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Pauta dos trabalhos: 

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão 

2. Informes gerais  

3. Relato de Processos: 

3.1. Processo n.º: 29542/2015 e apensos – Salvador Indústria e Comércio de Lajes. Relator: 

Eduardo Shiramata – ASES. Vistas: Fernanda da Silva Finamore – CDL. Ementa: Empresa 

autuada por dispor resíduos sólidos (entulho), atingindo a Zona de Proteção Ambiental 

(ZPA 02) e no solo, conforme Lei Municipal nº 3820/12, art. 104, I, II e III, alterando assim o 

aspecto de local especialmente protegido por lei em desacordo com as normas e licença 

ambiental. Auto de Infração nº. 8269572/2015, Multa no valor de R$ 60.002,00. 

Impugnação solicita cancelamento do Auto de Infração, alegando que a empresa tinha 

autorização para a atividade, que a área não é ZPA, que o material depositado não é 

perigoso, que a disposição do material foi realizada no início da implantação da empresa 

há aproximadamente sete anos, que a empresa se propõe a estabilizar o talude para evitar 

carreamento do material para recursos hídricos. Decisão JAR nº. 582/2015, mantendo a 

multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e indica que a 

área se encontra em Zona Especial pelo PDM, não sendo ZPA, e requer a nulidade da 

autuação. Não sendo concedida a nulidade, requer a redução da multa em 90% visto que o 

material foi retirado, era Classe II B – inerte, não houve degradação, não houve dano e não 

há necessidade de reparar nada. 

3.2. Processo n.º: 29550/2015 e apensos – Salvador Indústria e Comércio de Lajes. Relator: 

Eduardo Shiramata – ASES. Vistas: Fernanda da Silva Finamore – CDL. Ementa: Foi 

embargada a disposição de resíduo sólido (entulho), atingindo a Zona de Proteção 

Ambiental (ZPA 02) e no solo, conforme Lei Municipal nº 3820/12, art. 104, I, II e III, 

alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei em desacordo com as 

normas e licença ambiental. Auto de Infração nº. 8269573/2015, Embargo. Impugnação 

solicita cancelamento do Auto de Infração, alegando que a empresa tinha autorização para 

a atividade, que a área não é ZPA, que o material depositado não é perigoso, que a 

disposição do material foi realizada no início da implantação da empresa há 

aproximadamente sete anos, que a empresa se propõe a estabilizar o talude para evitar 

carreamento do material para recursos hídricos. Decisão JAR nº. 583/2015, mantendo o 

Embargo. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a nulidade da 

autuação. 

3.3. Processo n.º: 61756/2015 e apensos – Farmácia e Drogaria Avenida. Relator: Josebel 

Baptista – Serviços Públicos. Ementa: Utilizar equipamento amplificado (caixa de som) 

direcionado à via pública, causando incômodo à população, mesmo após ter sido 

embargado (Auto de Infração nº. 000370/2014, contido no Processo nº. 73481/2014). Auto 

de Infração nº. 002818/2015, Multa no valor de R$ 2.001,00. Impugnação solicita 

cancelamento da multa e devolução do equipamento do som, alegando que o som não 

estava acima dos limites permitidos pela legislação, não houve registro de queixa ou 

incômodo, a caixa de som estava dentro do estabelecimento, os agentes fiscais não 
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realizaram a medição do som emitido e que a autuação e a apreensão foram atos abusivos 

e desnecessários. Decisão JAR nº. 628/2015, mantendo a multa em sua totalidade. O 

recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação do auto de infração. 

Quanto à devolução do som apreendido, a situação está sendo tratada no âmbito do 

Processo nº. 61757/2015. 

