
     
MUNICÍPIO DA SERRA 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

 
Rua Maestro Antônio Cícero, nº 111, 2º andar – Centro – Serra/ES 

 E-mail: comdemas@gmail.com 
 

167ª Reunião Plenária do COMDEMAS 
 

Data: 20/10/2015, 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 166ª Reunião Plenária 

3. Informes gerais 

4. Distribuição de processos para relato na 168ª Reunião Plenária 

5. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação: 

5.1. 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. Vistas: Herculano Sérgio Nogueira Ramos. 

5.2. 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 

5.3. 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 

5.4. 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$ 
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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 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 

5.5. 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 

5.6. 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 

5.7. 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 
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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 

5.8. 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 

5.9. 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 

5.10. Processo n.º: 15697/2015 e apensos. Interessado: Zander José Ginaid. 

Ementa: Dar início à operação de atividade (movimentação de terra) sem licenciamento junto à 
SEMMA; Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei (movimentação de terra em 
APP), em razão de seu valor paisagístico, ecológico, sem autorização da autoridade 
competente.  Auto de Infração nº. 8269308/2015 - Multa no valor de R$ 8.500,00. Autuado 
solicita a nulidade da multa alegando que objetivava realizar apenas limpeza e conservação da 
área, que se encontrava em péssimas condições de habitabilidade, que a APP já estava 
degradada, que a supressão foi apenas de vegetais condenados e que a movimentação de solo 
visava apenas ao nivelamento do terreno. Decisão JAR nº 263/2015 mantendo a penalidade.  
Recurso reitera os termos da defesa, e requer insubsistência do Auto e a sustentação oral junto 
ao COMDEMAS. 

Relator: Rubem Piumbini 

5.11. Processo n.º: 7022/2015 e apensos. Interessado: Zander José Ginaid. 

Ementa: Realizar atividade de movimentação de terra, bem como aterro e terraplenagem, em 
Área de Preservação Permanente. Auto de Infração nº. 001217/205 - Embargo. Autuado solicita 
o cancelamento do embargo alegando que objetivava realizar apenas limpeza e conservação da 
área, que se encontrava em péssimas condições de habitabilidade, que a APP já estava 
degradada, que a supressão foi apenas de vegetais condenados e que a movimentação de solo 
visava apenas ao nivelamento do terreno. Decisão JAR nº 128/2015, mantendo a penalidade e 
determinando apresentação de PRAD.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer 
insubsistência do Auto e a sustentação oral junto ao COMDEMAS. 

Relator: Rubem Piumbini 

5.12.  Processo n.º: 1604/2015 e apensos. Interessado: Tet Engenharia Irrigação e Sist. Aut. 
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Ementa: Realizar disposição de entulho (resíduos sólidos) contaminado com óleo em via pública 
de forma inadequada. O fato ocorreu na esquina da R. Carcará em Novo Horizonte. Auto de 
Infração nº. 000693/2015 - Multa no valor de R$ 10.001,00. Autuado solicita o cancelamento da 
multa alegando que por erro operacional da empresa subcontratada o resíduo foi disposto em 
local diverso do autorizado; que imediatamente após a autuação retirou o resíduo 
irregularmente disposto; que não teve dolo; que a aplicação da multa não observou os 
princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.  Decisão JAR nº 234/2015, 
mantendo a multa e determinando a apresentação dos certificados de movimentação de 
resíduos no prazo de 5 dias. Recurso reitera os termos da defesa e requer cancelamento da 
multa, substituição da penalidade por advertência, redução da multa para R$ 1.000,00 ou sua 
conversão.  Apresenta, também, o comprovante de recolhimento do material disposto 
irregularmente. 

