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Apresentação
Desde a sua criação, os membros do Grupo
de Trabalho Especializado na Luta contra a
Corrupção Transnacional (GTCT) consideraram relevante focar seus primeiros esforços
de investigação no âmbito dos delitos ambientais, partindo de uma exploração mais
profunda a respeito do comércio ilegal de
espécies. Assim, esta linha de investigação
reconhece a trajetória percorrida pela Organização Latino-Americana e do Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) e da Cooperação Alemã por meio da
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH na área do controle governamental dos recursos naturais,
ao mesmo tempo em que estimula questionamentos posteriores sobre a conexão entre
esta área e a corrupção transnacional.
Em vista disso, foi realizada de março a agosto de 2020 uma consultoria para identificar
o estado do tráfico ilegal de flora e fauna silvestres na América Latina e no Caribe, e as
formas de mitigar a corrupção associada ao
mesmo. A partir deste exercício acadêmico,
foram produzidos três relatórios técnicos
que revelaram os atores e organizações relevantes, as boas práticas internacionais e
uma aproximação das rotas do tráfico e das
principais espécies traficadas. Foi também
explorada, de forma transversal, o papel das
Entidades Fiscalizadoras Superiores para
prevenir o comércio ilegal de espécies.
Cabe ressaltar que os pontos mais significativos da consultoria foram apresentados em um webinário organizado em 19 de
agosto de 2020, que teve uma audiência de
500 membros da comunidade da OLACEFS,

e a participação de ilustres representantes
do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) e da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN).
Após a análise dos resultados, em conjunto
com os atores envolvidos, a Presidência e os
membros do GTCT, assim como a Cooperação
Alemã por meio da Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH,
resolveram produzir um novo documento
que sistematizasse os achados da referida
consultoria, e que detalhasse de forma mais
explícita as contribuições do controle governamental para a redução da corrupção que
facilita o tráfico ilegal de espécies.
Tendo isto em mente, a seguir são apresentados os resultados de uma segunda investigação que descreve as práticas internacionais de luta contra o comércio ilícito de flora
e fauna, que questiona sobre o reconhecimento deste delito ambiental como uma
área de interesse do controle governamental, que estabelece os possíveis enfoques e
ações para abordar este novo escopo, e que,
finalmente, aponta desafios para as Entidades Fiscalizadoras Superiores.
Convidamos os leitores a considerarem esta
publicação como um ponto de partida e um
exercício de reflexão a respeito das contribuições do controle governamental em âmbitos menos explorados no contexto dos delitos ambientais.
Dr. Pablo Celi de la Torre
Auditor-Geral do Estado
da República do Equador
Presidente do GTCT
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Mensagem do Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC)

Antes percebidos como uma ameaça emergente, os crimes contra a vida silvestre, as
florestas e os relacionados à pesca evoluíram
para se tornar uma das atividades criminosas transnacionais mais sérias e lucrativas,
após o tráfico de drogas e de seres humanos1. Portanto, a luta contra esses crimes
requer respostas firmes, holísticas e coordenadas entre o setor público, a sociedade
civil, a academia, o setor privado e a comunidade internacional.
Ao abordar esta problemática, o UNODC faz
uso de seu papel, experiência e perícia como
guardiã da Convenção das Nações Unidas
Contra o Crime Organizado Transnacional
(UNTOC), a Convenção das Nações Unidas
contra a Corrupção (UNCAC).
Nesse contexto, através do Programa Global
de Combate aos Crimes contra a Vida Silvestre e as Florestas, o UNODC presta assistência técnica aos Estados-Membros, para desenvolver estratégias de prevenção, reforçar
a resposta da justiça penal aos crimes contra
a vida silvestre, as florestas e os relacionados
com a pesca, melhorar a coordenação interinstitucional, reforçar as capacidades técnicas em matéria de processos de investigação e de repressão e promover a cooperação
internacional para fazer face a estes crimes.
Na América Latina, o programa global implementa atividades na Bolívia, Brasil, Colômbia,
Equador, México, Peru e também promove a
cooperação a nível regional, juntamente com
1.
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os parceiros do Consórcio Internacional para
Combater os Crimes contra a Vida Silvestre
(ICCWC). Dessa forma, vem se estabelecendo
a estrutura para implementar a Rede Sul-Americana para o Cumprimento das Leis sobre a Vida Silvestre (SudWEN).
Sob um esquema que promove o trabalho
conjunto e o empoderamento das autoridades nacionais, o Programa Global apoia
o planejamento, desenvolvimento e implementação de ferramentas técnicas projetadas ‘pelas autoridades para as autoridades’.
Para isso, foi proposto promover a criação de
Grupos de Trabalho Interinstitucional, nos
quais confluam voluntariamente, todos os
interessados em enfrentar os crimes contra
a vida silvestre, as florestas e os relacionados
com a pesca.
Com o apoio do Programa Global e seus parceiros - as autoridades nacionais, Sociedade
Civil e Acadêmica e a Comunidade Internacional - esses grupos de trabalho são chamados a gestar, não apenas ações conjuntas
e consensuais para combater os crimes contra a vida selvagem, as florestas e os relacionados à pesca, mas também para enfrentar
outros delitos afins, como os crimes econômicos (fraude, falsificação, evasão fiscal e
fluxos financeiros ilícitos).
Neste sentido, é importante ressaltar que a
corrupção ataca o núcleo dos esforços para
combater os crimes contra a vida silvestre
e as florestas, facilitando o tráfico ilícito em
cada etapa da cadeia de valor. Nesse contexto, o UNODC coloca à disposição dos Estados
membros uma vasta gama de orientações
técnicas para a gestão dos riscos, permitindo
a sua identificação, avaliação e mitigação.

Para estatísticas e dados sobre crimes ambientais, veja UNODC, World Wildlife Crime Report (2016)
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Prefácio
Dada a relevância das Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) na prevenção, detecção oportuna e combate à corrupção, assim
como no objetivo de potencializar suas capacidades, além de disseminar o valor e o benefício de sua contribuição, a Organização
Latino-Americana e do Caribe das Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) promove o intercâmbio de conhecimentos entre as
EFS da região, incentiva a cooperação técnica entre seus membros e com atores externos, contribui para o desenvolvimento de
ferramentas e metodologias inovadoras de
auditoria, e fomenta a execução de iniciativas regionais para fortalecer a transparência
e a integridade tanto dentro das EFS como no
setor público.
Com a criação, em abril de 2019, do Grupo
de Trabalho Especializado na Luta contra a
Corrupção Transnacional (GTCT), a OLACEFS
inaugura um novo capítulo que permitirá articular, coordenar e consolidar as diversas
iniciativas existentes (e a serem promovidas)
para prevenir, detectar e mitigar o impacto
das ações de corrupção, assim como para
apoiar em sua investigação e penalização,
em cumprimento do Estado de Direito.
No âmbito da implementação do projeto regional Fortalecimento do Controle Externo na
Área Ambiental, com o apoio da Cooperação
Alemã por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH, em colaboração com a OLACEFS, temos o prazer de colaborar com o Grupo de
Trabalho Especializado na Luta contra a Corrupção Transnacional (GTCT), liderado pela

