação das audiências, que, em regra, será realizada por iniciava 

do autuado, ocorrerá somente quando da normalização da situação que ensejou 

a suspensão dos prazos processuais e das sessões de conciliação ambiental. 

Oportunamente, ato normativo será expedido com as regras atinentes à 

remarcação e à realização das audiências que foram suspensas.  

mailto:ecac.ba@icmbio.gov.br
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6. CONCLUSÕES 

A conciliação ambiental juntamente com o sistema automatizado que foi 

projetado para a conciliação, o sistema Sabi[á], podem favorecer o aumento da 

eficiência do processo de apuração de infrações administrativas ambientais 

federais, favorecendo o aumento da celeridade (ao permitir a notificação 

eletrônica do autuado por exemplo) e economia processual (ao encerrar 

processos em seu início, reduzindo a volume de autos para serem julgados), e 

contribuir com a efetividade da política ambiental ao estimular que autuados 

assumam a responsabilidade pelas infrações administrativas paguem a multa ou 

optem pela conversão da multa em serviços ou projetos de conservação e 

preservação ambientais, nesse sentido, podemos considerar que o NUCAM tem 

o objetivo de contribuir para a efetivação da responsabilidade integral ambiental. 

Até o momento, pode-se concluir que a melhor estratégia para ambos os 

institutos (ICMBio e IBAMA) é a realização de treinamentos para as equipes do 

NUCAM, objetivando reduzir os impactos causados pela falta de preparação, 

falta de padronização e de controle de qualidade nos processos. 

É vital para o processo de implementação do NUCAM e para o sucesso 

do processo de apuração das infrações administrativas como um todo, que as 

normativas sejam compreendidas de forma padronizada entre os dois institutos 

e internalizadas por todos agentes (conciliadores, analistas e fiscais). Os itens 

5.3 e 5.4 deste trabalho apresentam de forma objetiva demandas para serem 

tratadas em uma próxima oportunidade de capacitação. Destaca-se que, além 

do domínio das leis e normativas que regem o trabalho ou função constatou-se 

a importância do desenvolvimento de habilidades interpessoais para o 

desempenho da função de conciliador(a), 

Também foram apontadas necessidades de melhorias na comunicação 

gestor-colaborador ou coordenação-equipe, que é um aspecto fundamental para 

gestão da mudança, diretamente relacionado com o envolvimento e a motivação 

dos servidores envolvidos e ao favorecimento de processos de aprendizagem 

das equipes e aprendizagem organizacional das instituições envolvidas.  

Em relação a estrutura organizacional do NUCAM, recomenda-se que as 

coordenações dos institutos trabalhem de forma integrada e que as equipes do 

NUCAM sejam conduzidas como uma equipe de trabalho única. Recomenda-se 
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uma alteração na estrutura da CGPRO/ICMBio de modo a criar um setor 

específico, à semelhança da estrutura do IBAMA que possui a DICAM e SAAP, 

para possibilitar o acompanhamento e apoio mais eficaz aos 34 servidores do 

ICMBio que compõe as equipes das ECACs/NUCAM.  

Destaca-se o que foi apontado nos Itens 5.1.2 e 5.7, sobre estrutura atual 

da EAP/NUCAM. Caso a média de autos de infração ambiental siga o mesmo 

padrão de anos anteriores (2013 a 2017), cuja média é de 18.124 autos por ano 

(IBAMA e ICMBio), isso corresponderia, considerando o atual tamanho da EAP 

com 28 servidores, a uma demanda de análise de 54 processos/mês por 

servidor, a não ser que o número de autos lavrados seja muito reduzido. Essa 

estimativa indica que um aumento de servidores na EAP pode se fazer 

necessária. 

Comparando dados do sistema paulista de conciliação ambiental com 

dados médios da fiscalização ambiental federal, é preciso atentar que a estrutura 

do NUCAM foi projetada com uma equipe 73,71% menor para lidar com um 

volume de trabalho, em média, 28,3% maior do que o sistema paulista, 

comparando a quantidade de autuações (média) que tivemos nesses dois 

sistemas por um período de 5 anos. 