3.4. Processo n.º: 61757/2015 e apensos – Farmácia e Drogaria Avenida Relator: Josebel 

Baptista – Serviços Públicos. Ementa: Utilização de 01 caixa de som na veiculação de 

propaganda direcionada à via pública, à Rua Getúlio Vargas, nº. 150, Centro, Serra/ES. Auto 

de Apreensão nº. 0652/15 informando o recolhimento do bem. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto e a devolução do bem, alegando que o som não estava acima dos 

limites permitidos pela legislação ambiental; que não houve registro de queixa ou 

reclamação; que a caixa estava dentro do estabelecimento; que os fiscais não realizaram a 

medição dos níveis de pressão sonora; que o som emitido dentro do estabelecimento era 

de cunho informativo aos clientes do estabelecimento e estava sendo realizado por um 

funcionário da loja; que a apreensão dos equipamentos se deu de forma desnecessária e 

sem qualquer embasamento legal, com abuso de autoridade. Decisão JAR nº. 627/2015, 

mantendo a penalidade, por se caracterizar a reincidência específica. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa. 

3.5. Processo n.º: 18280/2015 – Detronic Desmontes e Terraplenagem S.A Relator: Alexandre 

D'Ávila Charpinel. Ementa: Em vistoria realizada em 19/03/15 foi constatado: despejo de 

resíduo líquido (óleo) no solo, sendo carreado para rede pluvial; operação de pintura ao ar 

livre sem equipamentos de controle de poluição; disposição de resíduos sólidos (graxa, 

copos plásticos, embalagens plásticas, papel) no solo; operar atividade potencialmente 

poluidora sem licença ambiental. Auto de Infração nº. 8269358/2015 – Multa no valor de 

R$ 40.003,00. Autuado solicita o cancelamento da multa alegando, dentre outros, que 

possui processo de licenciamento em trâmite; que não foi dado o direito de defesa; que o 

auto apresenta falhas em relação ao local da infração, descrição dos fatos e outros; que 

está regular; que a multa é desproporcional e arbitrária. Decisão JAR nº 271/2015, 

mantendo a penalidade. Recurso reitera os termos da defesa, e requer a anulação, 

insubsistência, ou redução em 80% afirmando que suas ações não geraram prejuízos ao 

meio ambiente. (Retorno de Diligência). 

3.6. Processo n.º: 13332/2014 e apensos – Fibria Celulose S.A. Relator: Vergínia Januário dos 

Reis Rocha – SESE. 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). 

3.7. Processo n.º: 23187/2014 e apensos – Letícia Matos Soares. Relator: Vergínia Januário dos 

Reis Rocha – SESE. Ementa: Supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 

Permanente (APP) em um total de aproximadamente 2 ha localizado na APA do Mestre 

Álvaro. Auto de Infração nº. 8268763/2014, multa de R$ 13.000,00. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto de Infração alegando que não houve assinatura do infrator no Auto 

de Infração, nem das duas testemunhas, e que o material apreendido foi oriundo apenas 



 
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 
 

de limpeza de vegetação rasteira do local, que é utilizado por usuários de drogas e 

frequentes assaltos, além de que alega não haver prova de que executou a ação em 2ha e 

que no local não há corpo d'água, morro ou monte. Alega perseguição política. Decisão JAR 

125/2014 mantendo a multa e determinando a apresentação de um PRAD. Recurso requer 

anulação, cancelamento ou conversão da multa reiterando os termos da defesa, porém 

requer também nova diligência fiscal para confirmação dos fatos. (Retorno de Diligência). 

3.8. Processo n.º: 71381/2015 e apensos – Vanderson Stein. Relator: Francisco Alfredo Lobo 

Junger – CREA-ES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com 

uma construção em alvenaria na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa (à 

Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I), sem autorização dos órgãos competentes. Auto 

de Infração nº. 2951/2015, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita 

cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que 

mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do 

Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é 

ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, 

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a 

política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter 

no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a 

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento 

comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 033/2016, mantendo a multa em sua 

totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de 

todas as penalidades. 

3.9. Processo n.º: 71378/2015 e apensos – Vanderson Stein. Relator: Francisco Alfredo Lobo 

Junger – CREA-ES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei e 

promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de aproximadamente 40 

m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, conforme Lei nº 2135/98), sem 

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I, em local 

conhecido como Sítio Pica Pau. Auto de Infração nº. 002827/2015, Embargo/Interdição. 

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há 

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido 

pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida 

pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu 

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 

da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 005/2016, mantendo a 

penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento 

de todas as penalidades. 