Controladoria Geral do Estado da República
do Equador, particularmente pelo desenvolvimento de uma iniciativa de suma importância regional: a incidência da corrupção no
tráfico ilegal de flora e fauna silvestres, assim
como o papel das EFS em sua prevenção.
O tráfico ilícito de espécies de flora e fauna
silvestres constitui um sério crime ambiental, que ameaça a biodiversidade nos países
de origem, eleva o risco de extinção destas espécies, contribui para a deterioração
dos serviços ecossistêmicos, e, além disso,
prejudica as populações que dependem da
vida silvestre para o seu sustento. Ademais,
este tráfico ilícito é explorado pelas redes
do crime organizado a nível local, nacional e
transnacional, as quais conectam os países
de origem com os países consumidores, nos
quais as espécies traficadas são empregadas na medicina tradicional e na produção
de bens de consumo, são utilizadas como
alimentos, ou mesmo tornam-se animais de
estimação. Estima-se (GEF, 2019) que o tráfico ilícito de espécies tenha um volume anual
de negócios entre US$ 7.000 e US$ 23.000
milhões, o que o torna uma atividade altamente lucrativa; no entanto, apresenta um
baixo nível de penalização para aqueles que
cometem este delito.
Esta problemática é especialmente relevante nos países da América Latina e do Caribe, devido à riqueza de usa biodiversidade.
Contribuem negativamente para propiciar
esta situação a pobreza, que frequentemente aflige muitas comunidades locais, assim
como as fragilidades no funcionamento das
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instituições que deveriam coibir este tipo de
crime, o que estimula a corrupção de funcionários encarregados da fiscalização do
comércio transfronteiriço, da emissão de
licenças de exportação de espécies silvestres, entre outros. Isto permite que o tráfico
ilícito se integre às outras atividades ilegais
do crime organizado, tais como a lavagem de
dinheiro, a evasão fiscal, assim como o tráfico de drogas, armas e pessoas. Nos últimos
anos, os países da região vem se conscientizando sobre a necessidade de um trabalho
conjunto e coordenado na luta contra o tráfico ilícito de vida silvestre, tendo inclusive
firmado acordos sobre este tema, como a
Declaração de Lima (2019). Neste contexto,
evidencia-se a relevância crucial do papel
da OLACEFS, do GTCT e das EFS da região na
melhoria dos processos de controle e prevenção da corrupção dos agentes públicos,
de maneira a desincentivar o tráfico ilícito
de espécies silvestres, assim como as outras
atividades do crime organizado que se beneficiam desta corrupção.
Dito isto, a importância desta iniciativa fica
evidente, como se relata nesta publicação,
o que inclui outros resultados, tais como
o estreitamento da colaboração com atores relevantes como a União Internacional
pela Conservação da Natureza (UICN), assim
como com o Escritório das Nações Unidas
sobre Drogas e Crime (UNODC). Por esta razão, planeja-se prosseguir e contribuir com
a colaboração técnica do GTCT com estas
instâncias e outros atores relevantes, para
promover a redução dos espaços para o cometimento de delitos que atentem contra a
preservação da biodiversidade.
É fundamental contribuir para a reconciliação do progresso econômico mundial coma
justiça social e a conservação dos recursos
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naturais. Isto inclui assegurar que ninguém
fique para trás, em linha com um dos princípios da Agenda 2030 do Desenvolvimento Sustentável, assim como contribuir para
o cumprimento de acordos internacionais
como as Metas de Aichi da Convenção sobre
a Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção
sobre o Comércio Internacional de Espécies
Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestres (CITES). Desta forma, a prevenção e mitigação
do cometimento de delitos ambientais é
considerado uma linha de trabalho relevante
para a GIZ no âmbito deste projeto regional
(sob demanda do BMZ) sempre que o tráfico de espécies silvestres, a pesca ilegal e o
comércio ilícito de madeira solapam o desenvolvimento sustentável, geram conflitos
sociais pelos escassos recursos naturais,
degradam o meio ambiente e afetam com
maior proporção as populações vulneráveis.
Em vista disso, a colaboração com a OLACEFS,
por meio do GTCT e de seus membros, assim
como de outras instâncias da Organização, é
considerada relevante, já que sua função fiscalizadora contribui, em linha com a Resolução A/69/228 das Nações Unidas (dezembro
de 2014), para fomentar a prestação de contas e a governança, o que favorece o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Em particular, destaca o trabalho
conjunto para contribuir para a prevenção da
corrupção e promover entidades transparentes e que prestam contas, em consonância
com o que dispõe o ODS 16 da Agenda 2030.
Erwin Alberto Ramírez Gutiérrez, Diretor
Christiane Holvorcem, Assessora Técnica Senior
Projeto regional Fortalecimento do Controle
Externo na Área Ambiental
Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Introdução
Os incrementos populacionais, a crescente
demanda de espaços para atividade agrícola, os processos acelerados de urbanização,
e a exploração intensiva de recursos, entre
outros fatores econômicos e sociais, geraram condições que, ao longo das décadas,
colocaram a sociedade diante de um dilema:
ou assume-se —de forma coletiva e além
das fronteiras nacionais— a responsabilidade de proteção ao meio ambiente; ou, será
preciso enfrentar, a curto e médio prazo, as
consequências da deterioração a que o planeta foi submetido, evidenciada no aquecimento global, na desertificação, na perda de
corpos d’água, na poluição atmosférica e na
extinção de espécies.
Seria possível argumentar que os danos à
natureza são um custo inerente ao desenvolvimento social e ao crescimento econômico, e que existem alternativas práticas
para que este uso dos recursos possa ser
feito de forma ordenada, científica e sustentável. No entanto, é necessário salientar que uma parte significativa e totalmente dispensável deste prejuízo não obedece
exclusivamente a atividades de natureza
produtiva —sujeitas à supervisão governamental, sancionadas pelo exame público e, portanto, suscetíveis de serem melhoradas—, mas sim a atos irregulares ou
transgressores da lei: um exemplo disso é
o tráfico de espécies.
A exploração e a compra e venda de certas
espécies de fauna e flora —que em muitos
casos enfrentam sérios riscos quanto à sua
2.

sobrevivência, ou estão evidentemente em
vias de extinção— são cometidas através de
estruturas e redes clandestinas nas quais
tanto atores públicos como privados participam. Estas redes orientam-se para nichos
de mercado —tanto nacionais como internacionais— com elevado poder de compra,
satisfazem essencialmente uma demanda
de consumo de luxo, e se mantêm à margem
do controle estatal incorrendo em diversas
formas de corrupção.
O impacto acumulado desse tipo de atividades constitui uma séria ameaça à existência
não apenas de espécies individuais, mas das
biotas das quais fazem parte, com mais um
agravante: se tais processos culminarem
com a extinção de uma espécie vegetal ou
animal, o dano é exponencial e irreversível
(Rivera-Olarte, 2016). Este cenário revela sérias consequências para os ativos naturais
dos Estados, pondo em perigo o futuro das
novas gerações. É por isso que as autoridades competentes devem implementar controles que, ao mesmo tempo que incentivam
a conservação, evitem ou desincentivem o
tráfico ilegal de espécies.
As Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
foram reconhecidas como instituições promotoras da prestação de contas, da eficiência, da eficácia e da transparência da administração pública, e que contribuem para a
consecução dos objetivos e prioridades de
desenvolvimento nacionais, bem como dos
objetivos de desenvolvimento acordados internacionalmente2— (resolução 69/228 da

https://www.intosai.org/fileadmin/downloads/documents/open_access/intosai_and_united_nations/69_228_2014/SP_un_resol_69_228.pdf
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Assembleia Geral, 2015). Estas, em conjunto com outras instâncias competentes dos
países da América Latina e Caribe, devem
unir esforços para combater este problema
de vastas dimensões, dado que nosso espaço geográfico se caracteriza por possuir uma
das maiores riquezas em diversidade biológica do mundo.
Esta riqueza constitui, sem dúvida, um dos
ativos mais importantes dos países da região: a sua correta administração representa
não apenas a oportunidade de acessar um
modelo de desenvolvimento inclusivo e sustentável, mas um dever ético perante o restante da humanidade, pois a sua conservação é indispensável para manter o equilíbrio
ecológico do planeta.
A revisão da gestão governamental dos recursos públicos — incluindo os ativos ambientais — faz parte das atribuições do controle externo governamental, e representa
um espaço onde este pode oferecer importantes contribuições. Os ativos ambientais
correspondem ao território ou espaços físicos que sustentam ecossistemas específicos
e que oferecem bens e serviços ambientais;
embora sua avaliação em um valor monetário seja complexa e controversa — por ser
considerada por alguns analistas como um
passo que precederia sua privatização (Aznar & Estruch, 2012) —, reconhecer que
fazem parte do patrimônio nacional contribuirá para gerar um nível de consciência a
respeito da responsabilidade pela sua conservação, assim como das consequências
transgeracionais de sua destruição (Aznar,
Guijarro & Moreno, 2007).
O problema da conservação da biodiversidade não é novo; há um número significativo de
organizações governamentais e privadas que
dedicaram seus esforços a dar visibilidade,

junto às autoridades e à opinião pública, à
existência de problemas e situações críticas
decorrentes da sobre-exploração e mau uso
dos recursos da biosfera. Além disso, esses
grupos se dedicam a monitorar e acompanhar as ações que afetam o meio ambiente
e a propor alternativas ou soluções técnicas
aos problemas que põem em perigo a sobrevivência das espécies.
Atores como o Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (PNUMA), o Consórcio
Internacional para o Combate aos Crimes
contra a Vida Silvestre (The International
Consortium on Combating Wildlife Crime, ICCWC), A União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), o Fundo Mundial
para a Natureza (World Wide Fund for Nature,
WWF) e o Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal (International Fund for Animal
Welfare, IFAW), entre muitos outros, oferecem apoio técnico, acesso à informação,
bancos de dados e ferramentas especializadas para atender a estas questões. Estas organizações visam principalmente melhorar
a atuação das autoridades ambientais e/ou
potencializar a implementação das penalidades pelos prejuízos causados à natureza/
ativos do Estado. No entanto, elas não necessariamente envolvem ou reconhecem a gestão que os órgãos externos de controle governamental poderiam ter nestas temáticas.
Nesse contexto, as EFS constituíram espaços
de atuação internacional e regional orientados a fortalecer o controle ambiental, evidentes na criação e operação do Grupo de
Trabalho sobre Auditoria Ambiental (Working
Group on Environmental Auditing, WGEA)
da Organização Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (International Organization of Supreme Audit Institutions,
INTOSAI) e a Comissão Técnica Especial de
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Meio Ambiente (COMTEMA) da Organização
Latino-Americana e do Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Particularmente, no tema do tráfico de espécies, há um elemento que obriga as EFS
a não permanecerem à margem, mas a se
envolverem de forma decidida: a presença
da corrupção como um de seus elementos
centrais.
Foi por esta razão que, para este documento,
foi definido dar prosseguimento aos esforços
realizados pelo Grupo de Trabalho Especializado na Luta contra a Corrupção Transnacional (GTCT) da OLACEFS —encabeçado
pela Controladoria Geral do Estado da República do Equador e integrado por catorze
EFS membros plenos e três associados3—
com o apoio da Cooperação Alemã por meio
da Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, no contexto
de implementação do projeto regional Fortalecimento do Controle Externo na Área
Ambiental4, para abordar a conexão entre o
tráfico de espécies e o cometimento de atos
de corrupção, e como as EFS poderiam contribuir nesse âmbito.
Estes trabalhos conjuntos se traduziram, em
meados de 2020, e após a realização de uma
consultoria5 especializada nesta temática,
na integração de três documentos: “Aproximação à Identificação de Rotas de Tráfico

3.
4.

5.

Ilegal de Espécies de Flora e Fauna Silvestre
na América Latina e no Caribe”; “Mapeamento de Stakeholders” e “Mapeamento de Iniciativas que Promovem um Comércio Sustentável de Espécies”.
Esses estudos foram de grande relevância
para a elaboração do presente texto, que
sustenta a necessidade de implementar
uma abordagem multissetorial e regional
que permita a colaboração efetiva das EFS
da América Latina e do Caribe com os atores
relevantes e partes interessadas para potencializar o controle do uso dos ativos ambientais —nesse caso, as espécies de vida
silvestre—, com o objetivo de diminuir a incidência da corrupção e fechar espaços para
o cometimento de ações ilegais.
Esta abordagem se baseia na resposta a
quatro perguntas:
• Qual tem sido a prática internacional na
luta contra o tráfico ilegal de espécies?
• Por que o tráfico de espécies é uma área
de interesse do controle externo governamental?
• Do ponto de vista do controle externo governamental, que abordagem seria aconselhável adotar para a resolução desse
problema?
• Que desafios a implementação deste tipo
de ação a nível regional enfrentaria?

