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165ª Reunião Plenária do COMDEMAS 
 

Data: 15/09/2015, terça-feira 
Horário: 09h00 – 12:00 
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 165ª Reunião Plenária 

3. Informes gerais 

4. Distribuição de processos para relato na 167ª Reunião Plenária 

5. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação: 

5.1. Processo n.º: 24533/2015 e apensos. Interessado: Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis - Recuperlixo. 

Ementa: Requer assento no plenário do COMDEMAS. 

Relator: Gilberto José de Santana Junior 

5.2. Processo n.º: 54635/2014 e apensos. Interessado: Claro S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER12 localizada na R. Pitanga, nº. 97, Centro, Serra/ES. Auto 
de Infração nº. 8268922/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 
Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 
78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se enquadra dentre as 
atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação foi para propiciar 
melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no Município, tendo 
sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 322/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A decisão foi 
enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando obrigação do 
reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação 
da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de R$ 10.000,00. 

Relator: Alessandro Montenegro Bayer 

5.3. Processo n.º: 54666/2014 e apensos. Interessado: Claro S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER11 localizada na R. Guaracy, quadra 42, entre a rua Santa 
Luzia e Guacyra, s/nº, Jacaraípe, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268938/2014, multa de R$ 
25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução 
ao patamar mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a 
operação de ERBs não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que 
a instalação desta Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em 
Serra ou em trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 
314/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 
junto à SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo 
defendente, ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera 
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os termos da defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar 
mínimo do Artigo, de R$ 10.000,00. 

Relator: Alessandro Montenegro Bayer 

5.4. Processo n.º: 54658/2014 e apensos. Interessado: Claro S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER28 (ESSER30?) localizada na Av. Abdo Saad, nº. 740, Ed. 
Trancoso, Jacaraípe, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268930/2014, multa de R$ 25.000,00. 
Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar 
mínimo do Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs 
não se enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta 
Estação foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em 
trânsito no Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 320/2014 
mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 
SEMMA. A decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, 
ensejando obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da 
defesa e requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do 
Artigo, de R$ 10.000,00. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.5. Processo n.º: 54630/2014 e apensos. Interessado: Claro S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER22 localizada na R. Calixto Tamanini, nº. 73, N.Sra. de 
Fátima, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268903/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 
solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do 
Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se 
enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação 
foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no 
Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 319/2014 mantendo a 
multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A 
decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando 
obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e 
requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de 
R$ 10.000,00. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.6. Processo n.º: 54604/2014 e apensos. Interessado: Claro S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER29 localizada na Av. Montanha, nº. 652 Bloco A, Planalto 
Serrano, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268908/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação 
solicita anulação do Auto de Infração, ou, se não acatado, redução ao patamar mínimo do 
Art. 116 do Decreto 78/2000, alegando que a construção ou a operação de ERBs não se 
enquadra dentre as atividades potencialmente poluidoras, e que a instalação desta Estação 
foi para propiciar melhor cobertura aos clientes domiciliados em Serra ou em trânsito no 
Município, tendo sido licenciado pela ANATEL para tal. Decisão JAR 328/2014 mantendo a 
multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. A 
decisão foi enviada para endereço diverso do requerido pelo defendente, ensejando 
obrigação do reconhecimento da tempestividade. Recurso reitera os termos da defesa e 
requer anulação da Multa ou, não se acatando, redução ao patamar mínimo do Artigo, de 
R$ 10.000,00. 
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Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.7. Processo n.º: 13332/2014 e apensos. Interessado: Fibria Celulose S.A. 

Ementa: Efetuar a construção de uma represa sem licenciamento ambiental, alterando 
aspecto de local especialmente protegido por lei; o fato ocorreu em terreno da empresa, 
no Bairro São Francisco. Auto de infração nº. 8268694/2013, multa de R$ 300.000,00. 
Autuado solicita o cancelamento do auto aplicado, recusando a ocorrência das infrações. 
Decisão JAR nº. 108/2014, mantendo a multa. Recurso demonstra haver prévio 
licenciamento da barragem e reitera os termos da defesa. (Retorno de Diligência) 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.8. Processo n.º: 327/2014 e apensos. Interessado: Jilmar Barros. 

Ementa: Disposição de resíduos sólidos em área de preservação permanente em 
desacordo com as normas ambientais. Auto de Infração nº. 0306/13, multa de R$ 
16.000,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração alegando que não existe 
APP no local e que não dispôs resíduos em desacordo com as normas ambientais. Decisão 
JAR 029/2014 mantendo a multa. Recurso requer cancelamento da multa alegando 
ilegitimidade da parte por não ter sido autor da infração nem ser propriedade da área. Não 
sendo possível, solicita redução da multa. (Retorno de Diligência) 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro 

5.9. Processo n.º: 69408/2014 e apensos. Interessado: BH Máquinas Import. Export. Ltda. 

Ementa: Operar sem licença ambiental e proceder à queima ao ar livre de lixo e outros 
resíduos sólidos. Auto de Infração 8268980/2014 - Multa no valor de R$ 7.002,00. Autuado 
solicita a impugnação da multa informando que possui a LMO nº. 39/2010 e que a queima 
foi realizada por funcionário recém-contratado que desconhecia as regras da empresa. 
Decisão JAR nº 451/2014, mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa e 
requer o cancelamento da multa. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro 

5.10. Processo n.º: 5568/2015 e apensos. Interessado: Raed Calçados Ltda ME. 

Ementa: Realização de atividade de auto-falante com caixa de som amplificada em via 
pública ou para ela direcionada, causando incômodo à população; registrado à Av. Brasil, 
nº. 762, Novo Horizonte. Auto de Infração nº. 8269291/2015 - Multa no valor de R$ 
2.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa por entender que a aplicação da 
penalidade foi ilegal e arbitrária, face ao princípio da eventualidade. Decisão JAR nº 
136/2015, mantendo a penalidade.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer a 
anulação, redução ao valor mínimo ou conversão da multa. 

