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REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA JURÍDICA - CTJ EM 19/06/2018 

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 08:36 horas na Sala de Reuniões da 1 

Secretária Municipal de Desenvolvimento Urbano - SMDU, reuniu-se a Câmara Técnica Jurídica 2 

- CTJ, onde compareceram os seguintes conselheiros: Sr. Amarildo Marçal Nunes representante 3 

da CMF, Sr. Lucas Maiokot representante da OAB/SC, Sra. Jaçanã Martins Bittencourt 4 

representante da OAB/SC, Sr. Jorge Luiz Alves Rodrigues representante da OAB/SC, Sr. 5 

Gustavo Ganz Seleme representante da FIESC, Sr. Cristiano da Luz Alves representante da CDL 6 

e Sr. Thiago Apolinário Michelon representante da SMS. Como convidados o Sr. Luiz Fernando 7 

Rossetti Borges e a Sra. Priscilla Valler dos santos. Sr. Lucas iniciou a reunião desejando um 8 

bom dia a todos, posteriormente passou a leitura dos pareceres. Pediu aos demais que se possível 9 

começar pelas prescrições. Sr. Cristiano iniciou um debate sobre a interrupção da prescrição. O 10 

Sr. Jorge Rodrigues aproveitou o assunto e informou aos demais que esta tendo dificuldades em 11 

entender se a remessa do processo pela Secretaria do COMDEMA ao representante da CTJ 12 

interrompe ou não a prescrição. Sr. Lucas junto com o Sr. Thiago esclareceram que o primeiro 13 

encaminhamento interrompe, porem o segundo não, no entanto a data de contagem passa a ser 14 

contada conforme o primeiro encaminhamento. PROCESSO N. 7979/2008, Auto de Infração 15 

Ambiental (aia) n. 9603, Autuado: IVANOR FRANCISCO RAIMUNDO, em seu parecer o 16 

relator Sr. Lucas opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 17 

001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 18 

PROCESSO N. 1789/2008, AIA n. 9592, Autuado: CARLOS DUARTE DE SOUZA, em seu 19 

parecer o relator Sr. Gustavo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 20 

Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 21 

unanimidade. PROCESSO N. 4985/2007, AIA n. 8019, Autuado: YURI MIGUELUZZI, em 22 

seu parecer o relator Sr. Gustavo opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 23 

Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 24 

unanimidade. PROCESSO N. 49293/2008, AIA n. 11561, Autuado: ANSELMO LEOGIDIO 25 

DE SOUZA FILHO, em seu parecer o relator Sr. Gustavo opina pela ocorrência da prescrição 26 

intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer 27 

lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 54706/2008, AIA n. 9819, Autuado: 28 

FERNANDO COELHO CORREIA, em seu parecer o relator Sr. Gustavo opina pela 29 

ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 001/2016 - CTJ/COMDEMA. 30 

Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 33397/2008, 31 

AIA n. 8145, Autuado: JOÃO GOMES PARTICIPAÇÕES LTDA, em seu parecer o relator 32 

Sr. Jorge Rodrigues opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme Resolução n. 33 

001/2016 - CTJ/COMDEMA. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. 34 

PROCESSO N. 26/2012, AIA n. 11984, Autuado: EDER MAURO DA CONCEICAO, em 35 

seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela procedência parcial do recurso interposto, acatando-se 36 

a tese defensiva de ausência de dano ambiental na conduta do recorrente. Nulidade do AIA por 37 

vício material, reformando a decisão em 1º grau e arquivando-se o processo. Foi solicitado 38 

VISTA do processo pelo Sr. Lucas na reunião passada. Sr. Lucas relatou seu VOTO-VISTA, o 39 

qual opina pelo provimento parcial do recurso, e pela conversão da sanção de multa simples em 40 

advertência. Aberta a votação o VOTO-VISTA foi aprovado por maioria. Sendo que o Sr. 41 

Thiago continuou com seu posicionamento. PROCESSO N. 1589/2012, AIA n. 12615, 42 

Autuado: ANILDO DE SOUZA ALVES, em seu parecer o relator Sr. Lucas opina pela 43 

procedência parcial do recurso interposto, e tendo em vista a falta de dano ambiental, opino pela 44 

permanência da multa em relação ao descumprimento do embarco. Aberta a votação o Sr. 45 