EFS membros plenos: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador (Presidência), El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguai e Peru. Mais informações estão disponíveis em: https://www.olacefs.com/grupo-de-trabajoespecializado-en-la-lucha-contra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/

Projeto regional implementado –no período janeiro 2016 a abril 2021– como uma parceria entre a Cooperação Alemã por meio
da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, o Tribunal de Contas da União (TCU) do Brasil e a
Organização Latino-Americana e do Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
Micro-sítio: https://www.giz.de/en/worldwide/75436.html Vídeo em português: https://www.youtube.com/watch?v=vdLVMILFZik
Sob a responsabilidade da Dra. María de los Angeles Barrionuevo.
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1

Qual tem sido a prática internacional na luta
contra o tráfico ilegal de espécies?

O tema do tráfico de espécies é emblemático de uma situação que envolve um número
elevado de atores de diferentes âmbitos e
nacionalidades, que se interrelacionam em
cadeias econômicas e comerciais complexas. O seu funcionamento depende da prática inadequada ou da omissão de ações em
matéria de controle interno e externo pelas
autoridades competentes, por exemplo, os
trabalhos de investigação, vigilância e penalização por parte das autoridades governamentais em matéria de proteção da flora
e da fauna, a emissão de permissões e licenças de exploração de recursos florestais,
as determinações de impacto ambiental, a
condução de estudos de risco, a concessão
de licenças de exportação ou a realização de
controles aduaneiros, para citar apenas alguns. Tais omissões provém, em grande medida, de práticas de corrupção. Além disso,
deve-se ter em mente que a ação de grupos
criminosos por vezes dificulta a aplicação
da lei, ao colocar em risco a integridade dos
funcionários encarregados destas ações.
Para poder caracterizar devidamente o tráfico ilegal de espécies, é necessário compreender que o uso de recursos naturais
não é, por si só, uma prática ilegal ou que
implique necessariamente um efeito de alto
impacto ao ambiente natural, desde que sejam considerados métodos sustentáveis. É
por esta razão que, no preâmbulo da Agenda
2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é
mencionado o compromisso de “proteger o
6.
7.

planeta contra a degradação, inclusive mediante o consumo e a produção sustentáveis,
a gestão sustentável dos seus recursos naturais e medidas urgentes para fazer frente
à mudança climática, de maneira que possa satisfazer as necessidades das gerações
presentes e futuras”6.
Com efeito, quando o aproveitamento das
espécies de flora e fauna se realiza de forma
racional e ordenada, pode representar uma
linha importante para o desenvolvimento
econômico de um país. Além disso, a população que se dedica à exploração legal desse
tipo de recursos —usualmente em condições de pobreza— pode desenvolver, com
o apoio das autoridades e outros grupos de
interesse, diferentes esquemas de uso e comercialização sustentável, que permitam a
conservação do meio ambiente e não afetem
negativamente a sua gestão a longo prazo.
Isso é reconhecido na Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e
Flora Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES)7, ratificada pelos Estados dos órgãos de
controle que compõem o GTCT.
Nesse sentido, programas de reflorestamento, a autorização exclusiva da captura de espécimes de determinados tamanhos, idades
ou características, a observância de períodos
de proibição, a determinação de áreas de
reserva, a fixação de cotas máximas de extração de determinados recursos, para citar
alguns mecanismos, são exemplos de uma
gestão responsável de um recurso natural

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf

https://www.cites.org/esp/disc/text.php
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que, na medida em que sejam aplicados com
rigor, permitirão um uso sustentável a longo
prazo de espécies de flora e fauna.
Do ponto de vista do controle externo governamental, esse uso se caracteriza por
tratar-se de atividades formais nas quais a
incidência da ação governamental —como
a outorga de licenças, a aplicação de medidas fiscais, a vigilância da exploração de
natureza comercial, o cumprimento de normas fito e zoo-sanitárias, para citar alguns
exemplos— pode ser avaliada devidamente
através da prática de auditorias de conformidade ou de desempenho. Tal prática tem
como objetivo determinar o grau de aplicação e observância da normativa aplicável, ou

a eficiência, eficácia e economia de determinado programa governamental com foco em
alcançar um melhor aproveitamento destes
recursos. Desta forma, a aplicação dessas
medidas se traduz numa contribuição relevante da fiscalização superior à proteção do
meio ambiente, bem como na promoção de
um desenvolvimento sustentável.
Contudo, a prática do tráfico ilegal de espécies é regida por parâmetros diferentes, na
medida em que implica um modo particular de relação entre os diversos atores e, por
vezes, devido ao seu caráter clandestino, só
pode ser detectado por inferência a partir da
evidência existente, ou a partir de investigações pontuais.

Figura 1. A cadeia de valor do tráfico da vida silvestre
País consumidor

País(es) de trânsito

País de origen

Fluxo de produtos - o processamento pode acontecer ao longo da cadeia
Remédios
Alimentos
Mascotes
Bens de
consumo

Intermediário
local

Intermediário
local
Logística

Intermediario regional e
comerciante internacional

Mercado
local

Logística
Mercado
local

Caçador furtivo
local individual
Caçadores
profissionais
(nacionais ou
internacionais)
Grupos
criminosos

Fonte: Barrionuevo (2020B) p. 3.

Para compreender este fenômeno, é necessário fazer uma caracterização geral de suas
diferentes etapas. O tráfico ilegal de espécies começa com a obtenção do espécime
da flora ou da fauna através da caça, coleta,
extração ou captura, com fins de comercialização. A coleta, preparação e transporte
dos espécimes —tanto no interior do país
de origem como para o país de destino—representa outro elo da cadeia; esta etapa é

seguida de sua venda ao consumidor final.

No trânsito da espécie silvestre em questão,
intervêm diferentes atores, tanto públicos

quanto privados, que obtêm lucro no processo: o pagamento a quem explora diretamente o recurso, os benefícios que recebem os

intermediários e o suborno que recebem os
diferentes funcionários envolvidos por realizar ou omitir atos inerentes aos seus cargos.
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Note-se que as zonas de maior riqueza biótica apresentam, em geral, uma reduzida densidade populacional, bem como a existência
de estruturas produtivas tradicionais, que
não permitem aos habitantes destas localidades o acesso a meios mínimos para satisfazer suas necessidades, mesmo as mais básicas, o que pode abrir espaços àqueles que
decidem incorrer nesse tipo de atividades. A
esse respeito, é possível distinguir ações criminosas contra a vida silvestre de caráter de
subsistência — causadas pela falta de uma
satisfação mínima das necessidades, ou dos
meios para satisfazê-las, durante tempos de
estresse ambiental e conflito social — daquelas com fins comerciais — na busca de
obter recursos além dos necessários, e impulsionados por uma combinação que gera
ao mesmo tempo demanda e falta de fontes
de renda legítimas – (Harrison et al., 2015).
Vale ressaltar que, neste elo inicial da cadeia
de tráfico, as possibilidades de uma pessoa,
um grupo familiar ou uma comunidade sair
da pobreza através da exploração irregular
destes recursos são praticamente nulas. Se
for considerado que o aumento exponencial
no valor monetário das espécies que são objeto de comércio ilegal se verifica na fase de
comercialização, a situação de marginalização do produtor primário se perpetua, uma
vez que, em geral, as espécies traficadas são
adquiridas a baixo custo de quem as obtém
do meio ambiente, e, por esta razão, o nível
de lucro obtido não representa um fator que
permita a saída da pobreza àqueles que incorrem nos riscos que implica a sua exploração.
Além disso, o tipo de trabalho que o produtor
tem que realizar o coloca em uma situação
de maior vulnerabilidade ante a ação das
instituições e órgãos de vigilância; caso seja
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descoberto, deverá enfrentar as consequências legais sem contar com o conhecimento
ou os meios necessários para sua defesa.
Além disso, devido às condições irregulares
de sua obtenção, — extração ilegal, caça
furtiva, apanha de filhotes, maus tratos e
aprisionamento em espaços apertados de
espécimes capturados, elevada mortalidade
por manejo inadequado — torna-se necessária uma sobre-exploração do recurso, para
que, pelo menos, alguns espécimes cheguem vivos aos seus consumidores finais, o
que aumenta o impacto negativo do tráfico
ilegal de espécies para os ecossistemas de
onde são obtidas.
A apreensão das espécies traficadas pelas
autoridades competentes e a aplicação de
sanções pecuniárias ou corporais são muitas
vezes as consequências mais graves deste
tipo de crime. Esses recursos têm demonstrado sua falta de eficácia como fatores de
dissuasão “que contribuam para desencorajar o tráfico ilegal de espécies, somado às
deficiências predominantes nas instituições
que operam o sistema judiciário e a desigualdade na aplicação da lei; além disso, o
uso da violência e da intimidação por parte
do crime organizado contra os agentes estatais limita ainda mais o impacto da aplicação
da lei no combate a essas atividades ilícitas.
Por outro lado, a persistência das situações
de pobreza que levam ou induzem infratores a estas atividades ilegais fica também
fora do alcance do tema punitivo, pois sua
solução depende de outros fatores, como a
implementação de programas e políticas
governamentais orientadas a um aproveitamento racional e sustentável dos recursos
naturais, ou o incentivo a atividades econômicas alternativas —e que por seu caráter
público caem na órbita de ação das EFS.
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Devido à falta de uma presença governamental nesta parte do processo, uma vez
que se trata de acordos que se dão de forma
ilícita e informal entre particulares — o comprador ou solicitante de espécies vinculado
a redes criminosas locais e transnacionais e
quem captura ou obtém as espécies a serem
comercializadas —, a identificação do crime
de forma precoce torna-se complexa. Cabe

acrescentar que existem casos em que organizações criminosas dedicadas ao tráfico de
espécies realizam múltiplos tipos de ilícitos,
como o tráfico de pessoas, o contrabando,
o comércio ilegal de armas e a produção e
venda de entorpecentes. As redes criminosas têm múltiplos vasos comunicantes que
aumentam a dificuldade de perseguir separadamente suas atividades, e as dotam de

Figura 2. Renda do crime organizado.