Relator: Rubem Piumbini 

5.13. Processo n.º: 54339/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSEF localizada na R. Cassiano Castelo, nº. 66, Centro, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268879/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 349/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator:  Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.14. Processo n.º: 54853/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSDO localizada na R. Cumina nº 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268882/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 339/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.15. Processo n.º: 54865/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSDO localizada na R. Cumina nº 11, Jardim Limoeiro, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268882/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 339/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.16. Processo n.º: 54347/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESMLA localizada na R. São Paulo, s/n, Laranjeiras, Serra/ES. Auto de 
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Infração nº.8268877/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 338/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.17. Processo n.º: 54829/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESNCR localizada na R. Tupã, s/n, Nova Carapina, Serra/ES. Auto de 
Infração nº.8268899/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 334/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.18. Processo n.º: 54344/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S.A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESCVS localizada na R. Dois, s/n, Civit, Serra/ES. Auto de Infração 
nº.8268880/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, 
alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade 
não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 352/2014 mantendo a multa e determinando 
que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da 
defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.19. Processo n.º: 17624/2015 e apensos. Interessado: Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube. 

Ementa: Em vistoria no dia 16/03/2015 foi constatado: Despejo de esgoto doméstico sem 
tratamento no solo sendo carreado para curso d'água (córrego); alteração de aspecto de local 
especialmente protegido por lei (córrego) em razão de seu valor ecológico sem autorização dos 
órgãos competentes. Auto de Infração nº. 8269347/2015 - Embargo. Autuado solicita o 
cancelamento do embargo alegando que não estavam presentes no Auto a hora e o local 
exatos da infração, que há "bis in idem", já que para o mesmo fato foram lavrados dois autos; 
que não havia despejo de esgoto, mas sim lançamento de águas pluviais; e que o esgoto do 
Condomínio é lançado por uma EEEB para rede coletora. Decisão JAR nº 218/2015, mantendo a 
penalidade.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer anulação ou cancelamento do Auto. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.20. Processo n.º: 17649/2015 e apensos. Interessado: Recreio das Laranjeiras Condomínio Clube. 

Ementa: Em vistoria no dia 16/03/2015 foi constatado: Despejo de esgoto doméstico sem 
tratamento no solo sendo carreado para curso d'água (córrego); alteração de aspecto de local 
especialmente protegido por lei (córrego) em razão de seu valor ecológico sem autorização dos 
órgãos competentes. Auto de Infração nº. 8269340/2015 - Multa no valor de R$ 55.002,00. 
Autuado solicita o cancelamento do embargo alegando que não estavam presentes no Auto a 
hora e o local exatos da infração, que há "bis in idem", já que para o mesmo fato foram 
lavrados dois autos; que não havia despejo de esgoto, mas sim lançamento de águas pluviais; e 
que o esgoto do Condomínio é lançado por uma EEEB para rede coletora. Decisão JAR nº 
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219/2015, mantendo a penalidade.  Recurso reitera os termos da defesa, e requer o 
cancelamento do Auto. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.21.   Processo n.º: 88634/2014 e apensos. Interessado: Romarildo Fagundes. 

Ementa: Realizar obra (tanque de peixe) que alterou o curso d'água sem licenciamento 
ambiental, em Área de Preservação Permanente, em local conhecido como Sítio dos Lagos, 
propriedade na estrada de Putiri, próximo à empresa Vitória Ambiental. Auto de Infração nº. 
8269170/2014, Multa no valor de R$ 7.000,00. Impugnação alega que a multa é abusiva e 
ilegal, por ter sido aplicada no valor máximo previsto, que teve seu direito de defesa cerceado 
ante à violação dos princípios de ampla defesa e contraditório, e que requer a aplicação de 
benefício previsto na legislação estadual. Decisão JAR nº. 102/2015, mantendo a multa. 
Recurso alega que a JAR cometeu erros e agiu de má fé ao analisar os processos de autuação, 
atacando basicamente o teor das Decisões contidas neste processo e no do Embargo; traz à 
baila o Decreto Federal nº. 70235/72, que trata de Processos Administrativos Fiscais da Receita 
Federal, que não se aplica ao caso da SEMMA. Alega que a área já não se caracterizava como 
APP por não possuir vegetação nativa. Requer nulidade do Auto, seu cancelamento, suspensão 
imediata, redução em 90% com base na Lei Estadual 7058/02, substituição por pena de 
advertência ou compensação em serviços ambientais, anulação da Decisão JAR 039/15, 
desembargo da obra e apensamento do recurso ao processo de Embargo. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro. 