3.10. Processo n.º: 71374/2015 e apensos – Vanderson Stein. Relator: Executar obra de 

alvenaria de aproximadamente 40 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, em 

local conhecido como Sítio Pica Pau, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo 
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Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 002829/2015, Demolição. Impugnação 

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 

anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo 

Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela 

SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de 

forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da 

CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 034/2016, mantendo a 

penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento 

de todas as penalidades. 

3.11. Processo n.º: 71391/2015 e apensos – Vanderson Stein. Relator: Francisco Alfredo 

Lobo Junger – CREA-ES. Ementa: Manter pássaros (2 sabiás e 1 coleiro) em cativeiro sem a 

devida autorização. O fato ocorreu aos fundos na empresa fibrasa. Foram apreendidos os 

animais e 3 gaiolas. Auto de Apreensão nº. 0193. Impugnação solicita cancelamento do 

Auto, alegando que não tinha nem teve os pássaros para comércio ilegal; que ter animal 

silvestre em casa faz parte da cultura brasileira; que os animais foram recolhidos na porta 

de sua casa; que os animais foram salvos por ela e estavam sendo bem tratados; que ter 

gaiola em casa não é crime; que, por questão de ordem moral, deixa de pedir a devolução 

dos pássaros, mesmo tendo a certeza jurídica de ser o Auto falho e inepto para o fim 

objetivado. Decisão JAR nº. 032/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado não 

trata do aspecto relativo à apreensão dos pássaros. 

3.12.  Processo n.º: 71389/2015 e apensos – Marcelo Lourenço Cassoli. Relator: Alexandre 

D’Ávila Charpinel – Instituto Bioecologia. Ementa: Executar obra de alvenaria de 

aproximadamente 100 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, em local 

conhecido como Sítio Pica Pau, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo 

Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 002823/2015, Demolição. Impugnação 

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 

anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo 

Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela 

SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de 

forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da 

CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 004/2016, mantendo a 

penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento 

de todas as penalidades. 

3.13. Processo n.º: 71380/2015 e apensos – Marcelo Lourenço Cassoli. Relator: Alexandre 

D’Ávila Charpinel – Instituto Bioecologia. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente 

protegido por lei e promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de 
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aproximadamente 100 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, conforme Lei nº 

2135/98), sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, 

Civit I, em local conhecido como Sítio Pica Pau. Auto de Infração nº. 002821/2015, 

Embargo/Interdição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação 

da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o 

beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 003/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da 

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.14. Processo n.º: 71376/2015 e apensos – Marcelo Lourenço Cassoli. Relator: Alexandre 

D’Ávila Charpinel – Instituto Bioecologia. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente 

protegido por lei e promover a construção em solo não edificável (obra de alvenaria de 

aproximadamente 100 m² em área pertencente à APA da Lagoa Jacunem, conforme Lei nº 

2135/98), sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, 

Civit I, em local conhecido como Sítio Pica Pau. Auto de Infração nº. 002822/2015, Multa 

no valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a 

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve 

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 002/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da 

defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.15. Processo n.º: 71368/2015 e apensos – Idelva de Mello Sant’anna. Relator: Priscila 

Letro Caldeira Vieira – SEMMA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido 

por lei, com uma construção em alvenaria de aproximadamente 100 m² na APA da Lagoa 

Jacunem, aos fundos da empresa Fibrasa (à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I), sem 

autorização dos órgãos competentes. Auto de Infração nº. 2948/2015, Multa no valor de 

R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da 

área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o 

beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 
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tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 054/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os 

termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.16. Processo n.º: 71382/2015 e apensos – Idelva de Mello Sant’anna. Relator: Priscila 

Letro Caldeira Vieira – SEMMA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido 

por lei, com construção de uma residência de aproximadamente 100 m² na APA da Lagoa 

Jacunem, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo 

Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 1027/2015, Embargo/Interdição. 

Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há 

mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido 

pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida 

pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu 

de forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 

da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 052/2016, mantendo a 

penalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento 

de todas as penalidades. 