Renda do Crime Organizado (2017)
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Fonte: May (2017). Os valores são expressos em bilhões de dólares.

amplos recursos a fim de intimidar ou subornar as autoridades responsáveis.
É precisamente na fase de comercialização
que se geram os maiores lucros e onde se
podem efetuar atos de corrupção, como a
fraude em documentos nos processos aduaneiros, para transportar as espécies de um
país para outro. Isto ocorre porque as organizações criminosas têm recursos abundantes
para realizar tais atos que envolvem desde os
funcionários de menor nível até os comandos superiores, responsáveis pela gestão de
agências e instâncias governamentais de

proteção da flora e fauna, da gestão do comércio internacional, do processo aduaneiro
e até da aplicação da justiça.
A questão do tráfico torna-se ainda mais
complexa se levarmos em conta que, numa
parte considerável dos casos, a comercialização de espécies de flora e fauna não
se limita ao interior dos países de origem,
mas envolve o movimento destes recursos
através dos territórios de diferentes Estados, até chegar aos mercados onde são
adquiridos. Em sua maior parte, estes são
países de maior nível de desenvolvimento
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e, em princípio, com maior capacidade e
maturidade institucional nas suas instâncias de controle. Consequentemente, os
grupos criminosos precisam contar com os
canais apropriados nos países de destino
para conseguirem vender as espécies traficadas e realizar o nível de lucro esperado,
o que implica necessariamente no uso da
corrupção para alcançá-lo.

tribui igualmente para o estudo da eficácia,
eficiência e economia dos programas e políticas públicas projetados e implementados a
fim de reduzir esse tipo de crime.

É preciso salientar que, para que este processo exista, não basta que se gere oferta,
mas que esta corresponda à demanda de
compradores com um alto nível de poder
aquisitivo, os quais, por questões de prestígio, imagem, ou por mera ostentação, estão
dispostas a fechar o ciclo criminoso com a
compra de espécies em risco, sem considerar em momento algum não apenas a ilegalidade do seu ato, mas também o impacto
ecológico e humano decorrente de colocar
ao seu alcance estes bens. Trata-se, então,
de uma responsabilidade compartilhada por
todas as autoridades que tenham influência
nas diferentes fases do processo nos países
de origem, trânsito e destino do tráfico ilícito
de espécies.

Atualmente, as melhores práticas para enfrentar os desafios decorrentes da incidência
da corrupção transnacional no tráfico ilegal
de espécies e, consequentemente, da conservação do meio ambiente, são dirigidas (1)
à implementação de uma abordagem multidisciplinar na problematização do fenômeno;
(2) à convocação à participação aberta de diferentes grupos vinculados à temática, como
Organizações Não-Governamentais (ONGs),
setores acadêmicos e de pesquisa, grupos
cidadãos e meios de comunicação; (3) ao estabelecimento de uma interação efetiva em
diferentes níveis e âmbitos de governo; e (4)
à realização de uma cooperação ativa com
partes interessadas a nível internacional,
como organizações multinacionais, grupos
regionais ou agências especializadas, para
abordar, de forma holística, uma questão
que não pode ser resolvida de maneira parcial ou limitada, e cuja incidência não se restringe ao território de um único país.

Nesses âmbitos, a ação fiscalizadora encontra, na sua vertente de luta contra a corrupção, um espaço natural de atuação. Embora nem todos os órgãos de controle tenham
essa competência, a prática da auditoria forense, por exemplo, permite realizar investigações que visam determinar a existência de
ações irregulares com a finalidade de práticar fraudes. Por outro lado, a realização de
auditorias de desempenho permite detectar
se há desvios ou falhas no comportamento
previsto dos entes públicos que desempenham funções específicas vinculadas aos diferentes processos no controle do tráfico de
espécies. A auditoria de desempenho con-

Quanto ao primeiro ponto, é conveniente
adotar um enfoque multidisciplinar, envolvendo não apenas especialistas na conservação do meio ambiente, mas também outros
perfis profissionais que permitam uma problematização adequada do fenômeno através da consideração de suas diferentes causas, e levando em conta os seus efeitos nos
âmbitos econômico, social, administrativo e
legal, entre outros. O tema da prática de delitos ambientais apresenta distintas facetas
que envolvem diferentes atores especializados, cuja contribuição torna-se essencial
para uma plena compreensão das diferentes
variáveis intervenientes, bem como para o
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desenho de estratégias que busquem atacar
as causas estruturais deste tipo de ações.
A segunda prática se refere a capitalizar o
fato de que numerosas ONGs se voltam para
temas específicos da conservação de determinadas espécies ou habitats, como forma de se contrapor ao tráfico de espécies,
e contam com informações valiosas para
iniciar uma investigação nesse sentido. Por
exemplo, podem ser mencionadas as ações
do WWF8 — como o incentivo à criação da
Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Silvestres
Ameaçadas de Extinção —, a Sociedade para
a Conservação da Vida Silvestre (Wildlife
Conservation Society, WCS9) — que gerencia cerca de 500 projetos de conservação em
mais de 60 países —, a TRAFFIC International10 — que analisa e acompanha os números do comércio ilegal de espécies em todo o
mundo — e outras associações dedicadas à
análise de temas específicos em matéria de
proteção do meio ambiente.
O mesmo pode ser dito sobre os trabalhos
desenvolvidos por setores acadêmicos e de
pesquisa, em termos de apoio, capacitação e
sensibilização do pessoal responsável, bem
como na atuação como assessores científicos para o planejamento de auditorias, ou no
auxílio à avaliação da efetividade de estratégias implementadas. Pode-se ainda destacar que a implementação, por parte de entidades públicas, de mecanismos de denúncia
cidadã, ou aquela realizada por alguns meios
de comunicação, pode tornar-se um insumo
de grande utilidade para estas finalidades.
8.

9.

Em terceiro lugar, há um reconhecimento de
que o tráfico de espécies envolve a prática de
irregularidades a nível local, subnacional e
nacional, e envolve diferentes tipos de autoridades, desde as administrativas e técnicas
até as revisoras —incluindo o controle externo governamental — e de aplicação da justiça. Por isso, a atenção a esse tipo de delitos
é incumbência de diferentes níveis e competências de governo, cujas ações devem
ser coordenadas adequadamente, a fim de
evitar omissões ou redundâncias, e fazer um
uso mais eficiente dos recursos orçamentários que lhes sejam dedicados.
Por último, ressalta-se a necessidade de
criar sinergias efetivas a nível internacional, considerando o caráter transfronteiriço da comercialização ilegal de espécies.
Exemplos de tais ações seriam a colaboração entre a Organização Mundial de Aduanas (OMA) e a INTERPOL para combater esse
tráfico; o estabelecimento do ICCWF11, ou a
Declaração de Lima resultante da Primeira Conferência de Alto Nível das Américas
sobre o Comércio Ilegal de Vida Silvestre12,
para citar alguns.
Com isto, é possível afirmar que o tráfico de
espécies é um fenômeno altamente complexo, que demanda por parte das autoridades
nacionais e instâncias internacionais uma
abordagem ampla que inclua as variáveis
mais relevantes do problema e que encontre
na cooperação, no diálogo e no intercâmbio
de informação e experiências um maior poder e uma ampliação de capacidades que
permitam enfrentar o desafio.

Sítios Web: https://wwf.org/ e https://wwf.panda.org/
Sítios Web: https://wwf.org/ e https://wwf.panda.org/

10. Sítio Web: https://www.traffic.org/

11. Mais informações disponíveis em: https://www.unodc.org/unodc/en/wildlife-and-forest-crime/iccwc.html

12. Mais informações disponíveis em: http://iwtlima2019.pe / e em http://iwtlima2019.pe/acerca-de/presentacion
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2

Por que o tráfico de espécies é uma área de
interesse do controle externo governamental?

O universo fiscalizável abrange aquelas
ações nas quais esteja envolvido o uso de
recursos públicos; considerando que tais
recursos não se limitam àqueles de caráter
monetário ou financeiro, mas compreendem
a totalidade do patrimônio físico de um país.
Isto inclui, portanto, os chamados ativos
ambientais, ou seja, os recursos derivados
da flora e da fauna locais, além dos habitats
onde se desenvolvem.
As evidências a respeito dos efeitos da diminuição ou extinção de espécies sobre o
equilíbrio do ecossistema são contundentes.
O estado atual do meio ambiente em todo o
mundo mostrou que não é possível separar
fenômenos distintos — como o aumento das
temperaturas, as secas, as chuvas torrenciais, a elevação do nível dos oceanos, a perda de geleiras, os incêndios florestais — da
deterioração ecológica (Useros, 2012).
Tais condições afetam todos os países, e
portanto é responsabilidade das nações com
maior riqueza de biodiversidade, como é o
caso de alguns países da América Latina e do
Caribe, contribuir para mitigar essa tendência através de uma gestão ordenada e sustentável do seu património natural.
A responsabilidade do Estado pela gestão
adequada desses ativos é dupla. Por um
lado, deve prestar contas à sociedade atual
— e, por extensão, às gerações futuras —
quanto à administração destes elementos.
Por outro lado, cada país é responsável perante a comunidade internacional pela con-

servação presente e futura de recursos que,
por fazerem parte de uma trama indissolúvel que transcende as jurisdições nacionais,
têm, por conseguinte, um impacto a nível
mundial.
É preciso lembrar que a preocupação internacional com esses temas ficou evidente na
integração da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável13 e nos diferentes
compromissos decorrentes dos dezessete
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
definidos no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Um número considerável de ações a serem empreendidas neste
esquema está diretamente ligado à conservação do meio ambiente e sua utilização racional e sustentável, bem como à melhoria
da gestão governamental através da redução
de práticas nocivas ao bem público, como a
corrupção, o suborno e a evasão fiscal.
Nesse contexto, as EFS decidiram assumir o
compromisso de cooperar no monitoramento
de avanços no cumprimento dos objetivos da
Agenda 2030 em cada país. Por isso, é possível afirmar que o tema do tráfico de espécies
representa uma área em que o controle externo governamental é chamado a desempenhar um papel ativo, devido ao seu considerável impacto negativo sobre a conservação
do meio ambiente, e à importância do uso do
expediente, por parte das redes criminosas,
de corromper as autoridades a fim de realizar suas operações de maneira bem sucedida e à margem da interferência do Estado.

