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162ª Reunião Plenária do COMDEMAS 
 

Data: 19/05/2015, terça-feira 
Horário: 09h00 
Local: Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da 
Serra, Estado do Espírito Santo 
 
 
Pauta dos trabalhos: 

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão 

2. Aprovação da ata da 161ª Reunião Plenária 

3. Informes gerais  

4. Ações da SEMMA na Lagoa de Jacuném 

5. Distribuição de processos para relato na 163ª Reunião Plenária 

6. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação: 

6.1. Processo n.º: 7880/2014 e apensos. Interessado: Moisés Barbosa de Souza Filho. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268707/2014 - Multa de R$ 
35.000,00. Autuado alega em defesa que não tem responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença 
jamais interviu na área, já que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e que, pelo motivo pediu o 
cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 154/2014 mantendo a multa. Recurso alega que autuado possuía 
licença para intervir na área e que na propriedade há reserva legal não intervinda, bem como afirma não ter 
descumprido condicionante. Requer anulação do auto e suspensão do processo administrativo até conclusão do 
pedido de renovação da LMO. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. Vistas: Julio Cesar Tavares Portela. 

6.2. Processo n.º: 7874/2014 e apensos. Interessado: Moisés Barbosa de Souza Filho. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº8268708/2014 - embargo/ 
interdição. Autuado alega em defesa que não tem responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença 
jamais interviu na área, já que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e que, pelo motivo pediu o 
cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 155/2014 mantendo o embargo. Recurso alega que autuado possuía 
licença para intervir na área e que na propriedade há reserva legal não intervinda, bem como afirma não ter 
descumprido condicionante. Requer anulação do auto. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. Vistas: Julio Cesar Tavares Portela. 

6.3. Processo n.º: 36680/2014 e apensos. Interessado: Cláudia Márcia Ruas Silva. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268767/2014 - Multa de R$ 
35.000,00. Autuado alega em defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação nativa sem 
qualquer intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as condicionantes, e a 
multa incide sobre o mesmo fato contido no Auto de Infração nº. 8268707/2014, que houve pedido de 
mudança de titularidade nos autos, não sendo ela parte legítima, e que apesar de ter a posse da área nunca 
realizou a atividade, concedendo a terceiro para executar aterro e terraplenagem. Decisão JAR Nº 209/2014 
mantendo a multa. Recurso alega que a área se classifica como ZUD e que jamais existiu vegetação ciliar na 
região, não justificando autuação. Requer anulação do auto, suspensão do processo administrativo até 
conclusão do pedido de renovação da LMO, e/ou que a multa seja excluída ou reduzida ao mínimo possível.  
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Relator: Iberê Sassi. Vistas: Julio Cesar Tavares Portela. 

6.4. Processo n.º: 36681/2014 e apensos. Interessado: Cláudia Márcia Ruas Silva. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268768/2014 - 
Embargo/Interdição. Autuado alega em defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação 
nativa sem qualquer intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as 
condicionantes, que houve pedido de mudança de titularidade nos autos, não sendo ela parte legítima, e que 
apesar de ter a posse da área nunca realizou a atividade, concedendo a terceiro para executar aterro e 
terraplenagem. Decisão JAR Nº 208/2014 mantendo o embargo. Recurso alega que a área se classifica como 
ZUD e que jamais existiu vegetação ciliar na região, não justificando autuação. Requer anulação do auto e 
suspensão do processo administrativo até conclusão do pedido de renovação da LMO.  

Relator: Iberê Sassi. Vistas: Julio Cesar Tavares Portela. 

