
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 57367-09.2013.4.01.3800 

AUTORES: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU E MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL 

RÉUS: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES – DNIT, ESTADO DE MINAS GERAIS, CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL, COMPANHIA URBANIZADORA DE BELO HORIZONTE – URBEL, 

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS – DER/MG, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, MUNICÍPIO DE 

SABARÁ, MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA e UNIÃO FEDERAL 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4237 

Pede o pagamento de valores relativos a compras assistidas e a prorrogação 
de prazo de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4247 

Pede o pagamento de valores relativos a salários, encargos sociais e vales-
transportes de peritos (R$ 639.644.89) 

DECISÃO – fl. 4260 

Designa audiência de conciliação para 14/9/2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4264 

Pede o pagamento de valores relativos a compras assistidas 

DECISÃO – fl. 4284 

Redesigna audiências de conciliação para 17 e 18/9/2015 

DECISÃO – fl. 4286 

Defere a prorrogação de aluguéis sociais e defere o pagamento de valores 
relativos a compras assistidas 

Defere o pagamento de peritos do Juízo 

Dilata o prazo para manifestação do MPF e abre vista à DPU 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/305-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204237.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/306-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204247.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/307-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fl.%204260.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/308-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204264.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/309-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fl.%204284.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/310-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fl.%204286.pdf


OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 4293/4304 

Determina a liberação de valores para pagamento de indenizações, aluguéis 
sociais e peritos 

PLANO DE TRABALHO DO GRUPO MORAR DE OUTRAS 
MANEIRAS (MOM) PARA A COMUNIDADE DOS CIGANOS CALONS – fls. 
4306/4313 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 4380/4387 

Comunica a interposição de agravo de instrumento contra decisões 

proferidas nos autos 

DECISÃO – fls. 4436 

Diante da interposição do agravo de instrumento pelo MPF, determina a 

imediata suspensão de todas as atividades na Vila de Passagem e a devolução 

do valor de R$ 352.951,21 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4440 

Pede o pagamento de valores relativos a compras assistidas 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4443 

Comunica a devolução dos valores de R$ 352.951,00 relativos à vila de 
Passagem  

PETIÇÃO DA DPU – FLS. 4446/447 

Requer remoção de moradora – Sra. Aurora de Medeiros 

ATA DE AUDIÊNCIA – FLS. 4451/4452 

EM 17/9/2015 

Abre vista à DPU 

Cancela a audiência pautada para 18/9/2015 

Designa nova audiência para 09/10/2015 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/311-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%204293-4304.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/312-PLANO%20DE%20TRABALHO%20DO%20GRUPO%20MORAR%20DE%20OUTRAS%20MANEIRAS%20(MOM)%20PARA%20A%20COMUNIDADE%20DOS%20CIGANOS%20CALONS%20%E2%80%93%20fls.%204306-4313.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/313-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%204380-4387.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/314-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%204436.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/315-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204440.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/316-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204443.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/317-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20FLS.%204446-447.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/318-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20FLS.%204451-4452.pdf


PETIÇÃO DO PERITO LUIZ RICARDO SILVA – fl. 4458 

Requer a liberação de valores relativos a trabalho de revisão (R$ 630,00) 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 4462/4466 

Relatórios de atividades de peritas assistentes sociais em 25/7 a 24/8/2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4468 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguel social 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4470/4480 

Pede o pagamento de valores relativos a trabalhos de perícia (R$ 649.861,06) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4482/4488 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4489/4496 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguéis sociais 

DECISÃO – fl. 4515 

Defere aluguel social para Aurora de Medeiros Santos 

PETIÇÃO MPF – fls. 4519/4520 

Requer intimação do DNIT acerca de pedido da Associação dos Moradores do 

Chacreamento São Sebastião do Maquiné e Adjacências – instalação de 

rotatória de acesso ao bairro Bom Destino e via marginal à BR 381 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 4544/4546 

De 06.3.2015 (no NUCON) 

Acerca de aluguel social para as famílias de Viviane Lopes dos Santos e 
Sabrina Lopes dos Santos – defere mais um mês de aluguel para elas 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/319-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20PERITO%20LUIZ%20RICARDO%20SILVA%20%E2%80%93%20fl.%204458.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/320-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%204462-4466.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/321-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204468.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/322-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204470-4480.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/323-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204482-4488.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/324-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204489-4496.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/325-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fl.%204515.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/326-PETI%C3%87%C3%83O%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%204519-4520.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/327-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%204544-4546.pdf


Da outras determinações acerca das famílias em questão (educação, 
assistência etc.) 

