
Ao Coordenador(a) Regional do ICMBIO:

Eu, Osmarino Amâncio Rodrigues, brasileiro, solteiro, trabalhador agroextrativista, RG nº XXXXX SSP/AC, 
CPF nº xxxxxxxx, residente e domiciliado na Colocação Pega Fogo, Seringal Humaitá, Reserva Extrativista  
Chico Mendes,  Brasileia,  Acre,  venho apresentar  defesa administrativa ao  Auto de Infração nº  027494 
pelos fatos e fundamentos adiante expostos:

Em 10 de abril de 2012 fui autuado pela fiscalização do ICMBIO sob a acusação de “adotar conduta em  
desacordo com os objetivos da Unidade de Conservação (guardar madeira serrada e depois não apresentar 
o seu destino)”, conforme os artigos 90 e 93 do Decreto 6.514 de 2008, sendo a mim imputada uma multa 
simples no valor de  R$ 20.000,00. Como descrição das demais sanções administrativas aplicadas consta: 
“não pode retirar madeira de sua colocação para fora da RESEX Chico Mendes”. 

Ocorrem vários erros no Auto de Infração, conforme justifico abaixo:

1º) Não adotei nenhuma conduta em desacordo com os objetivos da Unidade de Conservação. Não existe 
proibição para guardar madeira serrada para construção de uma casa para mim e outra para minha mãe.  
Pelo contrário,  o art.  25 do Plano de Utilização da RESEX diz que “os moradores da Reserva  poderão 
extrair madeira para uso próprio e somente no interior da Unidade, tais como construções dentro da 
Reserva, barcos, móveis e instrumentos de trabalho”. 
E, mesmo que eu não tivesse apresentado destino para a madeira, isso também não está em desacordo 
com os objetivos da RESEX. Mas eu apresentei. Informei ao fiscal o uso que darei  à madeira. Se ele não 
acredita que darei  esse uso,  isso é outra história,  mas ele não poderia afirmar que não apresentei seu 
destino. Está dito que não posso tirar madeira para fora da RESEX, como sanção administrativa, mas não há 
afirmação, muito menos prova, de que eu tenha, em algum momento, feito isso. 
Assim, não há infração que fundamente a autuação. Não está provada nenhuma conduta em desacordo 
com os objetivos da RESEX (os quais eu conheço bem, pois participei diretamente de sua criação). Não há  
“descrição clara e inequívoca da irregularidade constatada”, como requer o inciso III do art. 15 da Instrução 
Normativa nº 06 do ICMBIO de 2009.

2º) O art. 90 do Decreto 6.514 de 2008 diz que a multa aplicável deveria variar entre quinhentos e dez mil 
reais. No art. 93 consta que “as infrações previstas neste Decreto, exceto as dispostas nesta Subseção,  
quando forem cometidas ou afetarem unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, terão os 
valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro, ressalvados os casos em que a determinação de 
aumento do valor da multa seja superior a este”. Com base nesses artigos, o auto de infração me aplica  
uma multa de vinte mil reais.

Em primeiro lugar, na definição do valor, o fiscal  não levou em consideração os critérios do art.  4º do 
Decreto 6.514:

Art.4O O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará as sanções estabelecidas neste 
Decreto, observando:
I-gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas conseqüências para a saúde 
pública e para o meio ambiente;
II-antecedentes do infrator, quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental; e
III-situação econômica do infrator.

§1oPara a aplicação do disposto no inciso I, o órgão ou entidade ambiental estabelecerá de forma 
objetiva critérios complementares para o agravamento e atenuação das sanções administrativas.

Ele aplicou o valor máximo, sem apontar critérios objetivos para isso, e sem considerar minha situação 
econômica.  Evidentemente,  não  tenho  condições  financeiras  para  pagar  uma  multa  no  valor  de  R$  
10.000,00, assim como nenhum morador da RESEX.