6.5. Processo n.º: 57327/2014 e apensos. Interessado: PCP Engenharia e Montagens Ind. Ltda. ME. 

Ementa: Proceder à queima de resíduos provenientes de suas atividades (madeira, papel, estopa impregnadas 
de óleo, e lixos em geral), causando transtorno a população. Auto de Infração N ª 8269003/2014 - Multa de R$ 
5.001,00. Autuado solicita o cancelamento ou redução de seu valor, afirmando que o funcionário queimava 
madeIra e mato sem nenhuma contaminação oleosa quando os fiscais chegaram, e que o fogo foi apagado 
imediatamente sem trazer maiores danos. Decisão JAR nº 401/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer cancelamento ou redução da multa. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

6.6. Processo n.º: 54839/2014 e apensos. Interessado: Comercial São Torquato SA. 

Ementa: Dispor resíduos sólidos (cupons de sorteio "copa premiada São José"), além de realizar queima ao ar 
livre dos referidos resíduos. O fato ocorreu próximo a Av. Paulo Miguel, estrada de acesso a Lagoa Jacuném, 
Civit I, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268979/2014, multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita anulação do 
Auto de Infração ou redução da multa por entender que a legislação aplicada trata-se de Decreto, e não lei, 
como prevê a Constituição; alega também que a empresa deveria ser advertida antes do recebimento da multa 
e que o ato de dispor está abrangido pelo de queima, o que implicaria cancelamento deste. Decisão JAR 
253/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer nulidade do Auto, ou substituição da 
pena por advertência, ou redução da multa para R$ 5.001,00.  

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

6.7. Processo n.º: 52655/2014 e apensos. Interessado: Avelanozo do Brasil Transportes de Carga Ltda. 

Ementa: Dar início à operação de atividades sem licenciamento junto a SEMMA. Auto de Infração 
8268960/2014 - Multa R$ 2.001,00. Impugnação alega que autuado protocolou nova consulta ao PDM e 
apresentou guia de recolhimento das taxas de licenciamento ambiental, porém não foi localizado processo de 
licenciamento formalizado. Decisão JAR 256/2014, mantendo a multa e determinando o embargo das atividades 
até que se obtenha a licença ambiental. Recurso reitera os termos da defesa e apresenta cópia da consulta ao 
PDM DPU nº. 1909/2014, mas também não comprova o requerimento de licença ambiental.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

6.8. Processo n.º: 59297/2014 e apensos. Interessado: Z Maifredo ME. 

Ementa: Operar sem o licenciamento ambiental, mesmo após ter sido notificado e oficiado pela SEMMA, por 
meio da notificação nº. 4537/2013 e ofício SEMMA/DFA nº. 014/2014. Auto de Infração nº 8269016/2014 - 
multa de R$ 2.001,00. Impugnação alega que autuado apresentou PCA e que possui alvará de licença do Corpo 
de Bombeiros, solicitando cancelamento da multa. Decisão Jar 398/ 2014, mantendo a multa e determinando o 
embargo da atividade (emitido em 14/10/2014, Auto de Infração nº. 000719/2014). Recurso reitera os termos 
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da defesa, questionando a decisão JAR e solicita o cancelamento do embargo e a concessão de prazo de 12 
meses para obtenção da licença ambiental.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

6.9. Processo n.º: 39934/2014 e apensos. Interessado: Construtora Roma. 

Ementa: Realizar atividade de aterro e terraplenagem sem autorização ambiental, modificar aspecto de local 
especialmente protegido por lei e realizar parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável. Auto de Infração 
nº. 8268845/2014, multa de R$ 62.003,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração alegando que não 
realizou as ações descritas pelo DFA, mas somente emprestou, a pedido do líder comunitário de José de 
Anchieta II, uma pá carregadeira para espalhar material argiloso em uma rua do bairro, e que o material estava 
estocado em outro local, não sendo oriundo da Construtora. Decisão JAR 210/2014 mantendo a multa. Recurso 
reitera os termos da defesa e solicita anulação da multa. A defesa não acompanha cópia de RG de quem a 
assina.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

6.10. Processo n.º: 53562/2014 e apensos. Interessado: Colora Comunicação Visual. 

Ementa: Foi constatado no dia 15/07/14 às 11:30h que a empresa destina, de forma irregular, os resíduos 
oriundos de sua atividade. Os resíduos (banners de publicidade inservíveis) foram lançados em um terreno 
baldio localizado na rua Manaus, bairro Alterosas. Foi constatado, também, que a empresa opera suas 
atividades sem licenciamento ambiental. Auto de Infração 8268999/2014 - multa de R$ 7.000,00. Autuado 
solicita o cancelamento da multa, alegando que há erro na lavratura do AI visto que não se trata de pessoa física 
nem de pessoa jurídica de grande porte; e que o fiscal não observou a gradação da penalidade ao fixar valor 
máximo sem levar em conta os atenuantes; que não é reincidente e que corrigiu a suposta irregularidade. 
Decisão JAR nº 347/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa.  