3.17. Processo n.º: 71945/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia 

Regina Nascimento Recco – SESA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente 

protegido por lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de 

aproximadamente 200 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 

órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002337/15, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a 

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve 

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 010/2016, mantendo a penalidade de embargo. O recurso apresentado reitera os 

termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.18. Processo n.º: 71943/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia 

Regina Nascimento Recco – SESA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente 

protegido por lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de 

aproximadamente 200 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 
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órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002338/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a 

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve 

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 011/2016, mantendo a penalidade de Demolição. O recurso apresentado reitera os 

termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.19. Processo n.º: 71944/2015 e apensos – Pedro Machado de Aguiar. Relator: Célia 

Regina Nascimento Recco – SESA. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente 

protegido por lei, com construção de uma residência e uma pocilga numa área de 

aproximadamente 200 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 

órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002339/15, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, 

alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área 

preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação 

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 009/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.20. Processo n.º: 71953/2015 e apensos – Luciana Gomes de Souza. Relator: Vergínia 

Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido 

por lei, com construção de uma residência com 30 m² em uma APA, conforme lei nº. 

2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, 

Civit I. Auto de Infração nº. 002332/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do 

Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área 

preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação 

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 
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anterior a 1990. Decisão JAR nº. 036/2016, mantendo a penalidade de demolição. O 

recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as 

penalidades. 

3.21. Processo n.º: 71952/2015 e apensos – Luciana Gomes de Souza. Relator: Vergínia 

Januário dos Reis Rocha – SESE. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido 

por lei, com construção de uma residência com 30 m² em uma APA, conforme lei nº. 

2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, 

Civit I. Auto de Infração nº. 002333/15, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação 

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 

anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo 

Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela 

SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de 

forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da 

CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 038/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o 

cancelamento de todas as penalidades. 

3.22. Processo n.º: 71947/2015 e apensos – Eny da Fonseca Pazini. Relator: Fernanda da 

Silva Finamore – CDL. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, 

com construção de duas obras com 150 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem 

autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de 

Infração nº. 002335/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando 

que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que 

obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que 

suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; 

que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 027/2016, mantendo a penalidade de demolição. O 

recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as 

penalidades. 

3.23. Processo n.º: 71949/2015 e apensos – Eny da Fonseca Pazini. Relator: Fernanda da 

Silva Finamore – CDL. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, 

com construção de duas obras com aproximadamente 150 m² em uma APA, conforme lei 

nº. 2135/98, sem autorização dos órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, 

s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 002334/15, Embargo. Impugnação solicita cancelamento 

do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área 

preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 
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18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação 

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 028/2016, mantendo a penalidade de embargo. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.24. Processo n.º: 71942/2015 e apensos – Luana Gomes Souza. Relator: Marcio Caniçali – 

SEDU. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com construção 

de uma residência em 80 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 

órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002340/15, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a 

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve 

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 025/2016, mantendo a penalidade de demolição. O recurso apresentado reitera os 

termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.25. Processo n.º: 71940/2015 e apensos – Luana Gomes Souza. Relator: Marcio Caniçali – 

SEDU. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com construção 

de uma residência em 80 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 

órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002342/15, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, 

alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área 

preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação 

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 023/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.26. Processo n.º: 71396/2015 e apensos – Luana Gomes Souza. Relator: Marcio Caniçali – 

SEDU. Ementa: Manter pássaros (3 coleiros e 1 canário da terra) em cativeiro sem a devida 

autorização. O fato ocorreu aos fundos na empresa fibrasa. Foram apreendidos os animais 
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e 4 gaiolas. Auto de Apreensão nº. 0191. Impugnação solicita cancelamento do Auto, 

alegando que não tinha nem teve os pássaros para comércio ilegal; que ter animal silvestre 

em casa faz parte da cultura brasileira; que os animais foram recolhidos na porta de sua 

casa; que os animais foram salvos por ela e estavam sendo bem tratados; que ter gaiola em 

casa não é crime; que, por questão de ordem moral, deixa de pedir a devolução dos 

pássaros, mesmo tendo a certeza jurídica de ser o Auto falho e inepto para o fim 

objetivado. Decisão JAR nº. 026/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado não 

trata do aspecto relativo à apreensão dos pássaros. 