13. Mais informações disponíveis em https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
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Consequentemente, seria desejável que os
órgãos fiscalizadores superiores, no âmbito
de sua competência, colaborem para verificar o cumprimento, por parte de seus respectivos países, da implementação de instrumentos referentes a esta temática, como
a Convenção sobre Diversidade Biológica
(CDB14) ou a Convenção sobre o Comércio
Internacional de Espécies da Fauna e Flora
Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES15),
que representam compromissos da maior
relevância em matéria ambiental.
Este ponto é de especial importância em países como os da América Latina e do Caribe
que, apesar de contar com notável riqueza de biodiversidade, têm sua conservação
afetada por problemas estruturais ligados à
falta de crescimento econômico e desenvolvimento social de amplos setores, a ausência
de solidez institucional, as limitações quanto
à capacidade técnica dos quadros administrativos —sobretudo nos níveis estadual e
regional—, a escassa disponibilidade de recursos para o cuidado do meio ambiente, a
existência de marcos legais omissos ou sem
a necessária adequação às características da
situação atual, a ausência de regras de operação claras para a implementação eficaz de
programas e políticas públicas relevantes, o
desconhecimento da normativa sobre questões ambientais por parte das instâncias encarregadas de sua aplicação, ou a existência
de atrasos na aplicação da justiça.
Além disso, os crimes ambientais, como o
tráfico de espécies, demonstram graves deficiências de controle dentro das instituições
e das ações governamentais de proteção dos
ativos ambientais. Essas deficiências permitem o surgimento de uma série de condutas

irregulares. Entre elas, pode-se mencionar a
prevalência da corrupção, a geração de altos
níveis de impunidade — que de fato opera
como um incentivo a infringir a lei, devido ao
baixo custo transacional percebido pelos infratores —, e a existência de amplos espaços
de discricionariedade por parte das autoridades competentes na matéria, para o desenho e a execução de programas e políticas
públicas.
Diversos fatores ligados não apenas à presença do tráfico de espécies, mas à própria
existência da corrupção na gestão governamental, ficam fora do alcance e dos objetivos do controle externo governamental. A
inacessibilidade de algumas regiões onde as
espécies traficadas ocorrem, as limitações
das capacidades técnicas e na disponibilização de recursos materiais e financeiros das
autoridades competentes, a falta de clareza
dos instrumentos legais aplicáveis, e o poder das organizações criminosas dificultam
a aplicação de medidas de controle e, pela
mesma razão, de sua fiscalização.
Evidentemente, não se pretende que instituições como as EFS tenham as capacidades
e os recursos para sanar a totalidade das carências existentes em cada país, mas abre-se ao debate a possibilidade de se multiplicar as capacidades das EFS através de uma
maior cooperação com outras instâncias,
tanto públicas quanto privadas, para construir uma frente única que dispute de maneira sistemática e organizada os espaços
utilizados para ações de corrupção.
Cabe destacar o fato de que o controle externo governamental, pelas características
de seu mandato, e devido à experiência acu-

14. Mais informações disponíveis em https://www.un.org/es/observances/biodiversity-day/convention
15. Para mais informações, consulte https://cites.org/esp/disc/what.php
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mulada pelas instituições que o exercem,
está em uma posição privilegiada para poder
determinar que áreas da gestão pública são
passiveis de melhoria, ou que envolvam riscos estruturais que devam ser atendidos de
maneira preventiva. Além disso, o acesso a
diferentes níveis de informação, assim como
a disponibilidade de técnicas de auditoria
adequadas a cada caso, concedem a estas
instâncias um considerável nível de conhecimento a respeito do funcionamento da administração dos recursos públicos.
Esse conhecimento aprofundado, ao mesmo
tempo em que tem utilidade para as finalidades do controle externo governamental,
pode ser um importante insumo para outras
instâncias que enfrentam o tema da corrupção em outros âmbitos, inclusive no âmbito
de uma cooperação formal de ordem bilateral, regional ou global.
A especialização das EFS nos mecanismos
de controle, tanto aqueles implementados
dentro das distintas entidades governamentais, como os realizados de maneira externa,
representa um valioso aporte para aquelas
áreas administrativas diretamente vinculadas aos temas de meio ambiente. Os resultados e relatórios de auditoria constituem um
parâmetro objetivo e baseado em evidências
sobre as capacidades e limitações os entes
avaliados, e podem ser extrapolados para a
gestão de instâncias ou entidades com funções semelhantes. As EFS podem, inclusive,
desempenhar um papel de assessoria para
as autoridades que têm sob sua responsabilidade a supervisão de elementos e fatores
relacionados de maneira específica com o
tráfico ilegal de espécies, através de mecanismos para facilitar a denúncia cidadã, po-

deres de investigação, geração de bases de
dados e sistemas de geolocalização, para citar algumas alternativas. De fato, no ponto 3
da Declaração de Moscou16, emitida no XXIII
Congresso da INTOSAI, indica-se que as EFS
podem agregar valor abordando temas estratégicos, complexos e sensíveis mediante
a formulação de recomendações, sem comprometerem sua independência.
Por outro lado, esta situação implica que a
abordagem de temas ambientais exige que
as EFS tenham acesso a conhecimentos técnicos especializados na matéria, ao contar,
em suas equipes de auditoria, com especialistas cujas contribuições contribuam substancialmente para diversificar e ampliar as
temáticas a serem fiscalizadas durante os
processos de planejamento e programação
de auditorias, bem como durante sua execução, divulgação e acompanhamento.
A conservação do meio ambiente refere-se
diretamente à salvaguarda e à correta administração do patrimônio nacional. A integração de equipes multidisciplinares permitirá
uma maior capacidade de gestão e impacto
nos processos de fiscalização superior, e resultará na possibilidade de oferecer ao ente
auditado observações e recomendações de
maior alcance e profundidade que, tratando-se de um tema sensível como a deterioração ambiental, poderão encontrar eco não
apenas no âmbito administrativo, mas também perante a opinião pública e em foros internacionais.
Da mesma forma, para enfrentar os desafios de realizar auditorias sobre o tema do
tráfico de espécies, é necessário que as EFS
ampliem, na medida do possível, suas ca-

16. O texto completo da Declaração está disponível em https://incosai2019.ru/en/documents/46?download=278
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pacidades operacionais, através da adoção
de distintas metodologias, assim como pela
criação de áreas especializadas para sua
realização; entre estas, destacam-se as auditorias de desempenho e as auditorias forenses, uma maior utilização de Tecnologias
da Informação e Comunicação (TICs) e avaliações de programas e políticas públicas.
Embora a introdução dessas práticas implique em um comprometimento considerável,
por parte das EFS, em termos de recursos
humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, seria importante aproveitar as sinergias e apoios existentes em diferentes instâncias e Grupos de Trabalho da INTOSAI ou
da própria OLACEFS. A cooperação entre as
EFS, materializada na forma de intercâmbios
de experiências e conhecimentos, programas de estágio, visitas técnicas, oficinas e
publicações especializadas, mostrou amplas
potencialidades para fomentar o crescimen-

to das capacidades de auditoria das entidades encarregadas da realização de auditorias governamentais.
Nesse sentido, a assinatura da Declaração de
San Salvador sobre a Luta contra a Corrupção Transnacional17, emitida pela OLACEFS
no âmbito de sua XXIX Assembleia Geral de
2019, exorta as EFS da região a assessorar
efetivamente as autoridades envolvidas na
detecção e combate dos atos de corrupção,
que para as finalidades deste texto incluiriam
os delitos ambientais que, como já mencionado, podem afetar, de maneira irreversível,
a própria existência dos ativos ambientais do
Estado.
Um maior envolvimento das EFS nesta área
levará eventualmente à possibilidade de estender esta intervenção a outros temas em
que a existência da corrupção e a interação
dos atores a nível regional ou global exija a
realização de diferentes tipos de auditorias.

17. Documento disponível para consulta em: https://www.olacefs.com/declaracion-de-san-salvador-acuerdo-que-contribuira-a-lalucha-contra-la-corrupcion-en-la-region/
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3

Do ponto de vista do controle externo
governamental, que abordagem seria aconselhável
adotar para a resolução desse problema?

