
ANEXO I

Acusações, suposições e falsos indícios

No depoimento que concedeu à Polícia Federal em 17 de abril de 2012 (fls. 57-58), o fiscal do

ICMBIO informou que há um ano recebia denúncias anônimas e formais (através da Associação de

Moradores  da  RESEX  em  Brasileia  –  AMOPREBE)  de  que  Osmarino  estaria  derrubando  árvores

dentro da RESEX, as serrando e transformando em pranchas próprias para marcenaria. Afirmou que

“os analistas e fiscais do ICMBIO empreenderam diversas diligências durante esse período, visando

flagrar a retirada e transporte de madeiras para fora da reserva, mas não obtiam êxito”. A denúncia

feita pela Presidente da AMOPREBE (fl.52) foi encaminhada por ofício ao ICMBIO em 20 de março de

2012, nos seguintes termos:

“(…) venho por meio de este Denunciar o Senhor Osmarino Amâncio Rodrigues, residente
no  seringal  Humaitá  Colocação  Pega  Fogo  no  KM  19,  o  mesmo  se  auto  denunciou na
Assembleia do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brasileia realizada no dia 20 do mês
de março de 2012, onde o mesmo pediu a palavra e começou a falar sobre os planos de
manejo madeireiro dizendo que não trás renda ao manejador pois o governo e as ONGs
compram a árvore por exemplo o TOARI ROXO por 115,00 reais onde ele serrou um TOARI
ROXO que deu cerca de 35 dúzias de tábuas onde ele vendeu e arrecadou 3.000,00 (três
mil reais),  peço ao ICMBIO e aos órgãos competentes que façam uma fiscalização e um
sobrevôo de helicóptero em sua propriedade”.

Como essa denúncia é, nos autos do processo,  um dos principais elementos de “prova”

contra Osmarino, ela precisa ser analisada com atenção. A primeira coisa que precisamos destacar é

algo conhecido por todos aqueles que têm proximidade com a realidade política acreana: o governo

da Frente Popular/Família Viana, no poder desde 1999, criou fortes estratégias de cooptação que

colocam a maioria das associações de moradores da RESEX e sindicatos de trabalhadores rurais a

serviço  de  seus  interesses.  Osmarino  destaca-se  como  um  dos  principais  contestadores  desse

projeto, o que é de conhecimento público.

A segunda observação importante é que, na Assembleia do STR de Brasileia realizada no dia

20 de março de 2012, a que se refere a denúncia da AMOPREBE, foi constituída a Comissão Eleitoral e

aprovado o Regimento para a eleição que ocorreu nos meses seguintes, da qual Osmarino participou

com uma chapa de oposição à direção de então. Ou seja, não se tratava de uma simples assembleia.

Existiam diferentes interesses políticos em jogo,  o que não foi  considerado pela  fiscalização do

ICMBIO nem pela Polícia Federal. Mas, questionamos: não é de se estranhar que a presidência da



AMOPREBE, aliada da direção do STR, tenha encaminhado uma denúncia ainda no dia 20 de março,

logo depois de Osmarino ter declarado publicamente que concorreria nas eleições do sindicato? 

Durante o Inquérito  Policial,  em julho  de 2012,  um agente da Polícia  Federal  entrou em

contato com a presidente da AMOPREBE e “presidente interina do Sindicato dos Trabalhadores

Rurais de Brasileia”, que havia realizado a denúncia formal ao ICMBIO. Nessa nova oportunidade ela

teria afirmado que, na assembleia do dia 20 de março, Osmarino havia declarado que “o plano de

manejo florestal do governo é inviável para o trabalhador rural, pois ele havia explorado uma árvore

toari roxo1, onde gerou 30 dúzias de tábuas, valendo em torno de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos

reais), valor muito acima do que seria pago através do Plano de Manejo” (fl. 66). 

Note-se  que,  com esta  escolha  de palavras,  a  declaração não é  de  que  Osmarino  havia

vendido a madeira por R$ 3.300,00, mas de que este seria o seu valor de mercado, muito acima do

recebido pelas pessoas que estão participando nos planos de manejo já visitados por Osmarino. É

este o tipo de comparação ele vem realizando publicamente há muitos anos, para demonstrar que

essas propostas não são boas para os seringueiros. Algo bem diferente de afirmar que teria vendido

a madeira por esse valor!2 Acompanhando há bastante tempo os discursos de Osmarino contra o

manejo madeireiro, só podemos acreditar que, ou suas palavras não foram bem compreendidas por

alguns dos presentes naquela assembleia, ou elas foram deliberadamente manipuladas a fim de

incriminá-lo, em um momento de intensa disputa eleitoral no interior do STR3.