5.22.   Processo n.º: 54358/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São 
Paulo S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESJAT localizada na R. Tupã, nº 1330, Jacaraípe, Serra/ES. Auto de 
Infração nº.8268894/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que 
possui ilegitimidade passiva para responder ao Auto de Infração, já que vendeu a ERB à 
empresa Tower Management Sites-T4U e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. 
Decisão JAR 351/2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença 
ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da 
Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.23.   Processo n.º: 54355/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São 
Paulo S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESACP localizada na Av. Copacabana, nº 739, Morada de Laranjeiras, 
Serra/ES. Auto de Infração nº.8268876/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 
anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União 
(via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 358/2014 
mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 
SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.24.   Processo n.º: 54326/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São 
Paulo S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESCSS localizada na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, Jardim Limoeiro, 
Serra/ES. Auto de Infração nº.8268886/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 
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anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União 
(via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 342/2014 
mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 
SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.25. Processo n.º: 54840/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESLOG localizada na Av. Castelo Branco, nº 660, Carapina, Serra/ES. 
Auto de Infração nº.8268884/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do 
Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) 
e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 354/2014 mantendo a multa 
e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.26. Processo n.º: 54342/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESDNA localizada na R. Fioravante Fassini, nº 110, Jardim Limoeiro, 
Serra/ES. Auto de Infração nº.8268881/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 
anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União 
(via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 357/2014 
mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 
SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.27. Processo n.º: 54348/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESNAC localizada na R. Romana, nº 20, Nova Almeida, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268878/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 350/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Fernanda da Silva Finamore. 

5.28. Processo n.º: 54323/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESJAN localizada na R. Coronel Manoel Martins, nº 1020, Laranjeiras, 
Serra/ES. Auto de Infração nº.8268895/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita 
anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União 
(via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 340/2014 
mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à 
SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 
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5.29. Processo n.º: 54903/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSEC localizada na Rodovia BR 101, s/n, Serra Sede, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268890/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 332/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 

5.30.  Processo n.º: 54834/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESBAC localizada na R. São Borja, nº 37, Barcelona, Serra/ES. Auto de 
Infração nº.8268883/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 331/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 

5.31. Processo n.º: 54826/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESCRP localizada na R. São Pedro, s/n, Carapina, Serra/ES. Auto de 
Infração nº.8268887/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 353/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 

5.32. Processo n.º: 54822/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESFEU localizada na R. das Laranjeiras, nº 14, Feu Rosa, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268889/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 333/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 

5.33. Processo n.º: 54868/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicações Se São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESPLA localizada na R. Lavoisier, nº 266, Laranjeiras, Serra/ES. Auto de 
Infração nº.8268893/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
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atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 359/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima. 

5.34. Processo n.º: 54895/2014 e apensos. Interessado:  Telefônica - Telecomunicação de São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESROC localizada na Rod. BR 101 Norte, s/n, Carapina, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268885/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 341/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Aline Sartório Raymundo. 

5.35. Processo n.º: 54870/2014 e apensos. Interessado: Telefônica - Telecomunicação de São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESLJJ localizada na Avenida Central, nº811, Laranjeiras, Serra/ES. Auto 
de Infração nº.8268892/2014, multa de R$ 25.000,00. Impugnação solicita anulação do Auto de 
Infração, alegando que competência de licenciamento de ERBs é da União (via Anatel) e que a 
atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão JAR 355/2014 mantendo a multa e 
determinando que a empresa requeira a licença ambiental junto à SEMMA. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator:  Aline Sartório Raymundo. 