Thiago pediu VISTAS dos autos. PROCESSO N. 739/2012, AIA n. 11994, Autuado: 46 

ESPOLIO DE ODEVAR ANDRADE, em seu parecer o relator Sr. Jorge Rodrigues opina pela 47 

improcedência do recurso interposto, e manutenção da decisão em 1º grau. Iniciou-se um grande 48 

debate, devido a falta de imagem comprovando a retirada da referida vegetação. Aberta a 49 
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votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 16600/2007, AIA n. 50 

8702, Autuada: ACIENE DUARTE DE FREITAS, em seu parecer o relator Sr. Amarildo 51 

opina pela procedência parcial do recurso interposto, e tendo em vista os autos conterem duas 52 

decisões em 1º grau, entendo por manter a primeira decisão, a qual acata os dispositivos do AIA 53 

lavrado. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 54 

299/2014, AIA n. 11061, Autuada: DALVA GONÇALVES GOMES, em seu parecer o relator 55 

Sr. Cristiano opina pela improcedência do recurso interposto, e manutenção da decisão em 1º 56 

grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 57 

18336/2010, AIA n. 10715, Autuado: ALEXANDRE MARTINS, em seu parecer o relator Sr. 58 

Thiago opina pela anulação do AIA devido a determinação judicial, e consequente arquivamento 59 

dos autos. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por unanimidade. PROCESSO N. 60 

480/2014, AIA n. 11849, Autuado: HENRIQUE DE SOUZA MACHADO, em seu parecer o 61 

relator Sr. Cristiano opina pela procedência do recurso interposto, cancelamento da decisão em 62 

1º grau, e arquivamento dos autos. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 63 

unanimidade. PROCESSO N. 2256/2013, AIA n. 10084, Autuado: CLEBER PEREIRA DE 64 

FIGUEIREDO, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso 65 

interposto, e manutenção da decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer foi lido por 66 

unanimidade. PROCESSO N. 11689/2010, AIA n. 10521, Autuado: G4 CONSTRUÇÃO E 67 

INCORPORAÇÃO LTDA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela procedência do 68 

recurso interposto, nulidade do segundo Auto de Infração Ambiental lavrado, e que seja 69 

confirmada a autoria da infração. Aberta a votação o Sr. Lucas pediu VISTAS dos autos. 70 

PROCESSO N. 267/2014, AIA n. 8645, Autuada: CRISTIANE ASCONAVIETA 71 

TEIXEIRA, em seu parecer o relator Sr. Thiago opina pela improcedência do recurso 72 

interposto, e manutenção da decisão em 1º grau. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 73 

unanimidade. PROCESSO N. 44/2014, AIA n. 11070, Autuado: ANILTON JULIANO DE 74 

SOUZA MOREIRA, em seu parecer o relator Sr. Cristiano opina pela procedência parcial do 75 

recurso interposto, acatando o pedido de conversão de multa em prestação de serviço a favor do 76 

meio ambiente, e cancelamento da penalidade de multa, isto tendo em vista a falta de ausência de 77 

dano ao meio ambiente. Aberta a votação o Sr. Thiago pediu VISTAS dos autos. PROCESSO 78 

N. 3314/2009, AIA n. 6739, Autuado: MERTINO TURISMO E HOTELARIA LTDA, em 79 

seu parecer a relatora Sra. Jaçanã opina pela ocorrência da prescrição intercorrente conforme 80 

Resolução n. 001/2016 - COMDEMA/CTJ. Aberta a votação o parecer lido foi aprovado por 81 

unanimidade. Foi o Relatório. Sendo este o ultimo item de pauta o Sr. Lucas agradeceu a 82 

presença de todos e encerrou a reunião. A Reunião foi encerrada as 11:58 h. Esta ata foi redigida 83 

por Tiago Bischoff de Santana, Secretário do COMDEMA/CTJ, que a submeterá a apreciação e 84 

aprovação dos membros da CTJ para todos os efeitos legais. 85 