A presidente da AMOPREBE prestou novo depoimento à Polícia Federal em setembro de

2012. Suas afirmações, assim como a das duas outras “testemunhas” ouvidas no Inquérito (sendo um

deles o presidente do STR, diversas vezes criticado publicamente por Osmarino), são os principais

elementos geradores da convicção de culpabilidade que mencionamos anteriormente.

1 Entre os 27 tocos listados pelo ICMBIO, apenas um era de toari (sendo este um dos não localizados pela perícia da
Polícia Federal).
2 Quando interrogado pela Polícia Federal, em 24 de janeiro de 2013, Osmarino afirmou que “nunca cortou um TOARI
ROXO para vender, apenas citou (…) um exemplo de que a venda da matéria sem beneficiamento é muito prejudicial ao
extrativista e muito lucrativa ao madeireiro (…)” (fls.107-112)
3 Acreditamos que a primeira hipótese seja verdadeira, sendo este um problema comum das provas testemunhais, como
esclarecem Ávila e Gauer: “A questão da memória, em relação ao papel da testemunha no procedimento e processo
penal, (…) tem seu ponto crítico nas chamadas “falsas memórias”. Estas consistem em recordações de situações que, na
verdade,  nunca  ocorreram. A  interpretação  errada  de  um  acontecimento  pode  ocasionar  a  formação  de  falsas
memórias.  Embora  não  apresentem  uma  experiência  direta,  as  falsas  memórias  representam  a  verdade  como  os
indivíduos as lembram. As falsas memórias podem ser formadas de maneira natural, através da falha na interpretação
de uma informação, ou ainda por uma falsa sugestão externa, acidental ou deliberada apresentada ao indivíduo. Podem
ocorrer  de  duas  formas:  procedimento  de  sugestão  de  falsa  informação,  que  consiste  na  apresentação  de  uma
informação falsa compatível com a experiência, que passa a ser incorporada na memória sobre esta vivência. Já as falsas
memórias  que  serão  geradas  espontaneamente  resultam  do  processo  normal  de  compreensão,  ou  seja,  fruto  de
processos  de  distorções  mnemônicas  endógenas"  (Artigo  acessado  em  30/07/2014  no  site:
http://www.uniritter.edu.br/eventos/sepesq/vi_sepesq/arquivosPDF/27981/2405/com_identificacao/sepesq-com-
identificacao.pdf) 

http://www.uniritter.edu.br/eventos/sepesq/vi_sepesq/arquivosPDF/27981/2405/com_identificacao/sepesq-com-identificacao.pdf
http://www.uniritter.edu.br/eventos/sepesq/vi_sepesq/arquivosPDF/27981/2405/com_identificacao/sepesq-com-identificacao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VJSqU7TWl5M&list=UUrHp60zXcProc4NFi-A4mtw


Termos de Depoimento das Testemunhas

Testemunha 1:  “Aos  28  dias  do mês  de agosto de 2012,  nesta  Delegacia  de Polícia
Federal  (…)  RESPONDEU:  QUE,  é  vice-presidente  do  SINDICATO  DOS
TRABALHADORES RURAIS DE BRASILEIA, QUE, no último dia 20/03/2012, ocorreu uma
reunião no Sindicato, no Centro Cultural de Brasileia, onde estava presente a pessoa de
OSMARINO AMÂNCIO RODRIGUES; QUE, neste dia, estava trabalhando no almoço das
pessoas, e  quando retornou ao auditório,  ouviu quando o senhor OSMARINO estava
aconselhando as pessoas ali presentes a derrubarem árvores em suas colocações; QUE
OSMARINO afirmou ter derrubado um TOARI ROXO e vendido por R$ 1.300,00, quando
se tivesse vendido pelo MANEJO a mesma árvore sairia por apenas R$ 100,00; QUE não
participou de toda a reunião, em razão dos afazeres da cozinha, somente ouviu estas
afirmações  do  senhor  OSMARINO;  QUE  depois  disso,  não  ouviu  nenhuma  outra
denúncia sobre derrubada de árvores por parte de OSMARINO. Nada mais disse e nem
lhe foi perguntado”