Relator: Josebel Baptista 

6.11. Processo n.º: 57430/2014 e apensos. Interessado: Condomínio Residencial Civit Setor A2. 

Ementa: Lançar esgoto doméstico na rede pluvial sendo o mesmo carreado para a área do cinturão verde do 
bairro Morada de Laranjeiras. Auto de Infração nº. 8269007/2014, multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita 
anulação do Auto de Infração alegando que a fiscalização não foi precisa na avaliação do ocorrido, uma vez que 
aos fundos do Condomínio há vários outros que poderiam estar lançando o esgoto, e que os fiscais não 
buscaram conhecer o SES do condomínio para identificar se era o causador do dano. Decisão JAR 362/2014 
mantendo a multa, podendo ser convertida em serviços ambientais. Recurso reitera os termos da defesa.  

Relator: Josebel Baptista 

6.12. Processo n.º: 34588/2014 e apensos. Interessado: Ribetti Comércio de areia Ltda ME. 

Ementa: Realizar Exploração Mineral "terra preta" sem licenciamento ambiental, no trecho Audifax Barcellos 
(Serra Dourada x Serra). Auto de Infração nº. 0650/2014, multa de R$ 10.002,00. Impugnação solicita 
cancelamento do Auto de Infração alegando que apenas executou a limpeza do terreno com uma pá 
carregadeira e gerou alguns metros cúbicos de argila, não se enquadrando como extração mineral; que o valor é 
incompatível com o dano; que a exploração de argila não é nem parte de seu objeto social; e que não existe 
nenhum atributo ambiental relevante próximo que possa ter sido impactado. Decisão JAR 167/2014 reduzindo a 
multa para R$ 5.001,00 e determinando apresentação de projeto para recuperação da área degradada. Recurso 
reitera os termos da defesa e requer a dispensa do projeto técnico para correção do dano causado, assim como 
aguarda o Termo de Compromisso para cumprir o Art. 173 do referido Decreto, ressaltando que na área existia 
apenas gramínea.  

Relator: Iberê Sassi 

6.13. Processo n.º: 38859/2014 e apensos. Interessado: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN. 
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Ementa: Lançamento de esgoto proveniente de rede coletora da Cesan, localizada em área verde, ao lado do 
Condomínio Vila das Palmeiras, Morada de Laranjeiras, Serra/ES. Atendimento de Denúncia Ambiental. Auto de 
Infração nº 8268810/2014 - Multa de R$ 20.002,00. Impugnação alega que não teve acesso ao relatório técnico 
que ensejou a multa, apesar das solicitações feitas, tendo prejudicado sua defesa; que os fiscais não 
identificaram ou descreveram de forma clara e precisa o fundamento da sustentação da degradação ambiental; 
que não havia sequer testemunhas da constatação. Decisão Jar 140/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os 
termos da defesa e declara haver bis in idem na autuação. Requer nulidade da Decisão e da Multa, redução do 
valor mediante aplicação somente da tipificação do Art. 22 do Decreto nº. 78/2000 e suspensão da aplicação da 
penalidade, ou redução do valor da multa em 80%.  

Relator: Iberê Sassi 

 

6.14. Processo n.º: 73478/2014 e apensos. Interessado: Serra Indústria e Comércio de Papéis Ltda. 

Ementa: Emitir efluentes líquidos e sólidos, papel, isopor, borra de plástico e águas residuárias, através de 
manilha, em recurso hídrico de uma Área de Preservação Permanente (fundos da empresa). Auto de Infração 
8269108/2014 - Embargo. Autuado solicita o cancelamento do embargo, alegando que durante seu processo de 
produção todos os resíduos gerados são reempregados no próprio processo ou destinados a locais adequados; 
e que o sistema de produção circula dentro do sistema fechado, sendo continuamente reutilizada, sem 
descarte. Decisão JAR nº 547/2014, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa, e requer a 
concessão de prazo de um ano para adequação de sua atividade. Não consta Procuração nem identificação 
legível de quem assina o recurso.  

