
Caros,
Segue o que registrei da reunião. Fiquem à vontade para comentários.
Reunião 6/6/12 20h00
Participantes:
Nome Condominio Telefones Email
Adalberto Martins FIT 9722-1808 adalmartins@hotmail.com
Jorge Luiz de Araújo Monteiro Saint Martin 8746-6926

2293-0975
jorgelmonteiro@terra.com.br

Maria Lúcia Machens Aquarela 9474-8124
3988-8124

lalu38@terra.com.br

Cleber Barros Saint Martin 9434-6511
3594-8470

cleber.barros@yahoo.com.br

Mauricio Atmosfera 9603-8273
2354-2288

mcsa@gmail.com

Janice Rosa de Almeida Saint Barth 8153-9523 janicerosalmeida@gmail.com
Pedro Porfirio Saint Barth 7835-0680

2135-9506
peninsula@pedroporfirio.com

Luiz Raul Andrade Atmosfera 3208-4342
8234-0924

luiz_raul@oi.com.br

Cristina Duarte Molinari Saint Barth 7717-4814
9987-8717

cdm.molinari@gmail.com

Tópicos:
Explanações dos participantes da reunião sobre suas experiências anteriores em relação ao assunto laudêmio:
Discussão do histórico do laudêmio e situação de regiões assemelhadas: Niterói, Jardim Oceânico; CPI da Terra e

alinhamento de informações;
Histórico da questão na comissão de laudêmio da ASSAPE e contatos com o Dr. José Nicodemos, considerado o

maior conhecedor do assunto;
O Jardim Oceânico entrou com ação em 2006 com o Dr. Nicodemos teve ganho com a suspensão da cobrança

embora esse resultado ainda não seja definitivo;
A ação da ASSAPE impetrada pelo Dr. Nicodemos, no entanto, foi desconsiderada pela ASSAPE não ter em seu

objetivo a defesa de ações como a do laudêmio (http://procweb.jfrj.jus.br/consulta/resconsproc.asp no. ação
2009/5101028367-6);

Aparentemente, há ações individuais contestando o pagamento de laudêmio na Península. Entretanto a constituição
de ação via associação elimina a necessidade de pagamento de sucumbência;

A idéia principal é fazer com que a região da Península não seja considerada como foreira;
Foi discutida a possibilidade de se fazer uma ação civil publica ou ações de grupos de pessoas;
Em principio, quando da publicação do Decreto Lei de 1946 que instituiu o pagamento do laudêmio, a região da

Barra da Tijuca não foi incluída. Além disso, aparentemente, o canal que liga a Lagoa da Tijuca ao mar teria sido
aberto após a instituição do Laudêmio, não sendo devido;

Dentre os participantes havia duas situações: participantes que já pagaram o laudêmio e participantes que ainda
não fizeram o pagamento e talvez a ação a ser tomada por ambos os grupos seja diferente:
oOs que pagaram desejam receber de volta o valor pago. O ressarcimento, em caso de sucesso, deverá ser

feito via precatório
oAqueles que ainda não fizeram o pagamento desejam não realizá-lo

Próximo passo:
1. Agendada reunião para a próxima 2ª feira, dia 11, no Espaço Gourmet do Saint Barth com a presença do Dr.

Nicodemos;
2. Luiz Raul vai criar grupo Yahoo para os participantes e interessados na questão do laudêmio na Península

trocarem mensagens e incluirem arquivos relacionados. Outros moradores que manifestaram interesse no tema
para serão convidados a participar do grupo;

3. Pedro Porfirio irá entrar em contato com Il Silva, da Associação de Moradores do Tijucamar e Jardim Oceânico,
que tiveram sucesso em ação de laudêmio;

4. Luiz Raul e Mauricio irão entrar em contato com Juiz morador do Atmosfera para entender qual foi a estratégia
adotada por ele;

5. Em um próximo momento será feito contato com integrante da CPI da Terra; Paulo Ramos e Felipe Peixoto,
vereador que obteve o não pagamento de Laudêmio em Niterói

6. Será discutida ainda reunião com outros advogados para avaliar outras visões sobre o tema;