Sendo o tema do presente documento a caracterização do tráfico ilegal de espécies
como um caso que serve como modelo de
corrupção transnacional, e ao enquadrar-se
este trabalho nas atividades do GTCT, será
necessário analisar o que o controle externo governamental pode fazer para contribuir
para a solução deste problema. Isto pode
ser determinado através da definição dos
âmbitos em que a prática de auditorias e a
aplicação de mecanismos de controle sejam possíveis, bem como pela definição dos
espaços passíveis de sinergias, cooperação
institucional e intercâmbio de informações
com outras entidades envolvidas na solução
deste problema.
O fenômeno da corrupção governamental
caracteriza-se pelo fato de que o servidor
público coloca seus interesses pessoais à
frente daqueles da sociedade, e busca valer-se de sua posição e do poder que a sociedade lhe concedeu para a execução de suas
atribuições, para obter um benefício ilegal e
injustificado. Um fator da maior importância
que propicia este tipo de comportamentos é
a ausência ou o funcionamento inadequado
do marco de controle necessário para limitar
e ordenar a gestão pública.
Comportar-se de maneira corrupta representa um ato complexo para o infrator: implica ponderar as vantagens do fato contra
suas possíveis desvantagens, prever situações caso a falta seja descoberta, pensar em
possíveis alternativas para encobrir ou ocul-
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tar a irregularidade, assumir a existência
de um risco, antecipar diferentes cenários,
buscar modos de controlar a informação ou
evitar que seja conhecida por terceiros.
Particularmente para a gestão do GTCT, considera-se que sua maior contribuição seria
entender a mecânica subjacente à corrupção
e, por conseguinte, formular adequadamente um conjunto de soluções para diferentes
áreas de risco, entre as quais podemos distinguir: (1) a existência de um marco legal e
institucional fraco ou insuficiente para que o
servidor público tenha um âmbito de atuação
claro, objetivo e que evite a discricionariedade ou as áreas cinzentas; (2) a percepção
de que é possível obter benefícios através da
exploração da ausência de vigilância ou de
suas deficiências, sem incorrer em um risco
que funcione como fator de dissuasão; (3) as
possibilidades de proceder de maneira disfarçada, ou com a cumplicidade das instâncias encarregadas da supervisão; (4) a falta
de identificação do funcionário público com
o interesse geral, ou a visão patrimonialista da posição e responsabilidades que lhe
foram confiadas; (5) as carências pessoais
em matéria de valores, ética, vocação para
o serviço, integridade e profissionalismo; (6)
a fragmentação ou dispersão das ações dos
órgãos e entes encarregados de tornar efetiva a prestação de contas, que resulta em
esforços isolados, desconexos, redundantes
e inefetivos; (7) a aplicação de medidas punitivas seletivas, espetaculares ou orienta-
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das a impactar os meios de comunicação e
o público, mas desvinculadas de uma visão
estratégica que tenha como objetivo atacar
deficiências estruturais; (8) a ausência de
uma perspectiva de médio e longo prazo que
vá além de situações conjunturais e casos
isolados, e (9) a falta de conhecimentos e
capacitação adequados, por parte do funcionário público, para cumprir as responsabilidades correspondentes.
Em torno da questão da corrupção, um elemento central na tomada de decisões sobre o
que fiscalizar e como fazê-lo é representado
pela própria natureza do objeto de auditoria.
Em outras palavras, as características próprias do fenômeno a ser avaliado são aquelas
que, em grande medida, ditam a abordagem
a ser adotada na realização do processo. Por
esta razão, é necessário definir as partes do
processo que são passíveis de fiscalização.
No tráfico de espécies, a parte correspondente às ações realizadas por particulares
escapa ao alcance da fiscalização superior,
pois, como em qualquer ato criminoso, os
responsáveis buscam evitar produzir e deixar evidências de seus atos. No entanto,
quando os infratores se aproximam do âmbito dos diferentes agentes governamentais
competentes na área, surge a possibilidade
de que sejam gerados indícios documentais
ou testemunhais a respeito da prática de irregularidades no decorrer do cumprimento
de suas funções, o que os coloca no âmbito
do trabalho de auditoria.
A execução de diferentes ações que configuram as etapas de obtenção, resguardo,
transporte e comercialização do recurso tem
relação direta com a efetividade e o grau
de implementação dos marcos legais e dos
controles existentes. A verificação de tais
medidas se configura no acionamento das

autoridades fiscalizadoras superiores, como
se expôs na seção anterior, através de diversos serviços de auditoria e de não-auditoria. Isso significa que esses órgãos devem,
ao mesmo tempo, ter plena consciência do
funcionamento do delito, para que possam
prestar uma assessoria adequada aos entes
públicos, e estabelecer os marcos de controle necessários.
Portanto, além de realizar investigações para
potencializar a definição dos programas de
auditoria sobre questões ambientais, as EFS
poderiam realizar um trabalho de articulação com entidades auditadas, do judiciário e
partes interessadas externas. Isto, considerando que os órgãos de controle atuam nas
fases de prevenção, detecção e, em alguns
casos, penalização da corrupção ligada ao
tráfico de espécies, além de terem um mandato de independência que apoia a confiabilidade de seus resultados de auditoria.
Por essa razão, é reconhecida a existência
de interesses comuns entre as EFS e outras
entidades governamentais — nacionais e de
outros países —, grupos cidadãos, agências
internacionais, ONGs, setores investigativos e acadêmicos, bem como meios de comunicação, para responder à complexidade
da luta contra o tráfico de espécies, onde a
corrupção tem um papel crucial, e que ultrapassa por larga margem as possibilidades
da ação individual de cada uma das distintas
entidades com influência no tema.
É por isso que se propõe, no âmbito de ação
do GTCT, a viabilidade de motivar a integração de uma plataforma multissetorial que
permita a articulação dos esforços das autoridades competentes e das diferentes partes
interessadas (denominadas genericamente
como stakeholders) dos países envolvidos
nas cadeias do tráfico internacional, ba-

27

GTCT

Corrupción Transnacional

seados no compromisso comum, no diálogo
aberto e no intercâmbio de experiências e
conhecimentos, sob a premissa do respeito
ao marco legal aplicável em cada país e às
normas sobre o manejo e a divulgação da informação derivada dos processos de investigação.
Essa situação é de especial relevância na região latino-americana, devido à concentração desse tipo de tráfico, à proximidade geográfica que facilita o transporte de espécies,
e à presença de estruturas governamentais
ainda vulneráveis ao impacto da corrupção.
Cabe mencionar que, apesar da existência
de fragilidades e riscos, na América Latina e no Caribe existe também uma vontade
expressa de atacar tais situações através
de ações concretas de cooperação internacional e de coordenação de esforços, assim
como enunciar e assumir compromissos específicos para mitigar as problemáticas que
afetam nossos países. Os trabalhos realizados no âmbito da OLACEFS para a fiscalização coordenada de diferentes aspectos do
tema ambiental constituem um exemplo de
colaboração bem sucedida e com um impacto que vai além do âmbito nacional.
Além disso, é necessário mencionar que a
colaboração entre as EFS da região não se
limita à realização de auditorias, mas também é realizada através da elaboração de
estudos técnicos, da assessoria prestada aos
legislativos e até às entidades governamentais, para melhoria de seu desempenho, bem
como através da realização de programas de
estágio, fóruns de intercâmbio de experiências, cursos de capacitação in situ e à distância, ou da prática de revisões por pares.
Da mesma forma, é possível explorar os frutos dos esforços que instituições e organis-
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mos de outras ordens e países colocaram à
disposição da comunidade internacional,
com o objetivo de que sejam diretamente utilizados ou constituam um guia para a
implementação de boas práticas. Entre as
sinergias deste tipo, podemos destacar, por
exemplo, o desenvolvimento de um modelo
multissetorial aplicável a delitos florestais
desenvolvido pelas autoridades peruanas na
área e pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), a capacitação
oferecida pela IUCN, ou o apoio prestado pela
Cooperação Alemã por meio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH para o desenvolvimento de
consultorias sobre o tema do tráfico ilegal de
espécies.
Também é possível capitalizar as lições
aprendidas no decorrer da realização bem-sucedida de auditorias coordenadas sobre
temas ambientais no âmbito regional, no tocante à interação organizada das EFS para
enfrentar problemas que transcendem as
fronteiras nacionais, e apresentar uma auditoria onde o foco seja a detecção e mitigação
da corrupção vinculada ao delito de tráfico
de flora e fauna silvestres.
Não existe uma solução única para um problema tão evidentemente complexo. Diante
de um ambiente de carência de medidas
de controle, impunidade, leniência na observância da normativa aplicável, e falta de
transparência, as chances de que alguém
cometa um ato irregular são muito elevadas.
O conjunto de fatores que contribuem para a
possibilidade de que sejam praticados atos
de corrupção responde a diferentes âmbitos,
e por isso, exige uma abordagem multidimensional e o uso de enfoques diversos, que
sejam adequados à natureza do problema a
ser resolvido.
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Essa visão sistêmica da cooperação para reduzir a corrupção transnacional exige que
as instituições, grupos e organismos participantes alcancem um alto grau de complementação e interação, a fim de que o intercâmbio de informações, a definição conjunta
de tarefas e os resultados obtidos representem insumos utilizáveis para que cada instituição possa cumprir, de maneira mais completa, seus respectivos objetivos.
Nesse sentido, e no contexto das atividades
do GTCT, poder-se-ia considerar a realização de uma auditoria coordenada em que o
foco seja a detecção e mitigação da corrup-

ção ligada ao delito de tráfico de flora e fauna silvestres; além disso, pode-se promover
e intensificar a realização de outras ações
conjuntas de intercâmbio de boas práticas
e lições aprendidas, ou de desenvolvimento
de capacidades na área, no âmbito da cooperação entre as EFS a nível regional e inter-regional, ou em conjunção com outras instâncias, como a COMTEMA ou o WGEA. Além
disso, pode-se continuar o trabalho conjunto
com a Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e atores
relevantes em matéria de corrupção e conservação, como o UNODC e a IUCN.
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4

Que desafios a implementação desses tipos de
ações a nível regional teria que enfrentar?

Cabe agora caracterizar os desafios administrativos, orçamentários e organizacionais
decorrentes de uma eventual decisão das
EFS de assumirem um papel de maior relevância no combate ao tráfico de espécies,
as áreas de oportunidade e crescimento que
poderiam se abrir para o fortalecimento das
capacidades de fiscalização, e o impacto que
teria o estabelecimento de alianças estratégicas com uma grande diversidade de atores e partes interessadas na multiplicação
do impacto da atividade de auditoria através
de sua conjugação com os esforços de outras
instâncias competentes.
É igualmente pertinente considerar a aplicabilidade futura das boas práticas, das lições
aprendidas e da experiência adquirida ao
longo do processo, bem como a sua possível
extrapolação para outros temas — potencialmente passíveis de serem objeto da ação
fiscalizadora — nos quais a corrupção transnacional seja também um elemento central.
Para poder visualizar estes desafios, é necessário considerar as consequências decorrentes dos argumentos apresentados
neste documento, e as maneiras pelas quais
podem ser traduzidas em ações pontuais. É
possível distinguir seis desafios principais:
(1) O tráfico de espécies representa um sério impacto sobre os ativos do Estado, de
modo que o controle externo governamental deve se envolver nas ações que
conduzem à sua adequada administração e custódia.

