ANEXO II
Erros nos Autos de Infração
Três autos de infração lavrados pela fiscalização do ICMBIO (AI 27500-A, AI27499-A e AI
27494-A) encontram-se nos autos do processo judicial que acusa Osmarino de ter causado dano a
Unidade de Conservação. Todos fazem referência a infrações previstas no Decreto nº 6.514/08, que
traz, na esfera administrativa, proteção idêntica à prevista na Lei de Crimes Ambientais 1. Yokaichiya
(2011, p. 95-96), fazendo um paralelo entre os crimes e as infrações administrativas previstas em
ambos, conclui que “o legislador, com exceção dos crimes relacionados ao funcionalismo público,
apenas transpôs, de um âmbito para o outro, infrações anteriormente existentes”.
Desse modo, “verifica-se que na esfera administrativa em muitos casos existe exatamente a
mesma tutela prevista na seara criminal, assim como as mesmas formas de punição”. Tendo em vista
esse “paralelismo”, é importante observar que o fiscal do ICMBIO não fez menção ao art. 91 do
Decreto 6.514/08, que prevê multa para aquele que “causar dano à unidade de conservação”. Com
isso, confirma-se que a acusação constante do processo judicial (art. 40 da Lei de Crimes
Ambientais), não se apoia integralmente nas infrações administrativas apontadas pela fiscalização,
tendo sido uma escolha do delegado da PF e do MPF (com base em um laudo pericial mal
fundamentado) a caracterização da ocorrência de um dano à RESEX Chico Mendes em função da
derrubada de árvores por um morador dessa UC.

No AI 27500-A acusa-se Osmarino de “cortar árvores dentro da RESEX Chico Mendes sem
apresentar a destinação da madeira retirada em 27 árvores, inclusive uma castanheira”, referindo-se
aos artigos 44 e 93 do Decreto 6.514 para aplicar uma multa no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete
mil reais). O art. 44 penaliza o corte de árvores em “área considerada de preservação permanente
ou cuja espécie seja especialmente protegida”. Embora a castanheira seja espécie especialmente
protegida, a área não pode ser caracterizada como de preservação permanente 2 como fez o fiscal
1 Passados dois anos, os processos administrativos referentes a essas autuações ainda não foram julgados
(provavelmente devido à falta de estrutura do referido órgão de fiscalização ambiental), mas o direito penal foi
prontamente acionado. Esse tipo de intervenção é questionado por Yokaichiya (2011, p. 84-85): “Equívoco usualmente
constatado verifica-se quando já existe um instrumento de proteção de bens jurídicos por mecanismos de natureza não
penal, cuja estrutura ineficiente não garante a devida eficácia das sanções previstas. Como consequência, criam-se tipos
penais novos, com a ilusão de que esta esfera saciará a deficiência burocrática e técnico-administrativa. O engano cindese em dois: primeiro, identifica-se erroneamente a inoperância da estrutura administrativa como resultado da
insuficiência da sanção estabelecida. Não se justifica aplicar o recurso mais grave quando se obtém o mesmo resultado
por meio de um mais suave. Ademais, a equivocada inflação legislativa provém da crença no Direito Penal simbólico,
diante de uma desconsideração do princípio da intervenção mínima e do descrédito gestado da morosidade das
autoridades administrativas ou do Poder Judiciário”.
2 As áreas de preservação permanente (APPs) são áreas com rígidos limites de exploração, onde o desmatamento total
ou parcial só é possível com autorização dos órgãos responsáveis, sendo instituídas pelo Código Florestal, possuindo

(que calculou o valor da multa considerando 27 árvores, não apenas a castanheira).
No AI 27499-A acusa-se Osmarino de “ter em depósito 25m³ de madeira serrada”
(quantidade contestável), referindo-se aos artigos 47 (§1º) e 93 do Decreto 6.514 para aplicar uma
multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). O art. 47 penaliza a ação de “receber ou adquirir,
para fins comerciais ou industriais, madeira serrada ou em tora (…) sem exigir a exibição de licença
do vendedor, outorgada por autoridade competente”, sendo que o §1º faz incorrer nas mesmas
multas “quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira (…) sem
licença válida para todo o tempo da viagem ou armazenamento”. Para aplicar a multa, o fiscal teria
que conseguir comprovar a acusação de que Osmarino tinha madeira em depósito para “fins
comerciais ou industriais”, não para uso próprio (permitido para moradores da RESEX Chico
Mendes). Em nenhum momento estas provas foram fornecidas.
O AI 27494-A, contestado por Osmarino em defesa apresentada em abril de 2012, faz
referência aos artigos 90 e 93 do Decreto 6.514 para aplicar uma multa no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). O art. 90 proíbe que se realize quaisquer atividades ou se adote conduta “em
desacordo com os objetivos da unidade de conservação, o seu plano de manejo e regulamentos”. A
conduta pretensamente adotada por Osmarino seria a de “retirar madeira da sua colocação para
fora da RESEX Chico Mendes”. Mais uma vez, acusações não comprovadas. A madeira encontrada
na colocação de Osmarino foi retirada para fora da RESEX pelo próprio ICMBIO, que a doou para a
prefeitura de Brasileia.
O art. 93 foi utilizado em todos os autos de infração para duplicar o valor da multa
(considerando que as pretensas infrações teriam sido cometidas no interior de uma Unidade de
Conservação). No caso do AI 27494-A (que se refere ao art. 90), trata-se de um erro de fácil
constatação, pois seu texto esclarece que ele não se aplica às infrações previstas na Subseção VI do
Decreto 6.514 (art. 84 a 93). Nos outros dois casos, o erro decorre da desconsideração das
disposições do art. 4º do Decreto, que estabelece a necessidade de se observar, no momento de
lavrar o auto de infração, “a situação econômica do infrator” e seus “antecedentes quanto ao
cumprimento da legislação de interesse ambiental”.

regime jurídico distinto das Unidades de Conservação. (http://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/27468-o-que-e-umaarea-de-preservacao-permanente) Para não restar dúvidas quanto ao erro, no laudo elaborado pelos peritos da Polícia
Federal (fl. 59 do processo) consta que “não foram constatados danos em Áreas de Preservação Permanente (APP) nos
pontos onde foram localizadas as 16 essências florestais abatidas”.

Evidentemente, o histórico de Osmarino (sua luta pela criação da RESEX Chico Mendes) não
foi valorizado. E sua situação econômica foi totalmente distorcida. Afinal, o valor de R$62.000,00,
equivalente à soma das multas aplicadas no três autos de infração, nunca poderia ser pago por um
morador da RESEX. Alguns elementos nos autos de infração dão a entender que o fiscal acredita que
Osmarino possui alguma renda não declarada pois, apesar de conhecer sua residência (fotos abaixo),
declarou não ter verificado se o autuado era de baixa renda.

Considerando-se todos os erros apontados anteriormente, assim como a falta de
fundamentação e comprovação das acusações feitas pelo agente fiscalizador, entendemos que os
autos de infração anexados no inquérito da Polícia Federal e constantes nos autos do processo
judicial carecem de credibilidade e não podem ser utilizados como referência para acusar Osmarino
de nenhum crime ambiental.