Recomenda-se à gestão do ICMBio que priorize à mudança do processo 

de autuação em bloco de papel para autuação eletrônica (AI-e) no instituto, pois 

este é um aspecto fundamental para o propósito e sucesso da conciliação 

ambiental. 

Nesse contexto, vale ressaltar a perspectiva da gestão da mudança que 

busca pensar no ponto de vista das pessoas envolvidas, buscando evitar que as 

resistências naturais causem impactos nos objetivos planejados, ou ao menos 

minimizar tais resistências, isso é realizado com comunicação constante, em 

todas as direções, bem como assegurar que tanto localmente (onde as 

mudanças estão sendo implementadas) quanto na instituição como um todo, o 

propósito da mudança seja compreendido e assegurado. 

Por fim, verifica-se com base nos dados apresentados pelo relatório da 

CGU (2019) que a rotina de notificação do autuado é um ponto crítico do 

processo, que reduz sua celeridade. Dados das autuações do IBAMA de 2013 a 

2017 indicam que 52% das autuações são lavrados na presença do autuado, 

que toma ciência no momento da lavratura do auto. Os demais 48% das 
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autuações, a notificação do autuado, leva em média 107 dias para ocorrer, e em 

94% das vezes é realizada via Correio com AR. A notificação por meio eletrônico, 

via portal do autuado (https://portalautuado.ibama.gov.br/login), é uma excelente 

solução técnica para essa questão, possibilitando a automatização desse fluxo 

de notificação, porém é preciso monitorar se terá eficácia, se a maior parte dos 

autuados terão acesso à internet e conseguirão acessar o portal. 

A modelagem TO-BE do processo da conciliação ambiental no NUCAM 

(ICMBio e IBAMA), constam no Apêndice A. Esse fluxograma serve de ponto de 

partida para esclarecer sobre o funcionamento do NUCAM e poderá ser 

aprimorado na próxima oportunidade de capacitação dos servidores do NUCAM. 

Orientações gerais sobre os fluxos processuais da conciliação estão 

descritas no item 5.8. Em anexo o Ofício-Circular da CIAM/IBAMA de 26 de 

março de 2020 traz as orientações relacionadas com a suspensão de atividades 

devido a pandemia do Covid-19, por tempo indeterminado, e sobre a 

possibilidade de remarcação das audiências mediante solicitação do autuado 

(Anexo 1). 

  

https://portalautuado.ibama.gov.br/login
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7. NOTA DA AUTORA 

É interessante expor algumas limitações desse trabalho, ao longo dos 

cinco meses de sua elaboração, os objetivos gerais e específicos foram 

repensados muitas vezes, o projeto inicial foi repensado pois ocorreram duas 

restrições importantes (falta de regulamentação e falta dos fluxos automatizados 

necessários para início do trabalho da conciliação), que limitaram o 

funcionamento do processo que eu planejava analisar e mapear. Também 

ocorreu minha mudança de lotação, e entrada em exercício no ambiente de outra 

instituição (IBAMA), para realizar atividades e tarefas conjuntas, porém em um 

contexto de incertezas com os atrasos na estruturação das salas do NUCAM e 

sem os principais instrumentos para o trabalho (normativas e sistemas).  

Resolvidas estas restrições iniciais em 30 de janeiro, quando a normativa 

foi publicada, não houve tempo hábil para que fosse realizada toda a 

interpretação, modelagem e validação dos fluxos com base na IN de forma 

participativa com colegas do NUCAM. 

Recomenda-se a continuidade do trabalho com base nas análises do 

processo, no monitoramento dos gaps e possíveis gargalos já identificados, e, 

após o efetivo funcionamento das audiências ambientais pode-se avançar nesse 

trabalho realizando modelagem AS-IS e avançando para a modelagem e 

implementação do TO-BE.  

É desejável que a modelagem TO-BE seja realizada com a participação 

de mais atores do processo de forma a validar os fluxos e após o entendimento 

completo das normativas que regulamentam esse processo, esclarecendo todas 

as dúvidas sobre os fluxos do processo. 