A fim de enfrentar este desafio de forma
mais eficaz, as EFS devem dispor de mandatos que lhes permitam intervir neste processo e, assim, garantir a legitimidade da sua
atuação, assim como contar com os recursos
econômicos, materiais, técnicos e humanos
para fazê-lo de forma apropriada.
É também necessário que se pare de subestimar o valor representado pelos ativos ambientais, a fim de que o Estado aplique as
medidas necessárias e destine os recursos
adequados para sua devida proteção: as instituições encarregadas do controle externo
governamental, junto com as dependências
técnicas e jurisdicionais diretamente envolvidas no tema ambiental, devem ser dotadas
dos insumos correspondentes para realizar
esse importante trabalho.
Neste sentido, seria conveniente explorar
a possibilidade que EFS se aproximem dos
setores acadêmicos e de pesquisa, ONGs e
grupos cidadãos voltados à proteção desses
ativos, dado que sua experiência e envolvimento em campo permitiria dispor de informação em tempo real e que seja relevante
para as atividades de planejamento de auditorias ou de detecção de áreas de risco e vulnerabilidade da gestão pública em matéria
ambiental.
(2) Esse ilícito não apresentaria os atuais
níveis de impunidade, baixo risco e elevados ganhos se não existissem as condições estruturais — como a margina-
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lização, a pobreza, a falta de educação
ambiental, os usos e costumes tradicionais, entre outros elementos — que
facilitam seu exercício, mas sobretudo,
se os grupos criminosos envolvidos não
explorassem reiteradamente, através
da corrupção, as fragilidades existentes
nas autoridades encarregadas de sua
defesa.
Embora a corrupção na esfera pública seja
um problema complexo e multifatorial, e que
envolve inclusive a ética pessoal do funcionário, é um fato que as deficiências em matéria
de controle, a discricionariedade e a ausência de um marco normativo específico geram
um ambiente propício para a prática de atos
ou omissões por parte das autoridades.
Todos esses elementos pertencem ao campo
de ação do controle externo governamental
e de outros órgãos de controle, e sua devida atenção representa uma contribuição da
maior relevância no estabelecimento de um
ambiente que dificulte ao máximo ou impossibilite a prática de atos de corrupção.
(3) A organização e manutenção de cadeias de comercialização que vão desde
os países de origem, passando pelos de
trânsito e chegando aos mercados de
consumo, mostra que essa corrupção
não se limita a um único país, mas envolve todos os que fazem parte do processo.
Não será possível frear o tráfico de espécies
sem o estabelecimento de sinergias no âmbito regional da América Latina e do Caribe,
e inclusive a nível trans-regional, dado que
os consumidores costumam se localizar em
países desenvolvidos. Nesse sentido, a luta
contra a corrupção transnacional deve ser
uma preocupação não apenas dos países de
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origem e de trânsito, mas também dos países de destino.
O tráfico de espécies é um delito que afeta a
todos, e que deve ser combatido partindo de
uma estratégia global que envolva atores relevantes — como autoridades policiais, sanitárias e de controle aduaneiro, tanto a nível
nacional quanto internacional, sem excluir
as EFS —, que eleve substancialmente seu
custo de transação, e que limite ao máximo
os espaços onde esse tipo de tráfico possa
ser realizado.
Torna-se relevante, assim, explorar as alternativas que oferece, para as atividades
do GTCT, o Memorando de Entendimento
assinado em 2019 entre a INTOSAI e o UNODC para verificar o cumprimento da Agenda 2030, em particular ao Objetivo 16, “Paz,
Justiça e Instituições Sólidas”, referente ao
tema da corrupção e da melhoria governamental, como elementos centrais para combater a desigualdade, a marginalização e a
pobreza, elementos que poderiam propiciar
a prática de delitos ambientais.
Recorde-se ainda que, com a assinatura
da Declaração de San Salvador sobre a luta
contra a corrupção transnacional, as EFS
da América Latina e do Caribe assumiram o
compromisso de avançar na tomada de ações
concretas para atenuar esse fenômeno; tanto nas considerações quanto na parte declaratória deste documento, estão descritas as
linhas a serem seguidas para tornar o controle externo governamental e a cooperação
interinstitucional um elemento relevante no
combate às ações contra o interesse público.
(4) Existe um sério problema em relação
à falta de competências por autoridades encarregadas da custódia dos ativos ambientais, situação que se soma à
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existência de corrupção como um fator
negativo adicional. No entanto, essa falta de conhecimentos também afeta, em
alguns casos, as próprias EFS, que por
limitações de recursos humanos ou de
orçamento, podem apresentar um déficit de capacidades para poderem atuar
de maneira efetiva em temas ligados ao
meio ambiente.
Na justificativa da necessidade de contar
com tais recursos, é preciso reiterar que seu
envolvimento no tema ambiental não é uma
moda passageira, uma questão de correção
política, ou uma problemática de caráter
meramente conjuntural, mas um assunto da
máxima importância para a proteção do patrimônio do Estado.
Além disso, é necessário levar em conta a
irreversibilidade das consequências de não
contribuir para conter este delito — simbolizadas em última instância pela extinção de
espécies da flora e da fauna devido à sua comercialização irregular —. O impacto global
destes impactos, e os danos que os efeitos do
tráfico representam para as condições ambientais atuais, assim como para a qualidade
de vida das comunidades afetadas, se estendem ao longo do tempo, colocando em dúvida a viabilidade de um desenvolvimento sustentável e o bem-estar das futuras gerações.
(5) Um fator positivo é a existência de um
número considerável de instâncias públicas e privadas que têm uma trajetória
reconhecida ao longo do tempo na defesa desses ativos, e cuja experiência e
informação podem ser amplamente exploradas pelo controle externo governamental.
O tema ambiental ocupa um lugar relevante
nas agendas tanto dos Estados como de organizações internacionais e de associações

de cidadãos, devido à existência de um risco
real decorrente dos impactos ao meio ambiente e do uso deficiente de seus recursos.
Esta preocupação estendeu-se também ao
âmbito do controle externo governamental,
que procurou enfrentar esses desafios através do estudo e da cooperação.
Tanto a COMTEMA na OLACEFS quanto o
WGEA da INTOSAI realizaram diversas ações
coordenadas, de intercâmbio de informação
e de capacitação e difusão de conhecimentos, que produziram resultados muito positivos, e que demonstram a importância da
colaboração internacional nesta área.
Por isso, seria necessário que, dada a influência do tema da corrupção sobre os problemas ambientais, o GTCT encontrasse vias
que lhe permitam uma atuação conjunta e
coordenada com estes grupos através, entre outros elementos, da geração de guias e
documentos técnicos que abordem a gravidade da corrupção relacionada aos delitos
ambientais, a identificação das estratégias
que as EFS poderiam empregar para mitigar
as potenciais irregularidades na gestão dos
ativos ambientais, e a difusão desta problemática como tema urgente para os Estados e
suas instituições.
Neste sentido, quanto maior o diálogo e o
entendimento entre os diferentes órgãos envolvidos no tratamento dos diversos aspectos de um problema, maior será o alcance e
o impacto das soluções propostas e implementadas.
(6) Os achados derivados da prática de auditorias representam um insumo da maior
importância para as organizações e instituições interessadas no tema ambiental.
A cooperação internacional pressupõe uma
interação em que as partes intervenientes
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beneficiam-se mutuamente dos desenvolvimentos umas das outras. A auditoria governamental, dada a sua capacidade de penetração e análise, bem como a necessidade do
fiscalizador de basear os seus resultados em
evidências incontestáveis, pode tornar-se
um aliado estratégico da maior importância
para contribuir para limitar e reverter o impacto negativo dos delitos ambientais. A utilização das novas tecnologias e da pesquisa
como fontes para o desenvolvimento de novos serviços das EFS pode ser outra opção.
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Embora seja legítimo que as EFS, numa primeira instância, procurem aproximar-se
de todos os elementos derivados da cooperação internacional que possam contribuir para reduzir as lacunas em termos de
habilidades e competências na área ambiental, uma vez que se conte com quadros
auditores multidisciplinares e experientes,
será possível gerar conhecimentos e experiência que, reciprocamente, possam ser
capitalizados por outras instâncias envolvidas no tema.

Foto: Marcorubino
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5

Estudo de caso: O comércio em
grande escala de madeira de espécies
ameaçadas de extinção no Brasil

