
Curso online
Crimes ambientais na Amazônia:

raízes, dinâmicas e soluções

Descrição

Quais as dinâmicas, impactos e respostas a crimes ambientais e correlatos, tais como as invasões de

terras públicas, o desmatamento ilegal, a extração ilegal do ouro e da madeira e os danos

socioambientais causados por projetos de infraestrutura de grande porte?

O curso fornecerá uma introdução e visão geral das principais questões relativas a crimes ambientais

no Brasil, com foco na Amazônia.

O curso está dividido em quatro tópicos principais: 1) as partes interessadas (stakeholders) envolvidas

no combate a crimes ambientais; 2) modelos de cooperação internacional relevantes ao combate e

prevenção; 3) o nexo entre crimes ambientais e crimes financeiros (com foco na extração ilegal de

madeira e no garimpo ilegal); 4) prevenção e combate à impunidade em crimes ambientais.

O curso adotará uma linguagem clara e de fácil entendimento para que qualquer pessoa interessada no

tema, que não necessariamente tenha experiência anterior na área, possa acompanhar com facilidade.

Será gratuito e requer inscrição prévia.

O curso será lançado entre janeiro e fevereiro de 2022.

Formato

❖ Seminário de abertura ao vivo com especialista de renome

❖ 5 Módulos curtos previamente gravados e 5 aulas relacionadas ao vivo

➢ Gravação das aulas feita pela equipe da CIPÓ e aulas ao vivo via Youtube conduzidas

por um(a) convidado(a) externo

❖ Material de apoio para cada módulo: mínimo de 2 textos obrigatórios e 2 opcionais

Metodologia

O conteúdo será abordado de forma oral de acordo com os tópicos propostos na ementa abaixo. Para

estimular a participação dos alunos e estabelecer um vínculo entre a temática abordada e a realidade

vivenciada, serão utilizados estudos de caso. Ex.: operações emblemáticas do Ministério Público

Federal, Polícia Federal, entre outros. Haverá material de apoio para cada módulo a fim de

complementar o conteúdo repassado nas aulas. Ao final do curso, os participantes terão a

oportunidade de submeter, de maneira escrita, um formulário com feedback sobre o curso e seu

conteúdo, elemento a ser considerado pela CIPÓ para iniciativas futuras.
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Estrutura dos módulos

MÓDULO 1 - INTRODUÇÃO SOBRE CRIMES AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA
Panorama sobre os crimes ambientais na região Amazônica; Crimes ambientais na

região Amazônica brasileira: contexto, repercussões, possibilidades

Ementa: Definição dos crimes ambientais; a Lei de Crimes Ambientais; Histórico e Principais crimes

ambientais de grande dimensão na região Amazônica.

Descrição: Os crimes ambientais e correlatos de grande dimensão na Amazônia -- como a invasão de

terras públicas para fins de agricultura, pecuária e especulação; o desmatamento ilegal, o garimpo

ilegal e a extração ilegal de madeira-- promovem, além da destruição ambiental, inúmeras violações

de direitos. Essas violações afetam principalmente os povos indígenas e as comunidades tradicionais,

inclusive as que vivem em Terras Indígenas e Unidades de Conservação, mas também têm impactos

nas áreas urbanas. Este módulo fornecerá um panorama geral sobre o histórico, tendências e a

situação atual dos crimes ambientais na região Amazônica.

Data de lançamento da aula gravada: Dia 24 de janeiro de 2022

Data e horário da aula inaugural ao vivo: Dia 26 de janeiro de 2022, das 18h às 19h30

Com Izabella Teixeira, ex-Ministra do Meio Ambiente (2010-2016)

MÓDULO 2 - STAKEHOLDERS & CRIMES AMBIENTAIS
A ecologia de atores no combate aos crimes ambientais na Amazônia

Ementa: Quem são os atores que contribuem no combate e prevenção?; Papel das instituições

governamentais; atores não-governamentais; Papel da sociedade civil e do setor privado; Papel dos

movimentos sociais.

Descrição: O Brasil conta com uma diversa “ecologia de atores” atuantes no combate aos crimes

ambientais -- incluindo órgãos estatais (nos níveis federais, estaduais e municipais), bem como

entidades da sociedade civil, empresas do setor privado, organizações internacionais, países doadores

e agências de fomento ao desenvolvimento -- que coexistem e, por vezes, interagem. Essa ecologia é

dinâmica, no sentido de que muda ao longo do tempo de acordo com recursos disponíveis e divisões

formais e informais de funções, atribuições e capacidades. Este módulo abordará as principais

categorias e atribuições de atores estatais dedicados ao combate e à prevenção de crimes ambientais

no Brasil, com foco em três categorias principais: 1. monitoramento e fiscalização; 2. denúncia e

investigação; e 3. responsabilização civil e penal de pessoas físicas e jurídicas. Como material de
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apoio, será utilizado o primeiro Relatório Estratégico publicado pela CIPÓ, lançado em maio de 2021,

sobre o mesmo tema.

Data de lançamento da aula gravada: Dia 31 de janeiro de 2022

Título da aula ao vivo: “A ecologia de atores envolvidos no combate aos crimes ambientais na

Amazônia”*, com Julia Neiva, Coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da

Conectas Direitos Humanos

Data e horário da aula ao vivo: Dia 2 de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30
* Título provisório.

MÓDULO 3 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL E CRIMES AMBIENTAIS

Ementa: Acordos de cooperação internacional; contexto histórico da cooperação internacional para a

região Amazônia; políticas nacionais e subnacionais voltadas à cooperação entre países amazônicos; o

papel da governança global.