5.36. Processo n.º: 54360/2014 e apensos. Interessado: Telefônica -Telecomunicação de São Paulo 
S/A. 

Ementa: Dar início a atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESNHO localizada no Loteamento São Sebastião, Lote 15, Quadra 38, 
Novo Horizonte, Serra/ES. Auto de Infração nº.8268888/2014, multa de R$ 25.000,00. 
Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que competência de licenciamento 
de ERBs é da União (via Anatel) e que a atividade não causa danos ao meio ambiente. Decisão 
JAR Nº. /2014 mantendo a multa e determinando que a empresa requeira a licença ambiental 
junto à SEMMA. Recurso reitera os termos da defesa e requer anulação da Multa/Decisão. 

Relator: Aline Sartório Raymundo.  

5.37. Processo n.º: 30124/2013 e apensos. Interessado: Companhia Espírito Santense de 
Saneamento. 

Ementa: Sem descrição. 

Relator:  Guilherme Ribeiro de Souza Lima 

5.38. Processo n.º: 87249/2014 e apensos. Interessado: Companhia Espírito Santense de 
Saneamento. 

Ementa: Lançar esgoto doméstico sem tratamento no solo, atingindo curso d'água (córrego 
Veneer, um dos contribuintes da Lagoa Jacuném), alterando assim o aspecto de local 
especialmente protegido por lei, APA da Lagoa Jacuném, em 21/11/14, na rua conhecida como 
Rua do Brejo, atrás do Condomínio Itatiaia Aldeia Parque. Auto de Infração nº. 8269207/2014, 
valor R$ 250.000,00. Impugnação nega prática da infração, alega vício formal pela imprecisão 
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no endereço da ocorrência; alega não ter responsabilidade pelo fato; e que o valor da multa é 
desproporcional e desarrazoado; que não foram observados os preceitos do art. 169 da Lei 
2199/99. Decisão JAR nº. 220/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e 
requer cancelamento da multa, por não haver nexo de causalidade entre o dano e a 
ação/omissão da recorrente, ou que se reconheça a inocorrência da infração contida no art. 
109 do Decreto 78/00, cancelando a multa no valor que se refere a ele, ou que se reduza a 
multa considerando que a Cesan reparou o dano assim que tomou ciência dele, que foi mínimo 
e de natureza leve. 

Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima 

5.39. Processo n.º: 89530/2014 e apensos. Interessado: Companhia Espírito Santense de 
Saneamento. 

Ementa: Lançar esgoto doméstico no solo, atingindo curso d'água (córregos contribuintes para 
a Lagoa Jacuném), alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei, APA da 
Lagoa Jacuném, em 27/11/14, Av. Região Sul, 668, Barcelona, na área de servidão da CESAN. 
Auto de Infração nº. 8269218/2014, valor R$ 250.000,00. Impugnação alega vício formal pela 
imprecisão no endereço da ocorrência e ausência de assinatura dos fiscais no auto; alega que 
não deu causa ao dano constatado e que, ao tomar ciência do fato, enviou equipe ao local, que 
avistou grande quantidade de lixo entupindo a rede coletora de esgoto, adotando providências 
imediatas para que a equipe investigasse e resolvesse o problema. Decisão JAR nº. 210/2015, 
mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e indica que não houve efetiva 
mensuração do alcance do impacto, para viabilizar a valoração da multa, assim como houve 
super valoração da multa, cujo valor máximo seria R$ 125.000,00 (mas desconsideraram as 
reincidência).  Requer cancelamento do Auto, ou, suspensão, redução e/ou conversão da 
multa. 

Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima. 

5.40. Processo n.º: 87275/2014 e apensos. Interessado: Companhia Espírito Santense de 
Saneamento. 

Ementa: Lançar esgoto doméstico sem tratamento no solo, atingindo curso d'água (Lagoa do 
Balneário de Carapebus), alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei, 
APP (Área de Preservação Permanente), em 21/11/14, na Av. Beira Mar do balneário de 
Carapebus, em frente à lanchonete Camping Coral do Sítio. Auto de Infração nº. 8269209/2014, 
valor R$ 250.000,00. Impugnação nega prática da infração, alega vício formal pela imprecisão 
no endereço da ocorrência; alega não ter responsabilidade pelo fato; e que o valor da multa é 
desproporcional e desarrazoado; que não foram observados os preceitos do art. 169 da Lei 
2199/99. Decisão JAR nº. 221/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa, e 
requer cancelamento da multa, ou que se reduza a multa, ou sua conversão em serviços de 
caráter ambiental. 