Como ficou expresso nas páginas anteriores,
a contribuição do controle externo governamental para a proteção das espécies pode
potencializar-se na medida em que as instituições responsáveis por essa importante
missão contem com pessoal tecnicamente
capacitado para analisar estes casos, assim
como aproveitem o conhecimento gerado
por outros atores envolvidos no tema e realizem auditorias que permitam determinar as
áreas de oportunidade ou as margens de discricionariedade que impeçam uma vigilância efetiva. A seguir, propõe-se um exemplo
das potencialidades das EFS na defesa dos
ativos ambientais.
Em um estudo recente, Brandes et al. (2020)
analisaram a documentação contida em um
sistema de Informação do governo brasileiro, o Sistema Nacional para o meio Ambiente (SISNAMA; dados disponíveis em IBAMA,
2017), revelando que cerca de 6 milhões de
metros cúbicos de madeira, correspondentes a 9,9% do volume desse insumo transportado no Brasil entre 2012 e 2016, com a
aprovação das autoridades ambientais federais, provinham de 38 espécies incluídas
na Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção (Brasil,
2014). Observa-se também que apenas seis
das 38 espécies ameaçadas de extinção (de
acordo com a lista oficial do governo brasileiro), cuja madeira foi comercializada entre
2012 e 2016, estão sob a proteção da CITES.
Essas espécies representaram apenas 4,9%
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da madeira de espécies ameaçadas comercializadas no período.
A princípio, a extração, transporte, armazenamento, transformação e comércio dessas
espécies é proibida pela legislação brasileira; no entanto, há circunstâncias especiais
em que esta proibição não se aplica, a saber:
(1) extração de espécies ameaçadas cultivadas para fins de pesquisa científica; (2)
exploração sob o regime de “gestão sustentável” de espécies oficialmente listadas na
categoria vulneráveis; e (3) comércio de madeira de espécies ameaçadas obtidas pela
remoção de vegetação nativa para a construção de certos tipos de infraestrutura ou
projetos imobiliários.
Cabe a consideração de que, em última análise, o volume de madeira das espécies supracitadas, que poderiam estar em conformidade com as três condições legais que
permitem a sua comercialização, deveria ser
muito inferior ao volume de comércio efetivamente registrado. Por isso, os autores deste estudo questionam o volume tão grande
de madeira de espécies ameaçadas de extinção que é comercializado com a permissão
das autoridades brasileiras, apesar da existência de fortes restrições à sua exploração.
Entre as possíveis causas apontadas para
essa discrepância, destacam-se as seguintes: (1) a falta de recursos humanos e financeiros dos organismos ambientais brasileiros
para verificar a origem declarada da madeira
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proveniente de espécies ameaçadas de extinção; (2) a prática de registrar no sistema
de informação do governo apenas o gênero
dessas árvores, sem incluir a espécie; assim,
as espécies em risco cujos gêneros contenham espécies ameaçadas e não-ameaçadas podem ser liberadas indevidamente de
restrições à sua exploração; e (3) a prática
de registrar madeira de espécies ameaçadas
de extinção com nomes científicos em desuso devido a atualizações em sua taxonomia,
não estando, por isso, presentes na lista oficial de espécies ameaçadas.

A estas circunstâncias, soma-se a possível
existência de omissões ou ações à margem
do disposto no marco legal aplicável, por
parte de funcionários encarregados de zelar pela aplicação da regulamentação destinada a prevenir o tráfico de espécies em
risco. Consequentemente, é viável inferir
que um grande volume de madeira de espécies ameaçadas, como o pinheiro do Paraná
(Araucaria angustifolia), tenha sido exportado com documentação emitida oficialmente,
mas possivelmente obtida de forma irregular
ou com declarações incorretas.

Araucaria angustifolia

Do ponto de vista do controle externo governamental, haveria alternativas diferentes para contribuir para a proteção de
espécies em risco através da realização de
auditorias.

As abordagens deste estudo, por exemplo,
apontariam a necessidade de realizar uma
auditoria de desempenho, a fim de determinar se os objetivos da política pública —
neste caso, a proteção da flora em perigo
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de extinção devido à sua sobre-exploração
— estão sendo alcançados a partir da aplicação do marco legal relevante e das disposições técnicas e administrativas relativas à
classificação e ao registro da madeira para
consumo interno ou destinada à exportação.
Este tipo de análise permitiria determinar
se existem deficiências ou omissões na regulamentação, que deem origem a brechas
através das quais volumes consideráveis do
recurso escapem à fiscalização da autoridade competente.
Um tema adicional que poderia ser submetido a uma auditoria de desempenho seriam
os processos de qualificação e capacitação
do pessoal encarregado da classificação dos
recursos florestais e da emissão da documentação legal correspondente e aprovação
dos produtos madeireiros para comercialização; isto, com o propósito de determinar
se os protocolos e as práticas estabelecidas
permitem dotar a equipe responsável de
atribuições necessárias para que realizem
adequadamente os trabalhos de vigilância
que lhes foram confiados.
A abordagem de auditoria de conformidade
também poderia ser relevante nesse exem-
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plo, uma vez que a proteção de espécies em
risco depende da correta aplicação das disposições do marco legal relevante por parte do pessoal das várias agências envolvidas
nas atividades de registro e controle da exploração florestal.
Outra variante — no caso de dispormos das
informações necessárias para presumir a
existência de um ato criminoso — seria realizar uma auditoria forense da documentação que ampara a exploração do recurso, a
fim de determinar se não existe conluio entre as autoridades florestais e os produtores
ou comerciantes do recurso para forjar a informação que permite que a madeira de espécies em risco de extinção seja considerada
como proveniente de outras espécies com a
devida autorização.
Além disso, neste exemplo torna-se evidente que uma maior interação das EFS com o
setor acadêmico e de pesquisa pode ser o
ponto de partida dos processos de revisão
externa governamental que se traduzam em
uma melhor gestão governamental no tema
da proteção de espécies em risco, por tratar-se de temas técnicos que demandam um
elevado nível de especialização.
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Entidades Fiscalizadoras Superiores

GIZ
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de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Organização Latino-Americana e do Caribe de
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Organização Mundial de Aduanas

ONGs

Organizações Não-Governamentais
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Programa das Nações Unidas para o Meio
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Wildlife Conservation Society (Sociedade
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Glossário
Agenda 2030

Plano de ação global a favor das pessoas, do
planeta e da prosperidade, baseado em dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que visa garantir o progresso social
e econômico sustentável em todo o mundo e
fortalecer a paz universal dentro de um conceito mais amplo de liberdade.
Aquecimento global

O aquecimento global é o aumento da temperatura da terra, que se reflete nos oceanos e na atmosfera, principalmente causada
pela emissão de gases de efeito estufa emitidos pela atividade humana; este processo
tem aumentado, especialmente pela queima
de combustíveis fósseis e mudanças no uso
do solo, tais como desmatamento, bem como
várias outras fontes secundárias.
Ativo ambiental

Elemento incorporado no patrimônio de uma
entidade com o objetivo de ser utilizado de
forma duradoura na sua atividade, cuja finalidade principal seja a minimização do
impacto ambiental e a proteção e melhoria
do meio ambiente, incluindo a redução ou
eliminação da poluição futura das operações
da entidade.
Auditoria ambiental

Revisão de ativos e passivos ambientais,
conformidade com a legislação e convenções —internacionais e domésticas— bem
como medidas instituídas pela entidade auditada para promover a economia, eficiência
e eficácia.

Auditoria coordenada

Forma de colaboração entre as EFS para
exercer o controle sobre questões de natureza internacional ou regional, que sejam de
interesse dos países envolvidos.
Auditoria de conformidade

Avaliação independente para determinar se
um tema cumpre os requisitos de autoridades aplicáveis identificadas como critérios,
avaliando se as atividades, operações financeiras e informações cumprem, em todos os
aspectos significativos, com os requisitos
das autoridades que regem a entidade auditada.
Auditoria de desempenho

Revisão objetiva e confiável, que permite
saber se as políticas públicas operam sob
os princípios de eficácia, eficiência e economia.
Auditoria forense

Metodologia de fiscalização que implica a
revisão rigorosa e detalhada de processos,
fatos e evidências, com o propósito de documentar a existência de um suposto ato irregular.
Biodiversidade

Variabilidade de organismos vivos de qualquer fonte, incluindo, entre outros, os ecossistemas terrestres e marinhos e outros
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreende a
diversidade dentro de cada espécie, entre as
espécies e dos ecossistemas.
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Glossário
Biota

Conjunto de espécies de plantas, animais e
outros organismos que ocupam uma determinada área.
Comércio sustentável

Troca comercial de bens e serviços que gera
vantagens sociais, econômicas e ecológicas,
respeitando as regras de base do desenvolvimento sustentável: criar um valor econômico, diminuir a pobreza e a desigualdade
e conservar e reutilizar os recursos naturais.
Controle externo governamental

Processo pelo qual a autoridade monitora o
uso dos recursos públicos para avaliar e revisar as ações do governo considerando sua
veracidade, racionalidade e a conformidade
com a lei; revisão do eficiente e eficaz funcionamento do planejamento, organização e
execução da administração pública.
Corrupção transnacional

Oferecimento de uma vantagem indevida,
pecuniária ou de outro tipo, a um agente público estrangeiro, para seu proveito ou para
proveito de um terceiro, para que esse agente atue ou se abstenha de agir na execução
de funções oficiais, com vista a obter ou conservar um mercado no comércio internacional.
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Mudança climática

Mudança climática atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a
composição da atmosfera mundial e que se
soma à variabilidade natural do clima observada durante períodos de tempo comparáveis.
Normas fito e zoossanitárias

Medidas destinadas a garantir a segurança dos produtos alimentícios destinados ao
consumo humano e a evitar a propagação de
pragas ou doenças entre espécies animais e
vegetais.
Revisão por pares

Revisão externa e independente, de um ou
mais elementos da organização e/ou funcionamento de uma EFS por uma equipe de profissionais homólogos de uma ou mais EFS.
Tráfico de espécies

Comércio legal e ilegal de espécies de animais selvagens e/ou produtos derivados. O
tráfico ilegal de vida silvestre abrange venda, contrabando, captura ou coleta de animais ameaçados de extinção, vida silvestre
protegida (fauna e flora, sujeitas a cotas e
reguladas por licenças legais), caça furtiva,
seus derivados ou produtos, em violação de
leis e tratados nacionais e internacionais.
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A OLACEFS é um organismo autônomo, independente e apolítico, criado
como uma organização permanente, que se encarrega de cumprir funções
de pesquisa científica especializada e desenvolver atividades de estudo,
capacitação, especialização, assessoria e assistência técnica, formação e
coordenação a serviço de seus membros, com o objetivo de fomentar seu
desenvolvimento e aperfeiçoamento.
www.olacefs.com
O Grupo de Trabalho Especializado na Luta contar a Corrupção
Transnacional (GTCT) tem o objetivo de promover o intercâmbio de
informações oportunas entre as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
da região, para uma melhor execução de seus processos de investigação
e fiscalização governamentais, que contribuam para a luta contra a
corrupção transnacional, bem como para o intercâmbio de experiências e
boas práticas nesta temática.
https://www.olacefs.com/grupo-de-trabajo-especializado-en-la-luchacontra-la-corrupcion-transnacional-de-la-olacefs/