Descrição: Neste módulo, serão debatidos os principais tipos de arranjos de cooperação internacional

relevantes ao combate aos crimes ambientais na Amazônia, incluindo acordos normativos (tais como

instrumentos vinculantes e não vinculantes), programas de financiamento internacionais (bilaterais,

trilaterais e multilaterais) e iniciativas operacionais (ações diretas de cooperação a nível nacional e

subnacional envolvendo parceiros externos). Como material de apoio, será utilizado o segundo

Relatório Estratégico publicado pela CIPÓ, lançado em setembro de 2021, sobre o mesmo tema.

Data de lançamento da aula gravada: Dia 7 de fevereiro de 2022

Título da aula ao vivo: “Estratégias jurídicas transnacionais para o combate ao desmatamento e

crimes ambientais na Amazônia”, com Caio Borges, Coordenador do Portfólio de Direito e Clima do

Instituto Clima e Sociedade (iCS)

Data e horário da aula ao vivo: Dia 9 de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30

MÓDULO 4 - NEXO ENTRE CRIMES AMBIENTAIS E CRIMES FINANCEIROS
Interseções entre crimes ambientais na região Amazônica brasileira e crimes financeiros

Ementa: Responsabilidade civil e penal de crimes ambientais e suas interseções com crimes

financeiros; Operações/Investigações do Ministério Público Federal/Polícia Federal sobre produtos

ilegalmente extraídos da floresta e a cadeia de crimes associados; Análises dos impactos e dinâmicas

em torno de tais crimes.
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Descrição: Crimes ambientais com frequência alimentam (e, por sua vez, são alimentados por) crimes

financeiros e correlatos, tais como a corrupção, pagamento e recebimento de propinas, lavagem de

dinheiro e de ativos, fraudes, crimes cibernéticos e sonegação fiscal. Este módulo discutirá as

dinâmicas e os impactos dos crimes financeiros associados aos crimes ambientais, utilizando como

exemplos estudos de caso a respeito de operações emblemáticas do Ministério Público Federal, como

a Operação Arquimedes.

Data de lançamento da aula gravada: Dia 14 de fevereiro de 2022

Título da aula ao vivo: “Fraude, corrupção e lavagem de ativos: o que isso tem a ver com crimes

ambientais?", com Renato Morgado, Gerente de Meio Ambiente e Clima da Transparência

Internacional

Data e horário da aula ao vivo: Dia 16 de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30

MÓDULO 5 -  CRIMES AMBIENTAIS NA AMAZÔNIA: PREVENÇÃO E COMBATE À
IMPUNIDADE

Como prevenir e combater a impunidade em relação aos crimes ambientais?

Ementa: Noções gerais sobre impunidade; Questões específicas sobre penas, multas e outras medidas

de punição.

Descrição: Os crimes ambientais na região Amazônica raramente são punidos, embora a legislação

brasileira estabeleça penas e multas para combatê-los. Órgãos de fiscalização enfrentam falta de

pessoal e de verbas. Este módulo fornecerá o contexto da impunidade na região da Amazônia Legal

de acordo com dados públicos, a partir de investigações da Polícia Federal, Ministério Público Federal

e organizações da sociedade civil. Também serão debatidas possíveis soluções que combinem o

combate à impunidade com políticas de prevenção dos crimes ambientais.

Data de lançamento da aula gravada: Dia 21 de fevereiro de 2022

Título da aula ao vivo: “Como prevenir e combater a impunidade em relação aos crimes

ambientais?"*, com Suely Araújo, Especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima

Data e horário da aula ao vivo: Dia 23 de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30
* Título provisório.
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CRONOGRAMA

MÓDULOS DATA DE LANÇAMENTO DAS AULAS
GRAVADAS

TÍTULO, DATA E HORÁRIO DA AULA AO
VIVO

Módulo 1. Introdução Dia 24 de janeiro de 2022 Com Izabella Teixeira, ex-Ministra do Meio Ambiente
(2010-2016) | Dia 26 de janeiro de 2022, das 18h às

19h30

Módulo 2. Stakeholders & crimes ambientais Dia 31 de janeiro de 2022 “A ecologia de atores envolvidos no combate aos
crimes ambientais na Amazônia”*, com Julia Neiva,
Coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos

Socioambientais da Conectas Direitos Humanos | Dia
2 de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30

Módulo 3. Cooperação internacional e crimes
ambientais

Dia 7 de fevereiro de 2022 “Estratégias jurídicas transnacionais para o combate
ao desmatamento e crimes ambientais na Amazônia",

com Caio Borges, Coordenador do Portfólio de Direito
e Clima do Instituto Clima e Sociedade (iCS) | Dia 9

de fevereiro de 2022, das 18h às 19h30

Módulo 4. Nexo entre crimes ambientais e crimes
financeiros

Dia 14 de fevereiro de 2022 “Fraude, corrupção e lavagem de ativos: o que isso
tem a ver com crimes ambientais?", com Renato
Morgado, Gerente de Meio Ambiente e Clima da

Transparência Internacional | Dia 16 de fevereiro de
2022, das 18h às 19h30

Módulo 5. Crimes ambientais na Amazônia: Prevenção
e combate à impunidade

Dia 21 de fevereiro de 2022 “Como prevenir e combater a impunidade em relação
aos crimes ambientais?"*, com Suely Araújo,
Especialista sênior em políticas públicas do

Observatório do Clima | Dia 23 de fevereiro de 2022,

5



das 18h às 19h30

* Título provisório.

6


