
>> 2ª Reunião Preparatória para o 16º 
Encontro Nacional do Poder Judiciário 



 



> Pesquisa “Justiça e Proteção Socioambiental na Amazônia Brasileira” (DELBRA, 
2021) 

> Pesquisa “Estudos empíricos sobre a efetividade da jurisdição ambiental na 
Amazônia Legal” (FGV, em andamento). 

> Publicação “Finanças Sustentáveis: Gestão de Riscos, Compliance, ODS e ESG” 
(ABRAMBA, 2022). 

> Meta 12 do Planejamento Estratégico Nacional: impulsionar os processos de 
ações ambientais 

> Plano de Logística Sustentável (PLS) 

> Prêmio Juízo Verde 

> Concurso Nacional de Decisões Interlocutórias, Sentenças e Acórdãos sobre 
Meio Ambiente 
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instituições públicas e privadas 

 



dados ambientais informações 
processuais

identificar as varas que processam 
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web 

 

 



SireneJud
relatórios de inteligência ambiental para auxiliar a identificação 
do tempo de tramitação das ações judiciais ambientais, das 
unidades judiciárias com maior número dessas ações e as regiões 
de atenção prioritária

 



 

> Camada Datajud



 

> Tabela de atributos



 



 

RESOLUÇÃO CONJUNTA CNJ/CNMP Nº8/21 

PORTARIA CONJUNTA CNJ/CNMP Nº 5/21 



 



 SLIDE PAINEL  

> Ações civis públicas - MPF
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> Mapa de calor de desmatamento por Município
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> Desmatamento em terras indígenas
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> Desmatamento em UCs
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> CAR em terras indígenas
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> Sistema de Gestão Fundiária



Painel de dados  
> Assuntos de alta complexidade



 



 



 



> Relatório Judicial: perfil do acervo processual 
ambiental 



Gráfico 2: Quantidade de ações 

recebidas no TJAM por mês 

 

Gráfico 1: Série temporal da quantidade 

de ações ambientais recebidas em todos 

os Tribunais por mês e por grau 

 



Tabela 1: Tempo médio de tramitação das ações ambientais em andamento de todos os Tribunais 
 



> lançados no dia 10 de agosto de 2022 
> Relatório geográfico:  

Relatórios de Sobreposição de Área:
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> Sobreposição de CAR em terras indígenas



 

> Sobreposição de CAR em terras indígenas



 

> Sobreposição de CAR em terras indígenas



 

> Sobreposição de CAR em terras indígenas
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http://sirenejud.cnj.jus.br/ 

sep@cnj.jus.br 