Relator: Helon Martins de Carvalho 

6.15. Processo n.º: 73475/2014 e apensos. Interessado: Serra Indústria e Comércio de Papéis Ltda. 

Ementa: Emitir efluentes líquidos e sólidos, papel, isopor, borra de plástico e águas residuárias, através de 
manilha, em recurso hídrico de uma Área de Preservação Permanente (fundos da empresa). Auto de Infração 
8269109/2014 - multa de R$ 20.002,00. Autuado solicita o cancelamento da multa, alegando que durante seu 
processo de produção todos os resíduos gerados são reempregados no próprio processo ou destinados a locais 
adequados; e que o sistema de produção circula dentro do sistema fechado, sendo continuamente reutilizada, 
sem descarte. Decisão JAR nº 546/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e requer 
cancelamento da multa, sua redução ou conversão. Não consta Procuração nem identificação legível de quem 
assina o recurso.  

Relator: Helon Martins de Carvalho 

6.16. Processo n.º: 71241/2014 e apensos. Interessado: Dall'Orto Dalvi & Cia. 

Ementa: Deixar de atender notificação para realizar processo de licenciamento ambiental e dar início à 
operação de atividade potencialmente poluidora sem licença ambiental. Auto de Infração 000275/2014 - multa 
de R$ 4.002,00. Autuado solicita o cancelamento da multa, alegando que não atendeu a notificação quanto a 
licença devido a falta do requerimento de outorga, e que o processos de licenciamento foi alterado em virtude 
do uso do SISLAM, exigindo documentos diferentes daqueles requisitados anteriormente. Decisão JAR nº 384/ 
2014, mantendo a multa. Recurso relata que a empresa nunca se negou a atender as notificações para 
regularizar o Licenciamento Ambiental e o atraso é por fatos alheios a sua vontade, pois dependia de 
documentos fornecidos por terceiros. Requer revogação da multa.  

Relator: Celia Regina Nascimento Recco 

6.17. Processo n.º: 86769/2014 e apensos. Interessado: Daniel Domingos Castro Neves. 

Ementa: Realizar atividade de construção de alvenaria (muro) dentro do curso d'água (rio) sem autorização 
ambiental alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei. Fica advertido a paralisar de 
imediato com a referida construção. Fato ocorreu na rua gota d'água em frente à praia de Bicanga. Auto de 
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Infração nº 067/2014 - Embargo. Impugnação alega que o muro já tem mais de 30 anos, e que estava apenas 
fazendo reparos; que teve seu direito de defesa cerceado e que a autuação viola a segurança jurídica perante 
ausência de proporcionalidade/razoabilidade. Decisão Jar 578/2014, mantendo o embargo. Recurso indica que 
possui propriedade da área até os limites com o curso d'água, sendo-lhe permitido estabelecer o muro, e reitera 
os termos da defesa, questionando a decisão JAR. Requer o cancelamento do embargo.  

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro 

6.18. Processo n.º: 86764/2014 e apensos. Interessado: Daniel Domingos Castro Neves. 

Ementa: Realizar atividade de construção de alvenaria (muro) dentro do curso d'água (rio) sem autorização 
ambiental alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei. Fica advertido a paralisar de 
imediato com a referida construção. Fato ocorreu na rua gota d'água em frente à praia de Bicanga. Auto de 
Infração nº 069/2014 - Multa de R$ 16.003,00. Impugnação alega que o muro já tem mais de 30 anos, e que 
estava apenas fazendo reparos; que teve seu direito de defesa cerceado e que a autuação viola a segurança 
jurídica perante ausência de proporcionalidade/razoabilidade. Decisão Jar 577/2014, mantendo a multa. 
Recurso indica que possui propriedade da área até os limites com o curso d'água, sendo-lhe permitido 
estabelecer o muro, e reitera os termos da defesa, questionando a decisão JAR. Requer o cancelamento da 
multa, sua conversão em serviços ambientais ou redução do valor.  

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro 

7. Encerramento 
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