Relator: Guilherme Ribeiro de Souza Lima 

5.41. Processo n.º: 82564/2014 e apensos. Interessado: Expresso Serrano LTDA. 

Ementa: Dispor resíduos sólidos no solo sem tratamento adequado (plástico, isopor, garrafa 
PET e resíduos de capina) e por operar atividade potencialmente poluidora (manutenção, 
reparação, abastecimento e lavagem de veículos) sem a licença ambiental. Auto de Infração nº. 
000064/14, valor R$ 12.002,00. Impugnação solicita cancelamento da multa, alegando que a 
LMO não estava vencida quando da autuação, e que a empresa havia protocolado renovação 
em 30/06/2014; requer também a conversão da multa em prestação de serviços de 
preservação. Decisão JAR nº. 145/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da 
defesa. 
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Relator: Célia Regina Nascimento Recco. 

5.42. Processo n.º: 87276/2014 e apensos. Interessado: Elizabeti Almeida Moreira. 

Ementa: Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado. Foi constatado veículo 
Parati 1.6, PLACA MPZ 2461, descartando resíduo sólido, em 15/10/14, na Av. das Palmeiras, 
próximo a Igreja católica. Auto de Infração nº. 8269210/2014, multa no valor de R$1.000,00. 
Autuado solicita cancelamento do Auto de Infração, argumentando que é considerado um 
terreno (área aberta) de descarte de todo tipo de resíduos, uma vez que no bairro não há local 
próprio para tal procedimento e, muito menos, uma placa sinalizando que é proibido jogar lixo 
no local, e cita também que os moradores do bairro jogam entulho neste local. Decisão JAR nº. 
141/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e alega que o Município, 
que deveria dar o exemplo, também lança resíduos no local, mas apresenta fotos do 
maquinário removendo os resíduos lançados irregularmente. Requer cancelamento da multa. 

Relator: Célia Regina Nascimento Recco. 

5.43. Processo n.º: 85338/2014 e apensos. Interessado: Enseada Comercial LTDA ME. 

Ementa: Dispor resíduo sólido no solo, sem tratamento adequado. Foi constatado veículo 
Parati 1.6, PLACA MPZ 2461, descartando resíduo sólido, em 15/10/14, na Av. das Palmeiras, 
próximo a Igreja católica. Auto de Infração nº. 8269210/2014, multa no valor de R$1.000,00. 
Autuado solicita cancelamento do Auto de Infração, argumentando que é considerado um 
terreno (área aberta) de descarte de todo tipo de resíduos, uma vez que no bairro não há local 
próprio para tal procedimento e, muito menos, uma placa sinalizando que é proibido jogar lixo 
no local, e cita também que os moradores do bairro jogam entulho neste local. Decisão JAR nº. 
141/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e alega que o Município, 
que deveria dar o exemplo, também lança resíduos no local, mas apresenta fotos do 
maquinário removendo os resíduos lançados irregularmente. Requer cancelamento da multa. 

Relator: Célia Regina Nascimento Recco. 

5.44. Processo n.º: 85334/2014 e apensos. Interessado: Companhia Vale do Rio Doce – CVRD. 

Ementa: Provocar poluição por derramamento de substância oleosa, causando danos à Lagoa 
Pau Brasil. Auto de Infração nº. 8269168/2014, multa no valor de R$ 4.602.300,00.  Autuado 
apresentou defesa solicitando impugnação para tornar insubsistente e a nulidade do auto de 
infração, alegando que a fiscalização lavrou o auto antes da emissão do parecer técnico que 
fornecesse embasamento à constatação e aplicou a penalidade de forma direta, mesmo não 
sendo órgão licenciador. Decisão da JAR nº 147/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os 
termos da defesa, e requer o cancelamento do Auto. 