Não bastasse isso, o valor ainda foi duplicado, com base no art. 93. Trata-se de um erro grosseiro do fiscal,  
que não verificou que este se aplica às “infrações previstas  neste Decreto,  exceto as  dispostas  nesta 
Subseção”.  No  caso,  a  Subseção  VI  (Das  Infrações  Cometidas  Exclusivamente  em  Unidades  de 
Conservação), na qual se encontra o art. 90. Em outras palavras, o art. 93 não poderia ter sido utilizado 
como referência pelo fiscal. 



Quando compareci ao escritório do ICMBIO, o fiscal que fez a autuação afirmou que eu estaria vendendo  
madeira a marcenarias. Contudo, nunca apresentou nenhuma prova (e elas não existem, porque eu não 
realizo essa venda).  Acredito que,  se elas existissem, o auto de infração definiria  que a conduta a ser 
punida seria justamente essa: vender madeira, retirá-la da reserva, etc. O fiscal, contudo, buscando provar 
um fato inexistente, me acusa de guardar madeira serrada sem apresentar destino, querendo com isso 
criar  a  sensação de  que  a  estou  vendendo.  Ao  invés  de  provar  o  que  afirma,  joga  para  mim  a 
responsabilidade  de  me  defender  de  acusações  infundadas.   O  que  preciso  fazer?  Conseguir  uma 
declaração de todas as marcenarias de Brasileia e do estado do Acre afirmando que nunca vendi madeira a  
elas?

Não  bastassem  tantos  erros,  o  fiscal  agravou  a  situação,  ao  dirigir-se  a  minha  colocação  na  RESEX 
acompanhado da imprensa, sabendo que eu estava ausente, na cidade, para apreender a madeira que lá se 
encontrava. Pergunto:

1) Por que chamou a imprensa? Por que me expôs publicamente, sem direito de defesa, se o auto de 
infração ainda pode ser contestado e deve ser julgado, com base em provas?

2) Por que só fiquei sabendo da ação através da imprensa? O fiscal tinha o meu número de telefone,  
havia falado comigo no dia anterior, mas não me avisou sobre a operação;

3) Por que afirmou à imprensa que eu estava vendendo a madeira a marcenarias, se isso não consta  
no auto de infração? 

4) Por que disse à imprensa que a madeira estava escondida, se eu mesmo mostrei a ele onde se  
encontrava quando fez a vistoria em minha colocação?

5) Por que se manifestou publicamente expressando sua opinião sobre a apreensão através de sua 
conta pessoal no facebook (em anexo)? É ética, está de acordo com os princípios da administração pública,  
com os deveres dos servidores federais, esse tipo de atuação? 

A madeira apreendida sem nenhum fundamento legal, pelo que expliquei acima, foi prontamente doada à 
prefeitura  de Brasileia,  segundo informações que encontrei  na  imprensa.  Isso é um absurdo!  Também 
pelos jornais fiquei sabendo que o valor total de multas aplicadas a mim chega a R$ 63.000,00, o que nunca 
teria condições de pagar, mesmo que tivesse cometido as infrações alegadas. 

Ainda  não tive  ciência  das  outras  multas  porque estou  ausente  de meu  domicílio  nesse  período,  por  
compromissos de militância anteriormente assumidos.

Diante disso, solicito a anulação do Auto de Infração, pela série de irregularidades apresentadas. Além 
disso, solicito a devolução da madeira irregularmente apreendida e a abertura de sindicância para apurar a  
atuação do fiscal nesse caso, que extrapolou suas atribuições como servidor público, transformando o 
caso em uma batalha pessoal. 

Aproveito para solicitar que o cadastro do ICMBIO de moradores da RESEX Chico Mendes seja corrigido, 
pois meu nome foi excluído dele de maneira indevida. É de conhecimento público que eu sou morador da  
RESEX desde sua criação. O próprio auto de infração assim me identifica. 

Porto Alegre, 25 de abril de 2012.

______________________________________

Osmarino Amâncio Rodrigues