3.27. Processo n.º: 71941/2015 e apensos – Luana Gomes Souza. Relator: Marcio Caniçali – 

SEDU. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com construção 

de uma residência em 80 m² em uma APA, conforme lei nº. 2135/98, sem autorização dos 

órgãos competentes, à Av. Paulo Miguel Bohomeletz, s/n, Civit I. Auto de Infração nº. 

002341/15, Embargo. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a 

ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área preservada; que obteve 

o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a 

execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a 

descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando individualmente 

cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano 

tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o 

defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já que é a única moradia da 

família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao 

poder público municipal onde houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão 

JAR nº. 024/2016, mantendo a penalidade de embargo. O recurso apresentado reitera os 

termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.28. Processo n.º: 71400/2015 e apensos – Maria Rodrigues. Relator: Andressa Arnaba 

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com 

uma construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa 

Fibrasa. Auto de Infração nº. 2949/2015, Multa no valor de R$ 15.002,00. Impugnação 

solicita cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 

anos e que mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo 

Governador do Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela 

SUPPIN, que é ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de 

forma genérica, não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da 

CF/88 traz que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado 

para se manter no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 

1661/1992 impõe a legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde 

houver assentamento comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 019/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o 

cancelamento de todas as penalidades. 

3.29. Processo n.º: 71402/2015 e apensos – Maria Rodrigues. Relator: Andressa Arnaba 

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com 

uma construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa 

Fibrasa. Auto de Infração nº. 1030/2015, Embargo/Interdição. Impugnação solicita 
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cancelamento do Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que 

mantém a área preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do 

Espírito Santo em 18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é 

ilegítima a autuação do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, 

não materializando individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a 

política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter 

no terreno, já que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a 

legalização de áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento 

comprovado anterior a 1990. Decisão JAR nº. 020/2016, mantendo a penalidade. O recurso 

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.30. Processo n.º: 71404/2015 e apensos – Maria Rodrigues. Relator: Andressa Arnaba 

Marcos – ASES. Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por lei, com 

uma construção de alvenaria (80m²) na APA da Lagoa Jacunem, aos fundos da empresa 

Fibrasa. Auto de Infração nº. 1031/2015, Demolição. Impugnação solicita cancelamento do 

Auto, alegando que a ocupação da área se deu há mais de 30 anos e que mantém a área 

preservada; que obteve o beneplácito concedido pelo Governador do Espírito Santo em 

18/02/13, que suspendeu a execução promovida pela SUPPIN, que é ilegítima a autuação 

do município; que a descrição das infrações se deu de forma genérica, não materializando 

individualmente cada fato descrito; que o art. 182 da CF/88 traz que a política de 

desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções 

sociais da cidade e que o defendente tem direito consagrado para se manter no terreno, já 

que é a única moradia da família; que a Lei Municipal nº. 1661/1992 impõe a legalização de 

áreas pertencentes ao poder público municipal onde houver assentamento comprovado 

anterior a 1990. Decisão JAR nº. 021/2016, mantendo a penalidade. O recurso apresentado 

reitera os termos da defesa e requer o cancelamento de todas as penalidades. 

3.31. Processo n.º: 57912/2015 e apensos – Locguel Locadora de Equipamentos Ltda. 

Relator: Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Dar início a operação de 

atividade potencial e efetivamente poluidora sem licenciamento Ambiental e deixar de 

atender Notificação para realizar processo de licenciamento ambiental. Auto de Infração 

nº. 8269709/2015, Multa no valor de R$ 7.002,00. Impugnação solicita anulação do Auto 

de Infração, alegando que o pedido de licença foi protocolado por meio do Processo nº. 

43996/2015, tendo, no entanto, o DFA comprovado não se tratar de processo de 

licenciamento. Decisão JAR nº. 612/2015, mantendo o Auto de Infração em sua totalidade. 

O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento da multa. 