Testemunha 2: “Aos 12 dias do mês de setembro de 2012, nesta Delegacia de Polícia
Federal (…) RESPONDEU: QUE, participou da reunião do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais  de Brasileia  realizada no dia  20/03/2012;  QUE nesta  reunião,  ouviu  quando o
senhor OSMARINO AMÂNCIO RODRIGUES afirmou ter derrubado um TOARI ROXO e
com ele feito 30 dúzias de tábuas e vendido por R$ 3.300,00; QUE já havia recebido
várias  denúncias  no  sentido  da  exploração  de  madeira  pelo  senhor  OSMARINO
AMÂNCIO; QUE acredita que levou OSMARINO a confessar seja questão política, pois a
intenção  de  OSMARINO  seria  se  opor  aos  planos  de  manejos  organizados  pelo
governo; QUE foi a depoente quem oficiou o ICMBIO para que tomasse providências,
uma vez que OSMARINO estava estimulando o crime ambiental com sua declaração na
reunião  de  produtores  rurais;  QUE  depois  da  fiscalização  do  ICMBIO  não  recebeu
outras denúncias de exploração de madeira pelo senhor OSMARINO. Nada mais disse
e nem lhe foi perguntado”.

Testemunha 3: “Aos 02 dias dos mês de outubro de 2012, nesta Delegacia de Polícia
Federal (…) RESPONDEU: QUE, foi Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Brasileia entre os anos 2000 e junho de 2012;  QUE  se afastou para concorrer a
vereador em Brasileia; QUE no último mês de março, na assembleia do sindicato para
definir  a  comissão  eleitoral,  presenciou  quando  OSMARINO  AMANCIO  pegou  o
microfone  e  admitiu  ter  derrubado  um  TOARI  ROXO,  vendendo  as  tábuas  por  R$
3.300,00  QUE  Osmarino  também  ficou  incentivando  as  pessoas  lá  presentes,
afirmando que todo mundo deveria tirar madeira; QUE OSMARINO também afirmou
que, se todo mundo tirasse madeira, não iriam prender todo mundo; QUE OSMARINO é
contrário a qualquer plano de manejo; QUE não teve mais notícias de derrubadas por
parte  de  OSMARINO após  a  operação  do  ICMBIO.  Nada  mais  disse  nem  lhe  foi
perguntado”. (fls.67-73)

Assim,  a  “investigação”  da  Polícia  Federal  se  limitou  a  ouvir  adversários  políticos  de

Osmarino que teriam presenciado sua suposta “autoacusação” pública.  Com isso, não adicionou

nenhum novo elemento aos apontados pelo fiscal do ICMBIO como  indícios de venda de madeira

(fls. 57-58):



[O depoente afirmou] (…) Que, no dia 25 de setembro de 2011 foi feito um registro de
campo de nº 01-2011 RCM, onde constatava o depósito de 04 (quatro) dúzias de tábuas de
madeira marfim, próximo à residência de Osmarino; Que, no dia 29 de março de 2012 (…)
os fiscais do ICMBIO chegaram na colocação de Osmarino e foram verificar as 04 (quatro)
dúzias de tábua, as quais  não se encontravam mais no local,  não havendo destinação
formal  da  mesma,  sendo  que  as  duas  casas  de  Osmarino  não  continham  qualquer
reforma, indicando que a madeira não havia sido utilizada na reforma das casas de
Osmarino naquela colocação; (…) Que, posteriormente, no dia 10 de abril de 2012, em
outra vistoria objetivando constatar quantas árvores haviam sido cortadas, identificaram
as mesmas, através de tocos e refugos de madeira, na colocação de Osmarino; (…) Que,
por último, no mesmo dia 10 de abril de 2012, pois constatado o depósito de 05 (cinco)
pilhas de madeira serrada em bloco de marcenaria contabilizando 47 (quarenta e sete)
peças de tarumã, 150 (cento e cinquenta peças) de cedro e 47 (quarenta e sete) peças de
marfim,  madeiras essas usadas frequentemente para marcenaria; Que essas madeiras
serradas  tinham  aproximada  de  0,15x0,30x2,20m;  (…)Que  Osmarino  alegou  que  iria
construir uma casa, no entanto não apresentou nenhum uso das primeiras madeiras, as
quais estariam guardadas há mais de 6 (seis) meses; Que é comum os moradores da
RESEX  deixarem  as  madeiras  expostas  na  beira  do  ramal,  sendo  que  a  madeira  de
Osmarino  estava  ocultada  dentro  da  mata,  tendo  sido  inclusive  “camuflada”  com
galhos e matos (…).” 