Defere pedido do DNIT de acompanhamento pelos peritos judiciais das 
remoções do I Mutirão de Audiências 

Designa audiência de conciliação para 23.3.2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4555 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO MPF – fl. 4557 

O Dr. Edmundo Antonio Dias Netto Junior comunica que deixa de atuar no 

processo por motivo de foro íntimo – suspeição processual – tendo em vista as 

manifestações anteriores dele e o agravo de instrumento interposto, por 

discordar da forma de condução do acordo na presente ACP 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 4559/4562 

Documentos – fls. 4563/4588 

Trata de mais famílias em situação de risco na Vila da Luz vizinhas à casa de 
Aurora de Medeiros Santos 

DESPACHO – fls. 4590 

Defere a prorrogação de aluguéis sociais 

Defere o pagamento de peritos coordenados pela perita Monica Abranches 
(R$649.861,06) 

Defere o pagamento de equipe de peritos nomeados pelo Juízo 

Determina aos peritos coordenados pela perita Monica Abranches que prestem 
informações acerca das famílias em situação de risco na Vila da Luz vizinhas à 
casa de Aurora de Medeiros Santos 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 4597/4599 

Determina o pagamento de peritos e aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 4601/4624 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/328-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204555.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/329-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fl.%204557.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/330-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%204559-4562.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/331-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%204563-4588.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/332-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%204590.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/333-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%204597-4599.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/334-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%204601-4624.pdf


Pede esclarecimentos pela perita Monica Abranches com a apresentação de 
extratos completos das contas judiciais 

Pede, caso sejam os autos da ACP remetidos à 7ª Vara, seja o acordo 
desmembrado em relação à ACP 

Requer sejam feitas modificações no cumprimento do acordo, com a retirada 
da equipe Rondon da gestão dos recursos financeiros, com a nomeação de um 
perito para administrar tais recursos, com a determinação de que os peritos 
somente requererão o pagamento de seus honorários, com a nomeação de 
peritos de forma individual ou em grupos (pessoa jurídica), com a vista aos 
peritos do Rondon para se adequarem, apresentando proposta de trabalho e 
honorários, com a intimação do grupo MOM para ajustar o objeto da sua 
proposta de trabalho, com a instituição de um comitê gestor do Programa de 
Conciliação 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4630 

Pede o pagamento de valores relativos a auxílio mudança e indenização 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4636/4640 

Requer a avaliação dos produtos e relatórios entregues no NUCON pelos 
peritos do Instituto Rondon Minas 

RELATÓRIOS DE PERITOS – fls. 4642/4656 

DESPACHO – fls. 4660 

Cancela a audiência marcada para 9.10.2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4668/4728 

Requer a avaliação da prestação de contas do Instituto Rondon Minas 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA CEF – fls. 4730/4775 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4777/4778 

Requer seja deferido aluguel social às famílias de Maria Antônia dos Santos, 
Deuzita Gomes da Silva e Ângela Cristina dos Santos  

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/335-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204630.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/336-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204636-4640.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/337-RELAT%C3%93RIOS%20DE%20PERITOS%20%E2%80%93%20fls.%204642-4656.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/338-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%204660.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/339-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204668-4728.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/340-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20DA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%204730-4775.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/341-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204777-4778.pdf


PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4781/4782 

Requer sejam pagos valores relativos a aluguel social  

DESPACHO – fl. 4792 

Defere  aluguel social às famílias de Maria Antônia dos Santos, Deuzita Gomes 

da Silva e Ângela Cristina dos Santos  

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4806/4807 

Documentos – fls. 4807/5144 

Pede a liberação de R$ 275.682,91 referentes a despesas administrativas, 
compras de equipamentos, locação de veículos e viagens de peritos  

DECISÃO  - fl. 5146 

Defere a liberação de R$ 275.682,91 como requerido pela perita Monica 

Abranches 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5162/5168 

Documentos – fls. 5169/5203 

Requer o pagamento do valor de R$642.572,47 relativos a trabalho de campo, 
planejamento e elaboração de metodoogias de atuação 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5204/5210 e 5211/5218 

Requer o pagamento de valores relativos a aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5219/5220 

Requer o pagamento de valores relativos a custas cartoriais 

DECISÃO – fls. 5222/5225 

Defere os pagamentos requeridos (R$ 642.572,47 e R$ 896,92, pela perita 
Monica Abranches, R$ 630,00 pelo perito Luiz Ricardo da Silva) 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/342-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204781-4782.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/343-DESPACHO%20%E2%80%93%20fl.%204792.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/344-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204806-4807.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/345-Documentos%20de%20%20fls.%204808-5144.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/346-DECIS%C3%83O%20%20-%20fl.%205146.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/347-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205162-5168.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/348-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%205169-5203.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/349-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205204-5210%20e%205211-5218.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/350-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205219-5220.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/351-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%205222-5225.pdf