3.32. Processo n.º: 13457/2016 e apensos – Uresserra Comércio de Resíduos. Relator: 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Descumprir condicionantes (nº. 02, 03, 

04, 07 e 19) da LMO nº. 002/2014, causando prejuízo à qualidade ambiental. Auto de 

Infração nº. 8269851/2016 (emitido em 02/03/2016), Multa no valor de R$ 10.001,00. 

Impugnação solicita anulação da multa e alega que as condicionantes nº. 02 e 0 teriam sido 

cumpridas e protocoladas na SEMMA em 29/10/2015; que para execução da condicionante 

07 aguarda aprovação da SEMMA; que as condicionantes nº. 03, 04 e 19 foram cumpridas, 

sendo o relatório apresentado na SEMMA em 03/03/2016; que a limpeza da fossa ocorreu 

em 14/05/2015 atendendo a condicionante nº. 03; que a coleta seletiva já foi implantada, 
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e que em 12/01/2016 ocorreu um programa de treinamento com a equipe responsável 

pela coleta, cumprindo a condicionante nº. 04; que a condicionante nº. 19 foi cumprida 

visto que enviou à SEMMA ofício em 03/03/2016. Segundo o Relatório Fiscal, a empresa foi 

Notificada em 11/01/2016 a apresentar relatório de cumprimento das condicionantes da 

LMO e não atendeu; e em 21/01/2016 o DCA indicou não cumprimento de pendências 

relacionadas no Of. SEMMA/DCA nº. 540/2015. Decisão JAR nº. 097/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade, visto que o cumprimento das obrigações se deu apenas após a 

multa, em desobediência à Notificação prévia. O recurso apresentado reitera os termos da 

defesa e requer a anulação da multa. 

3.33. Processo n.º: 6941/2016 e apensos – J Murilo Empreendimentos Imobiliários. Relator: 

Carlos Alberto de Freitas Ribeiro – FTIES. Ementa: Descumprir condicionante de 

licenciamento ambiental causando prejuízo à qualidade ambiental e proceder à queima ao 

ar livre de resíduos sólidos. Infrações constatadas em 06/01/2016, às 14h35, à Rod. ES 010, 

s/n, km 21+640 a 23+240, Nova Almeida. Auto de Infração nº. 8269834/2016, Multa no 

valor de R$ 15.002,00. Impugnação solicita cancelamento da multa, redução em 80% ou 

conversão, e alega que o agente fiscal não caracterizou o ilícito, a condicionante 

descumprida sequer foi indicada, que a queima de resíduos em sua área ocorreu por 

incêndio criminoso, conforme BO nº. 27257466, e que não houve qualquer solicitação 

prévia do Município para viabilizar sua adequação. Decisão JAR nº. 046/2016, mantendo a 

multa em sua totalidade, facultada a conversão. O recurso apresentado reitera os termos 

da defesa e requer a nulidade da multa, sua redução em 80% e/ou a conversão da multa. 

3.34. Processo n.º: 36441/2015 e apensos – Serrano Distribuidora Ltda. Relator: Guilherme 

Ribeiro de Souza Lima – FAMS. Ementa: Despejar esgoto doméstico na rede de drenagem 

pluvial do município desde o dia 05/06/2015 até a presente data, sem adotar nenhuma 

atitude para cessar a degradação ambiental; fato ocorrendo na Av Piúma em frente ao 

Condomínio Residencial Costa do Marfim. Ato de Infração nº. 8269623/2016, Multa no 

valor de R$ 25.000,00. Impugnação solicita cancelamento da multa ou redução para o valor 

mínimo do Grupo VIII; alega que não é reincidente no fato; que sua rede hidrossanitária 

está em conformidade com as exigências da Cesan; que sua rede é ligada à rede de esgoto 

sanitária do município, inclusive tarifada pela utilização dessa rede nas faturas emitidas 

pela Cesan; que já acionou a Cesan para averiguar suas instalações hidrossanitárias a fim 

de verificar adequações que devam ser promovidas (Protocolo nº 017502504701). Decisão 

JAR nº. 497/2015, reenquadrando a multa para R$ 17.500,00, correspondente ao valor 

médio previsto para o grupo da infração em sua totalidade. Recurso reitera os termos da 

defesa, e requer: seja determinado o arquivamento do processo com a desconstituição do 

auto de infração pela inobservância do prazo máximo previsto nos art.s 5º, II, e 165 do 

Decreto 78/2000; que seja reformada a decisão recorrida, com o consequente julgamento 

pela insubsistência da autuação; ou redução da multa para o valor mínimo previsto para o 

Grupo VIII, de R$ 10.001,00. 