A não localização das tábuas de marfim em seu depósito original, a demora para a conclusão

da reforma e construção da nova casa, assim como a não solicitação de auxílio moradia por parte de

Osmarino são, desta forma, considerados elementos que corroboram a denúncia da AMOPREBE4. É

como se disséssemos: se a madeira não está no lugar onde a vimos antes, é sinal de que foi vendida,

já que o próprio acusado disse, de acordo com seus opositores políticos, que a vendeu. Com todas

essas “certezas”, bastou acionar o braço penal do estado e colocar esse indivíduo em julgamento

público com ajuda da imprensa. 

Osmarino, contudo, tem sua versão para os fatos. Ele afirma que havia guardado a madeira,

mas não quis levar o fiscal até o local porque este estava armado, o que considera ofensivo 5. Ele não

solicita o crédito para habitação porque não quer construir sua casa de acordo com as especificações

demandadas por esse financiamento (em vídeo ele apresenta sua opinião sobre o uso de telhas de

amianto nas casas dos seringueiros). Quanto ao tempo levado por Osmarino para a construção de

sua casa, não cabia ao fiscal decidir se ele é razoável ou não. Há que se considerar que Osmarino vive

sozinho e dedica grande parte de seu tempo à militância política, não sendo possível comparar o

ritmo de suas atividades com a de outros moradores da RESEX. Quanto ao restante da madeira

localizada pela fiscalização, Osmarino se manifestou quando foi interrogado pela Polícia Federal:

4 A denúncia apresentada pelo MPF reproduz essa convicção da fiscalização do ICMBIO: “Foi constatado, ainda,  no
relatório, que o denunciado não apresentada nenhuma reforma ou construção de casa nova na sua colocação, além de
não  possuir  crédito  de  habitação,  o  que  corrobora  com  a  denúncia  de  venda  ilegal  de  espécimes  madeireiras
encaminhada pela AMOPREBE” (fls. 2A-2E) 
5 Seria possível, no máximo, acusar Osmarino de não ter colaborado com a fiscalização. Mas é necessário compreender
que esta sua atitude de não reconhecimento do poder atribuído ao ICMBIO é resultado de suas convicções a respeito dos
objetivos da criação da RESEX, processo do qual ele foi integrante. Sua “desobediência” é, desse modo, um ato político. 

https://www.youtube.com/watch?v=_h5WvZdsEyg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_h5WvZdsEyg&feature=youtu.be


“(...) esclarece que foram cortadas para construção de escolas, bueiras em igarapés,
pontes, para se fazer estacas em corredor no campo, além de ter cortado também
para construir uma casa para si e para sua mãe (…) Que nem as árvores cortadas e
nem a madeira serrada era para venda, mas sim para uso pessoal na construção da
casa, pontes, bueiras e estacas, etc;  (…) Que é a favor dos moradores da reserva
construírem casas, pontes, escolas e melhorias onde vivem com a madeira da própria
reserva onde vivem; Que é a favor que os extrativistas tenham o direito de aproveitar
a madeira caída pelo roçado e também as que são derrubadas pelo vento, pois estão
proibindo este aproveitamento como também estão introduzindo a lei do Fogo Zero,
o que irá impedir os extrativistas de viverem; Que nunca foi condenado, mas já foi
muitas vezes detido por ocupações de terras, conflitos sociais, greves, passeatas e
etc.” (fls. 107-112)

Abaixo,  exemplos do uso da madeira pelos moradores no interior  da RESEX: uma ponte

construída, segundo Osmarino, com 5 troncos de árvore (Cumaru Ferro, Massaranduba, Guariúba e

Itaúba) e uma “bueira” de Itaúba.

Ponte

Vista lateral da ponte



"Bueira" de Itaúba

A ponte vista por baixo