Relator: Gilberto José de Santana Junior.  

5.45. Processo n.º: 12917/2015 e apensos. Interessado: Invest Participações Imobiliárias. 

Ementa: Alterar o aspecto de local especialmente protegido por lei, em razão de seu valor 
paisagístico e ecológico em desacordo com a autorização da autoridade competente. 
Constatou-se a supressão de vegetação nativa além do permitido; construção de equipamentos 
de lazer e aterro reduzindo a vegetação nativa e sem autorização. As intervenções em questão 
foram realizadas em ZPA 01, 02 e principalmente a 03 que se refere à APA da Lagoa Jacuném, 
além da área estar inserida no Corredor Central da Mata Atlântica Duas Bocas/ M. Álvaro; em 
29/01/2015, na R 05, 725, Civit I. Auto de Infração nº. 8269300/2015, multa de R$125.000,00. 
Autuado solicita cancelamento do Auto de Infração ou conversão da multa conforme artigo 171 
do decreto nº 078/2000 argumentando que a eventual degradação da área indicada não pode 
ser atribuída a ele pois as modificações apontadas já haviam sido feitas quando da sua 
aquisição conforme atestam as fotos do estudo de Impacto de Vizinhança de 2011; que em 
reunião com a SEMMA, em novembro de 2014, foi orientado a requerer LMR, o que já foi 
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solicitado conforme protocolo nº 90502/2014; que em sua LMP consta condicionante de 
apresentação de manifestação favorável do órgão responsável por autorizações de supressão 
de vegetação, concedido pelo IDAF; que em momento algum se estabeleceu claramente os 
parâmetros que foram utilizados para chegar ao patamar total da multa aplicada, já que os 
grupos enquadrados possibilitam um intervalo entre os valores mínimos e máximos. Decisão 
JAR nº. 154/2015, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer a anulação 
da multa ou reforma da decisão ou redução ou conversão da multa. 

               Relator: Gilberto José de Santana Junior. 

5.46. Processo n.º: 93256/2014 e apensos. Interessado: Realmar Distribuidora LTDA. 

Ementa: Emitir som acima dos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente e causar 
incômodo à população. Auto de Infração nº. 8269247/2014, multa no valor de R$ 1.500,00. 
Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração argumentando que faltam as indicações 
do nível máximo de ruído permitido e do nível de ruído permitido pelo equipamento; que o 
procedimento não foi acompanhado por nenhum representante da empresa nem demonstrado 
por laudo de aferição de ruído; que a penalidade imposta deve estar prevista em lei, o que não 
ocorreu, visto que se pautou em decreto municipal; e que a empresa não possui equipamentos 
que emitem ruídos acima dos permitidos em lei. Decisão da JAR nº 153/2015, mantendo a 
multa. Recurso reitera os termos da defesa, e requer a anulação ou o cancelamento do Auto, 
ou sua redução ao valor mínimo de R$ 50,00. 

Relator: Gilberto José de Santana Junior. 

5.47. Processo n.º: 12922/2015 e apensos. Interessado: Realmar Distribuidora LTDA. 

Ementa: Emitir som acima dos padrões estabelecidos na legislação ambiental vigente e causar 
incômodo à população. Auto de Infração nº. 8269247/2014, multa no valor de R$ 1.500,00. 
Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração argumentando que faltam as indicações 
do nível máximo de ruído permitido e do nível de ruído permitido pelo equipamento; que o 
procedimento não foi acompanhado por nenhum representante da empresa nem demonstrado 
por laudo de aferição de ruído; que a penalidade imposta deve estar prevista em lei, o que não 
ocorreu, visto que se pautou em decreto municipal; e que a empresa não possui equipamentos 
que emitem ruídos acima dos permitidos em lei. Decisão da JAR nº 153/2015, mantendo a 
multa. Recurso reitera os termos da defesa, e requer a anulação ou o cancelamento do Auto, 
ou sua redução ao valor mínimo de R$ 50,00. 

Relator: Gilberto José de Santana Junior. 

6. Encerramento 
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