3.35. Processo n.º: 4202/2015 e apensos – Nivaldo Rodrigues Costa. Relator: Guilherme 

Ribeiro de Souza Lima – FAMS. Ementa: Realizar aterro e construção de muro em ZPA sem 

licenciamento ambiental e/ou autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme 

a Lei nº. 3820/2012. Fato ocorreu na R. Malásia, esquina com a R. dos Canários, nos fundos 

da empresa Nova Log Transportes e Serviços Ltda, em Lagoa de Carapebus. Auto de 



 
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 
 

Infração nº. 8269285/2015 - Multa no valor de R$ 15.000,00. Autuado solicita anulação da 

multa ou sua conversão/redução, alegando que entrou com processo de licenciamento nº. 

96018/2013 e que o local em questão não se trata de ZPA. Decisão JAR nº 051/2015, 

mantendo a multa integral. Recurso alega que o autuado é comprador de boa fé e, na 

época, a área já estava totalmente consolidada (80 % aterrada) pelo ex-proprietário, Sr. 

Valter Rodrigues de Paula, reitera os termos da defesa e requer anulação da multa, 

redução em 80% e/ou sua conversão (Retorno de diligência). 

3.36. Processo n.º: 32892/2016 e apensos – Andrade S/A Mármores e Granitos. Relator: 

Iberê Sassi – Instituto Goiamum. Ementa: Em vistoria na área pertencente à empresa 

situada na divisa com o bairro Maringá foi constatada a degradação de Zona de Proteção 

Ambiental 01 – Área de Preservação Permanente, Zona de Proteção Ambiental 02 e Zona 

de Proteção Ambiental 03 – APA da Lagoa Jacuném, devido ao processo de uso e ocupação 

em parte do terreno. Diante do exposto, conclui-se que houve alteração do aspecto de 

local especialmente protegido por lei. Auto de Infração nº. 8269933/2016, Multa no valor 

de R$ 50.001,00. Impugnação solicita nulidade do Auto de Infração, por inconsistência das 

circunstâncias fáticas que o embasam, além do deferimento da produção de provas, para 

comprovar a total ausência de responsabilidade da impugnante na alteração do local 

protegido; alega que, na aquisição do imóvel em 2007, já existia no local uma invasão 

consolidada por moradores; que a PMS realizou tratamento de esgoto dentro da APA da 

Lagoa Jacuném, alterando o aspecto da área; que em 2014 a empresa promoveu junto à 

PMS a regularização da área que passou a ser reconhecida como ZPA 01 e 02; que em 2015 

formulou denúncias junto a diversos órgãos com o objetivo de que auxiliassem na tomada 

de providências para retirar os moradores que ilicitamente se estabeleceram na área de 

preservação; que a SEMMA, em vez de adotar medidas hábeis a repelir tais invasões e 

restabelecer a conservação da área, lavrou autuação em face da empresa; que foi autuada 

pelo simples fato de ser proprietária da área, mesmo não tendo causado a degradação 

ambiental; que o art. 109 permite concluir que a conduta vedada é a de “alterar”, que não 

pode ser atribuída à empresa; que a autuação da SEMMA deveria ser sobre os invasores; 

que cabe à SEMMA exigir dos reais infratores o atendimento ás obrigações dos itens VI, VII 

e VIII do art. 163 da Lei Municipal nº. 2199/99; que a empresa não tentou retirar os 

invasores, pois são muitos e não seria possível fazer isso sem o auxílio dos órgãos públicos. 