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

5.11. Processo n.º: 53534/2014 e apensos. Interessado: Shopping do Verde Ltda ME. 

Ementa: Despejar resíduos sólidos em desacordo com as normas ambientais. Auto de 
Infração nº. 8268964/2014, valor R$ 10.001,00. Impugnação alega que, de acordo com o 
art. 124 da Lei 2199/99, a infração somente poderia ocorrer quando devidamente 
comprovado pelo fiscal que os resíduos não são degradáveis, bem como que o solo não 
conseguiria depurar o material; que não basta ao fiscal descrever que houve despejo, mas 
deve comprovar que são proibidos, que o local é inapto; que não teve acesso ao relatório 
do procedimento que gerou o auto. Decisão JAR nº. 337/2014, mantendo a multa. Recurso 
reitera os termos da defesa, imputando à SEMMA a obrigação de comprovar a 
periculosidade dos resíduos lançados, e requer nulidade da Decisão com revisão da 
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SEMMA de forma precisa da infração cometida, converter a pena em advertência ou 
reenquadramento da multa conforme a classificação da empresa. 

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

5.12. Processo n.º: 61100/2014 e apensos. Interessado: Watim Sampaio do Nascimento. 

Ementa: Disposição inadequada de resíduos sólidos - flagrado o caminhão placa KOW 
8144; operar atividade de aterro sem licenciamento ambiental. Fato ocorreu na 
propriedade do autuado, Rod. do Contorno de Jacaraípe. Auto de Infração nº. 
8269031/2014 - Multa no valor de R$ 7.000,00. Autuado solicita o cancelamento da multa 
alegando que a licença ambiental foi prorrogada, não se encontrando vencida; e que a 
atividade na área está parada para adequação, tendo ocorrida a disposição de resíduos por 
ação não autorizada de terceiros.  Decisão JAR nº 464/2014, reduzindo a multa para R$ 
5.000,00. Recurso reitera os termos da defesa, e requer o cancelamento da multa. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima 

5.13. Processo n.º: 69126/2014 e apensos. Interessado: Carlos Messias Valle Gaudio. 

Ementa: Realizar parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável, sem licença 
ambiental, assim alterando o aspecto do local, ocorrido na R. Rio Grande do Norte, s/n, 
Solar de Anchieta. Auto de Infração nº. 000281/2014, valor R$ 10.001,00. Impugnação 
alega que o terreno onde ocorreu a infração pertence a sua família há muitos anos, e que 
nele já desenvolvia algumas atividades, não possuindo condições financeiras para pagar a 
multa. Decisão JAR nº. 077/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e 
comprova os gastos mensais da família, além dos problemas de saúde enfrentados. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima 

5.14. Processo n.º: 84771/2014 e apensos. Interessado: Posto Metropolitano Ltda. 

Ementa: Despejar resíduos sólidos no solo provenientes da limpeza das canaletas da ilha 
de abastecimento, causando degradação ambiental. Fato ocorreu em 15/10/14, à margem 
da Rodovia do Contorno próximo ao TIMS. Auto de Infração nº. 8269160/2014, valor R$ 
10.001,00. Impugnação alega que possui contrato firmado com a empresa Biopetro, que 
faz a gestão de seus resíduos; que não cometeu tal infração, mas se ocorreu deve ter sido 
feito por um funcionário em caso pontual e isolado; que não houve comunicação, 
comprovação ou visita dos fiscais na data mencionada, não evidenciando a infração. 
Decisão JAR nº. 058/2015, mantendo a multa. Recurso referencia somente a Decisão 
quanto ao embargo, mas argumenta sobre a multa; reitera os termos da defesa, alegando 
que não foram consideradas as circunstâncias atenuantes da infração, visto não ser 
reincidente, e que não foi dada a ele a oportunidade de sanar de imediato a irregularidade. 
Requer a anulação da multa, sua redução conforme art. 6º do Decreto 78/00 ou sua 
conversão. 

Relator: Iberê Sassi 

5.15. Processo n.º: 84773/2014 e apensos. Interessado: Posto Metropolitano Ltda. 

Ementa: Despejar resíduos sólidos no solo provenientes da limpeza das canaletas da ilha 
de abastecimento, causando degradação ambiental. Fato ocorreu em 15/10/14, à margem 
da Rodovia do Contorno próximo ao TIMS. Embargo com caráter de advertência para 
paralisar a disposição irregular de resíduos. Auto de Infração nº. 8269161/2014, Embargo. 
Impugnação alega que possui contrato firmado com a empresa Biopetro, que faz a gestão 
de seus resíduos; que não cometeu tal infração, mas se ocorreu deve ter sido feito por um 
funcionário em caso pontual e isolado; que não houve comunicação, comprovação ou 
visita dos fiscais na data mencionada, não evidenciando a infração. Decisão JAR nº. 
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057/2015, mantendo o embargo. Recurso referencia a Decisão quanto ao embargo, mas só 
argumenta e peticiona sobre a multa; reitera os termos da defesa, alegando que não foram 
consideradas as circunstâncias atenuantes da infração, visto não ser reincidente, e que não 
foi dada a ele a oportunidade de sanar de imediato a irregularidade. Requer a anulação da 
multa, sua redução conforme art. 6º do Decreto 78/00 ou sua conversão. 

Relator: Iberê Sassi 

6. Revisão do Regimento Interno do COMDEMAS 

7. Encerramento 
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