Felizmente a realização desse TAF me permitiu um estudo mais 

aprofundando sobre o BPM (Business Process Management) – Mapeamento e 

gestão por processos e reflexões não apenas sobre os desafios do NUCAM, mas 

também sobre desafios de implementar um processo ou uma inovação em uma 

organização pública, os desafios da comunicação interna de novos grupos e 

equipes de trabalho em processo de formação, os desafios da gestão na 

mudança, assim os aprendizados individuais superaram minhas expectativas.  
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9. APÊNDICE A. Modelagem do fluxo TO-BE do processo da 
Conciliação Ambiental com base na IN º02/2020, de março de 2020. 
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10. APENDICE B. QUESTIONÁRIO APLICADO NO Microsoft Office Forms 
 

Questionário sobre a implementação do NUCAM e seus processos 
Convido você a dedicar cerca de 30 minutos para responder as questões abaixo. Com isso você 
vai contribuir com o desenvolvimento de um trabalho aplicativo do PGR (Programa de Gestão 
para Resultados/ICMBio) que têm o objetivo de realizar uma modelagem dos processos da 
conciliação ambiental e reunir proposições de melhorias para a implantação do NUCAM. São 21 
questões no total, sendo 7 de múltipla escolha. Toda a informação será utilizada de modo 
anônimo. Questionário encerrado dia 23-01-2020, agradeço a colaboração de todos 
participantes! 
Seção 1 
Caracterização básica 
Esse questionário está direcionado para os servidores que estão lotados ou designados para 
desempenhar funções no NUCAM - Núcleo de Conciliação Ambiental ou 
contribuíram/contribuem de alguma forma para sua implementação. 
1.Você é servidor(a) de qual órgão: 

IBAMA 

ICMBio 

MMA 

 

 
2.De qual equipe do NUCAM você faz parte: 

EAP 

ECAC 

Coordenação ou GT 
3.Você já tem suplente para sua função no NUCAM? 

Sim 

Não 

Não se aplica 
Seção 2 
Estruturação inicial do NUCAM e Gestão da Mudança 
4.Nesse momento inicial de estruturação do NUCAM, quais são as principais dificuldades 
encontradas no desenvolvimento do seu trabalho? 
5.Na sua opinião, o que poderia ter sido feito para minimizar essas dificuldades iniciais? 
6.Pode-se dizer que o padrão de comunicação da coordenação/ direção do NUCAM com os 
servidores recém-lotados, foi: 

Bom 

Satisfatório 

Insatisfatório 

Ausente 
7.Na sua opinião, houve clareza nas informações repassadas e alinhamento entre IBAMA e 
ICMBio na estruturação do NUCAM? 

Sim 

Não 
8.Caso considere necessária a padronização de entendimentos entre IBAMA e ICMBio, o que 
precisa ser padronizado com a máxima urgência? 
Seção 3 
Gestão por Processos - Modelagem de Processos do NUCAM 
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Um processo organizacional é basicamente uma série de ATIVIDADES encadeadas que geram 
valor (objetos). De acordo com Pavani Júnior & Scucuglia (2011) entende-se por ATIVIDADE: 
Um conjunto de tarefas realizadas de modo sequencial que dão origem a um Objeto. OBJETO é 
algo que agrega valor ao processo, por exemplo um documento. Além disso a atividade tem 
origem em um cargo/função e entrega um objeto/ valor para outro cargo/função ou à um cliente 
(autuados, sociedade), isso é uma boa maneira de diferenciar atividades de tarefas, comumente 
confundidas. Exemplos de tarefas: organizar agenda, ler e-mails, atender telefones. Exemplos 
de atividades: realizar uma audiência de conciliação; esclarecer dúvidas de fiscais; entregar a 
folha de ponto; emitir uma Nota Técnica.  
9.Questão apenas para membros de ECACs: Após leitura da explicação acima, por favor liste 
TODAS as atividades que você entende que deverão ser realizadas diariamente ou com alguma 
periodicidade regular pelos membros das ECACs-NUCAM. 
10.Questão apenas para membros da EAP: Após leitura da explicação acima, por favor liste 
TODAS as atividades que você entende que deverão ser realizadas diariamente ou com alguma 
periodicidade regular pelos membros da EAP-NUCAM. 
11.Se você pudesse melhorar alguma coisa no seu processo de trabalho nos próximos meses o 
que seria? 
12.Quais são suas principais dúvidas sobre os procedimentos e regulamentos do NUCAM? 
13.Qual o objetivo do NUCAM? 
Seção 4 
Gestão por Processos - Foco na melhoria dos processos da Conciliação Ambiental  
14.Você tem conhecimento da minuta da IN conjunta IBAMA e ICMBio que regulamenta os 
procedimentos da conciliação ambiental? 

