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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 19/11/2019 

Aos dezenove dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às 08:29 horas na Sala de 1 

Reuniões da Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara 2 

Técnica Jurídica - CTJ, onde compareceram os seguintes representantes: Sr. Jorge Luiz Alves 3 

Rodrigues representante da OAB/SC, Sra. Patrícia Kotzias Aguiar representante da OAB/SC, Sr. 4 

Gustavo Hermes de Oliveira representante da OAB/SC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante 5 

da CDL, Sr. Thiago Apolinário Michelon representante da SMS e o Sr. Marcelo Pretto Mosmann 6 

representante da UFSC. Sr. Rodrigues - desejou um bom dia a todos. Iniciou a reunião 7 

informando aos demais sobre a construção da agenda para o ano de dois mil e vinte, foi aberto 8 

espaço para possíveis alterações, porém não houveram observações. Sendo assim, a agenda de 9 

dois mil e vinte será apresentada em próxima reunião para sua devida aprovação. Em seguida foi 10 

colocada a ATA de setembro em votação. Aberta a votação a ATA foi aprovada por maioria, o 11 

Sr. Humberto se absteve. Tiago - informo que devido ao pedido de alteração na ficha de remessa 12 

dos processos, será em dois mil e vinte elaborada uma nova ficha para ser apresentada. Sr. Jorge 13 

- iniciou a leitura de pareceres propondo que a leitura seja realizada na forma de rodízio, ou seja, 14 

cada representante apresenta um parecer por vez. Todos acordaram. PROCESSO N. 15 

35845/2010, Auto de Infração Ambiental (AIA) n. 10588, Autuado: MÁRCIO LUIZ DA 16 

CUNHA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela ocorrência da prescrição 17 

intercorrente, uma vez que os autos foram distribuídos por duas vezes, sendo que na primeira das 18 

vezes o relator não elaborou nenhum parecer. Tendo em vista o posicionamento do Sr. Cristiano 19 

iniciou-se um debate sobre a presença dos representantes da CTJ, a forma que deve ser elaborada 20 

o parecer (tempo), e a maneira que será aplicada a prescrição intercorrente devido a falta de 21 

elaboração de parecer pelo primeiro relator dos autos. Aberta a votação o Sr. Thiago solicitou 22 

VISTAS. Tendo em vista a presença do Sr. Marcelo, novo representante da UFSC, foi realizada 23 

uma apresentação e uma breve contextualização do funcionamento da CTJ. PROCESSO N. 24 

103739/2011, AIA n. 11973, Autuado: JOSÉ LAURI KLEIN, em seu  parecer o Voto-Vista 25 

relator Sr. Thiago opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 26 

001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por maioria, o Sr. 27 

Marcelo se absteve da votação. Neste momento chegou a reunião o Sr. João Batista Faria da 28 

Penha, autuado no Processo n. 25700/2013. Tiago - devido ao processo do Sr. João estar em 29 

posse do relator a Instrução Normativa n. 001/2014, impede a juntada de documentos aos autos. 30 

Desta forma foi conversado junto ao ex- Presidente de que forma isso poderia ser realizado. A 31 

orientação foi de que o Sr. João deveria comparecer a reunião da CTJ. Sr. João - detalhou o caso 32 

ponto a ponto, e posteriormente apresentou a documentação referente a sua defesa. Sr. Rodrigues 33 

- entendendo que o caso depende de deliberação iniciou a discussão. Após deliberação a maioria 34 

decidiu pelo recebimento dos documentos e posteriormente devem ser remetidos ao relator dos 35 

autos para assim se posicionar sobre o seu conteúdo. O Sr. Cristiano por entender de forma 36 

contrária ao recebimento dos documentos preferiu se abster. PROCESSO N. 1776/2013, AIA n. 37 

12896, Autuado: ALEXANDER  SCHAFFER, o relator Sr. Humberto havia pedido Vista dos 38 

autos, porém decidiu por acompanhar a relatora Sr. Patrícia a qual opina pelo desprovimento do 39 

recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado 40 

por unanimidade. PROCESSO N. 150/2014, AIA n. 12544, Autuada: ISABELA MARIA 41 

CIRINO, em seu parecer Voto-Vista a relatora Sra. Patrícia opina pela procedência parcial do 42 
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recurso interposto, observando que para aplicar a penalidade de demolição é necessária 43 

elaboração de Parecer Técnico apontando os benefícios e malefícios da retirada da edificação, 44 

mantendo as penalidades da decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer foi aprovado por 45 

unanimidade. Sr. Cristiano realizou uma observação devido a área já estar consolidada e 46 

urbanizada. PROCESSO N. 102850/2011, AIA n. 11375, Autuado: MOTAURY MOREIRA 47 

PORTO FILHO, em seu parecer o relator Sr. Rodrigues opina pela improcedência do recurso 48 

interposto. mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 49 

unanimidade. PROCESSO N.s 29973/2009, e, 13922/2014, AIA n. 7639, Autuado: 50 

INVESTBEACH INVEST E LAZER DE PRAIA LTDA, em seu parecer o relator Sr. 51 

Cristiano opina pelo provimento parcial do recurso interposto, retornando os autos a Floram para 52 

nova abertura de alegações finais, e reforma da decisão de 1º grau, tendo em vista a majoração 53 

de pena. Aberta a votação o Sr. Thiago solicitou Vistas dos autos. PROCESSO N. 1700/2016, 54 

AIA n. 15154, Autuado: P.NETTO CIA LTDA-ME, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina 55 

pelo provimento parcial do recurso interposto, tendo em vista que a decisão de 1º grau não 56 

contém fundamentos jurídicos suficientes, reduzindo o valor da multa em seu mínimo. Aberta a 57 

votação parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 41153/2010, AIA n. 10868, 58 

Autuada: DIRCELIA PEREIRA DE OLIVEIRA, em seu parecer o relator Sr. Rodrigues opina 59 

pela improcedência do recurso interposto, mantendo a decisão de 1º grau. Aberta a votação o 60 

parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 1141/2012, AIA n. 11820, 61 

Autuado: WILLIAN REED SILVA, em seu parecer o Sr. Cristiano opina pela procedência do 62 

recurso interposto, afastando a imposição de penalidade de demolição uma vez que comprovado 63 

tratar-se de área urbanizada, e conversão da penalidade de multa em advertência haja visto a 64 

infração ser considerada leve. Aberta a votação o Sr. Thiago solicitou Vistas. Após ocorreu a 65 

distribuição de lotes. Em seguida discutiu-se a mudança da data da reunião de dezembro, ficando 66 

decidido antecipara a reunião para o dia dez de dezembro. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo 67 

item de pauta o Sr. Rodrigues agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi 68 

encerrada as 11:23 h. Esta ata foi redigida por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do 69 

COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e aprovação dos membros da CTJ para todos os 70 

efeitos legais. 71 