Decisão JAR nº. 180/2016, mantendo a multa em sua totalidade e determinando a 

obrigação de apresentação de um PRAD em até 90 dias. Recurso reitera os termos da 

defesa, e requer arquivamento do Auto de Infração em decorrência da inobservância dos 

prazos previstos no art. 162, II, da Lei Municipal nº. 2199/1999, e no art. 165 do Decreto 

Municipal nº. 78/2000 por parte da SEMMA; anulação do Auto de Infração por 

inconsistência das circunstâncias fáticas que o embasam; anulação da multa imposta por 

ausência de motivação quanto ao valor aplicado; e conversão da multa aplicada em 

prestação de serviços de preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, nos 

termos do art. 7º, §4º, do Decreto 78/2000. 

3.37. Processo n.º: 17864/2016 e apensos – Mateus Poe. Relator: Iberê Sassi – Instituto 

Goiamum. Ementa: Iniciar a operação de empreendimento potencial ou efetivamente 

poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA, tendo como atividade Serviços de 

manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, código 4.10, Anexo I do 
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Decreto 3721/2014. Auto de Infração nº. 8269876/2016, Multa no valor de R$ 2.001,00. 

Impugnação solicita cancelamento da multa por se tratar a empresa de um Micro 

Empreendedor Individual, e que estava paralisada no período da notificação, afirmando 

que não emitiu nota fiscal. Decisão JAR nº. 128/2016, mantendo a multa em sua 

totalidade. Recurso reitera os termos da defesa, alegando que a atividade estava 

paralisada, pois no período da notificação o Corpo de Bombeiros Militar não liberou o 

Alvará devido às restrições do terreno, e que a Prefeitura também não liberou a viabilidade 

porque não encontrou a área. Juntou cópia do Protocolo do Processo nº. 26709/2016, por 

meio do qual requereu ao Município a baixa de inscrição de empreendedor individual. 

3.38. Processo n.º: 32987/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra 

Ambiental. Relator: Iberê Sassi – Instituto Goiamum. Ementa: Lançar efluente em rede 

pluvial sem autorização emitida pelo órgão competente e sem prévio tratamento; infração 

flagrada em 26/04/2016, às 17h00, na R. Lima Duarte, nº. 0, Jardim Carapina, Serra/ES. 

Auto de Infração nº. 8269938/2016, Multa no valor de R$ 15.000,00. Impugnação solicita 

anulação da multa, alegando que a coleta de esgoto se dá por meio de redes, e que no 

caso do bairro em questão essas foram instaladas antes do início da vigência da PPP; que o 

esgoto coletado das casas já era destinado ao corpo receptor no mesmo ponto de 

lançamento da drenagem há anos; que, diante da avaliação técnica da CSSA e de sua 

contratada de que seriam necessárias diversas obras na região para sanar o problema, foi 

preciso esvaziar as redes existentes, para verificar a ocorrência ou não de infiltrações; que 

durante esse procedimento a população equivocadamente entendeu que estava sendo 

jogado esgoto no corpo receptor, porém essa já era a destinação do esgoto que passava 

pelas redes que foram esvaziadas, já que não chegavam até a ETE; que houve grave 

violação do princípio do non bis in idem, por vício formal insanável em razão da 

inobservância do princípio constitucional do devido processo legal, pela inaplicabilidade da 

penalidade de advertência prévia e pela inexistência de qualquer sorte de dano ambiental 

em razão do princípio da insignificância e razoabilidade; que cabe ao órgão descrever, 

detalhar e comprovar a degradação ambiental e como se deu sua qualiquantificação; que 

não recebeu relatório de vistoria ou qualquer outro documento que comprovasse os 

dispositivos violados; que o fato observado pelo DFA é usual no bairro Jardim Carapina, 

não sendo verificado comprometimento significativo dos recursos hídricos; que a aplicação 

da multa simples é legal somente quando a infração causar dano ambiental que não puder 

ser reparado imediatamente, o que não restou configurado; que seja reconhecida a 

aplicação da atenuante demonstrando a insignificância da suposta infração e a falta de 

gravidade dos fatos. Decisão JAR nº. 143/2016, mantendo a multa em sua totalidade. 

Recurso reitera os termos da defesa e requer o cancelamento ou a declaração de nulidade 
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