Sim 

Não 
15.No processo previsto/projetado de conciliação ambiental, em que atuam a EAP e as ECACs, 
quais são os gargalos ou entraves que você identifica, ou seja, que podem impedir que o fluxo 
de trabalho ocorra de maneira célere? 
16.Com a alteração do Decreto Federal 6.514/2008 a defesa do autuado só poderá ser 
apresentada após a realização da audiência de conciliação. Você entende que há vantagem ou 
desvantagem PARA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO de infrações 
ambientais no fato do autuado ter a possibilidade de encerrar o processo antes da apresentação 
da defesa? 

Vantagem 

Desvantagem 

É indiferente 
17.Por favor justifique sua resposta no caso de marcar A ou B. Fique a vontade para expressar 
sugestões de melhoria ao processo relacionadas com esse aspecto. 
18.Quais tópicos ou assuntos que você sugere que sejam abordados em uma próxima 
capacitação para os servidores do NUCAM? 
19.Quais os atributos que você considera importantes para um conciliador(a) ter um alto 
desempenho de sua função na Equipe de Condução de Audiência de Conciliação Ambiental 
(ECAC)? 
20.Deseja receber uma devolutiva sobre esse trabalho por e-mail? Caso positivo por favor 
informe seu e-mail (essa informação será mantida em sigilo) 

Sim 

Não 
21.Caso queira receber devolutiva dessa pesquisa por favor informe seu e-mail (essa informação 
será mantida em sigilo) 
 

11. ANEXO 1 
 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2020/DICAM/CIAM/GABIN de 26 de março de 2020 
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Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO IBAMA

COORDENAÇÃO DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS
DIVISÃO DE CONCILIAÇÃO AMBIENTAL

 
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 2/2020/DICAM/CIAM/GABIN

Brasília, 26 de março de 2020.

Às Equipes de Condução de Audiências (Ecac Nucam) 
 
C/c 
Ibama, Gabinete da Presidência (Gabin Presi Ibama) 
ICMBio, Gabinete da Presidência (Gabin Presi ICMBio) 
 
Diretoria de Planejamento, Administração e Logís�ca (Diplan Ibama) 
Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação (Diman ICMBio) 
Divisão de Conciliação Ambiental (Dicam Ciam Ibama) 
Serviço de Apoio à Analise Preliminar (SAAP Dicam Ciam Ibama) 
 
 
Assunto: estado de calamidade pública: emergência de saúde pública de importância internacional: Decreto
Legisla�vo 6/2020 | Audiências de conciliação ambiental: suspensão por prazo indeterminado.
Referência: caso responda este o�cio, indicar expressamente o processo 02001.008565/2020-11.
 

A Coordenação de Apuração de Infrações Ambientais (Ciam Ibama) e a Coordenação-Geral
de Proteção (Cgpro ICMBio), responsáveis pela gestão do Núcleo de Conciliação Ambiental (Nucam) no
âmbito do Ins�tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do
Ins�tuto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), diante do estado de calamidade
pública assim reconhecido pelo Congresso Nacional ante a emergência de saúde pública de
importância internacional relacionada ao coronavírus COVID-19 (cf. Decreto-legisla�vo 6/2020), e em
razão da suspensão dos prazos processuais adotada por ambos os Ins�tutos (cf. Portaria Ibama 826/2020
e Portaria ICMBio 210/2020), comunicam a suspensão, por prazo indeterminado, das audiências de
conciliação ambiental.

Ibama e ICMBio divulgarão esta circular por meio dos seus canais ordinários de
comunicação. 

As Equipes de Condução das Audiências de
Conciliação (Ecac) locais (instaladas nas unidades federa�vas) e nacionais (localizadas na sede do
Ibama) par�ciparão de ações de comunicação com enfoque nos autuados.

Superada a presente crise de saúde pública, Ibama
e ICMBio transmi�rão instruções sobre a remarcação das audiências que não puderam ser
realizadas durante o período de restrição ao contato social.

A remarcação das audiências, que, em regra, será realizada por inicia�va do
autuado, ocorrerá somente quando da normalização da situação que ensejou a suspensão dos prazos
processuais e das sessões de conciliação ambiental. Oportunamente, ato norma�vo será expedido com
as regras a�nentes à remarcação e à realização das audiências que foram suspensas.

A fiscalização ambiental é definida como serviço público essencial, logo, suas a�vidades
não podem ser interrompidas (cf. art. 3º, inciso XXVI, do Decreto 10.282/2020). Concomitantemente à
lavratura das autuações ambientais, as audiências de conciliação ambiental são agendadas (cf. art. 97-A
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do Decreto 6.514/2008). As audiências designadas para ocorrerem durante o período de
suspensão tratado nesta circular, conforme acima exposto, poderão ser remarcadas. Assim, no ato
da cien�ficação presencial ou quando da no�ficação da autuação por carta, os agentes
prestarão informações sobre a possibilidade de remarcação da audiência de conciliação ambiental e
orientarão os autuados a acompanharem os processos formados por meio do sistema de consulta de
autuações ambientais federais (h�ps://portalautuado.ibama.gov.br/login). Cópia deste o�cio-circular
poderá ser fornecida aos autuados. 

Na eventualidade de algum contato com os autuados ou seus representantes,
solicitamos sejam repassadas as informações consignadas nesta circular.
Caso ainda sejam necessários esclarecimentos, os conciliadores poderão informar aos solicitantes os
dados de contato com a Dicam (tel.: 61 3316-1080; e-mail dicam.sede@ibama.gov.br), que está
encarregada de prestar orientações sobre a conciliação
ambiental. Solicitamos também sejam os solicitantes orientados a preferirem a comunicação por e-
mail com a Dicam. 

Conforme já explicitado no O�cio-Circular 1/2020/CIAM/CGFIN/DIPLAN (doc.
SEI Ibama 6750106), antes mesmo de uma sessão de conciliação ambiental, o autuado poderá
requerer seja emi�da decisão sobre algum aspecto que exija a atenção imediata da Administração (por
exemplo, a configuração da regularidade ambiental de um empreendimento para que seja
desinterditado). Requerimento nesse teor deverá ser apreciado pela autoridade competente, nos termos
do que dispõe o regulamento de apuração de infrações ambientais vigente – a IN MMA-Ibama-ICMBio 2,
de 2020. O autuado ainda poderá, por exemplo, requerer i) a reunião de processos para que a conciliação
sobre vários autos de infração ocorra numa só ocasião, ii) a redistribuição de sessão conciliatória para
outra ECAC, iii) a redesignação da data de audiência e iv) a emissão de guia para pagamento espontâneo
de uma multa ambiental. 

A Ciam e a Cgpro colocam-se à disposição para os esclarecimentos que se fizerem
necessários.  

Atenciosamente, 

(assinado eletronicamente) 
Halisson Peixoto Barreto 

Coordenador de Apuração de Infrações Ambientais 
Ciam, Gabinete da Presidência 

Ibama 
 
 

(assinado eletronicamente)  
Mauri Ricardo Guarizi  

Coordenador Geral de Proteção 
Cgpro, Diman 

ICMBio 

 

 

Documento assinado eletronicamente por HALISSON PEIXOTO BARRETO, Coordenador, em
01/04/2020, às 20:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Mauri Ricardo Guarizi, Usuário Externo, em 02/04/2020,
às 09:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ibama.gov.br/auten�cidade,

https://portalautuado.ibama.gov.br/login
mailto:dicam.sede@ibama.gov.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ibama.gov.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 7285434 e o código CRC 7E4697FE.
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