Defere pagamento para os peritos do Juízo 

Prorroga os aluguéis sociais conforme requerido na petição de 28/10/2015 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 5228/5230 

Determina a liberação de valores para pagamentos de peritos e aluguéis 

sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5234/5240 

Requer sejam apreciados a prestação de contas (set/2015) e o relatório de 

atividades (dez/14 a abr/15) 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 5242/5263 

Requer o deferimento de aluguel social à família de Adriano Pereira de Jesus 

Santos  

ATA DE REUNIÃO – fls. 5264/5268 

O Juízo informa acerca das prestações de contas dos peritos disponíveis para 

as partes analisarem 

Requer a apresentação de petição revisando o “Plano de Trabalho” para “Plano 
de Perícia Judicial” 

Informa que os valores liberados estão de acordo com o “Plano de Trabalho” 

As partes teceram considerações várias acerca do cumprimento do acordo 

Foi deferida a liberação de recursos à perita Monica Abranches para realização 
de atividade cultural na Vila de Passagem (R$ 11.800,00) e para o Natal 
Solidário da CMAR (R$ 5.000,00) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5272/5276 

Requer liberação de verba para realização de atividade cultural na Vila de 

Passagem (R$ 11.800,00) 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 5277/5310 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5312/5316 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/352-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%205228-5230.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/353-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205234-5240.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/354-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%205242-5263.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/355-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%205264-5268.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/356-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205272-5276.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/357-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%205277-5310.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/358-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205312-5316.pdf


Requer a liberação de valores relativos a compras assistidas 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5317/5318 

Requer a mudança da data das atividades culturais na Vila de Passagem 

DESPACHO – fls. 5320/5321 

Defere a alteração da data das atividades culturais na Vila de Passagem 

Defere a liberação dos valores relativos a compras assistidas 

DESPACHO – fls. 5322 

Trata da liberação da verba para o CMAR (R$ 5.000,00) – Natal Solidário 

PETIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM DESTINO – 
fls. 5331/5337 

Requer alterações no trânsito do local com maior segurança para a 
comunidade 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 5338/5339 

Requer a adoção de medidas emergenciais para remoção de moradores em 

área de risco na Vila da Luz, com a realização de perícia imediata nos imóveis 

DESPACHO  - fls. 5348/5349 

De 19/11/2015 

Defere aluguel social a Adriano Pereira de Jesus Santos 

Determina a distribuição de Reclamação Pré-Processual para cada 
ocupante/expropriante atendido pelo Programa Judicial de Conciliação 

Defere o pagamento de R$ 2.500,00 relativos a aluguel social para Maria do 
Carmo Souza (em favor de Núbia da Conceição Ribeiro) 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 5356/5359 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/359-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205317-5318.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/360-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205320-5321.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/361-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205322.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/362-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ASSOCIA%C3%87%C3%83O%20COMUNIT%C3%81RIA%20BOM%20DESTINO%20%E2%80%93%20fls.%205331-5337.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/363-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%205338-5339.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/364-DESPACHO%20%20-%20fls.%205348-5349.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/365-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%205356-5359.pdf


PETIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM DESTINO – fls. 5361 

Requer seja permitida a presença de representante da associação na reunião 
com o DNIT e a PRF 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5363/5364 

Requer sejam apreciados a prestação de contas (out/2015) e o relatório de 

atividades (out/15) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5366/5383 

Requer a liberação de valores relativos a aluguéis sociais e a intimação de 

Mercês Ribeiro Fernandes para devolução de valores indevidamente 

depositados para este fim 

DESPACHO – fls.5385/5386 

Defere o pagamento de aluguéis sociais e determina a intimação de Mercês 
Ribeiro Fernandes para devolução de valores indevidamente depositados para 
este fim 

DESPACHO – fls. 5405/5407 

Marca audiência de conciliação para 4/12/2015 para tratar de aluguel social, 

Vila de Passagem e terreno do São Gabriel 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 5414 

Requer o adiamento da audiência para 07/12/2015 

DESPACHO – fls. 5417 

Defere o adiamento da audiência para 07/12/2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5423/5480 

Requer a liberação de valores relativos a pagamento de peritos 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5481/5487 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/366-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ASSOCIA%C3%87%C3%83O%20COMUNIT%C3%81RIA%20BOM%20DESTINO%20%E2%80%93%20fls.%205361.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/367-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205363-5364.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/368-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205366-5383.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/369-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.5385-5386.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/370-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205405-5407.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/371-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%205414.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/372-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205417.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/373-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205423-5480.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/374-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205481-5487.pdf


Apresenta relatório do evento Oficina Comunitária realizado na Vila de 
Passagem 

DESPACHO – fls. 5489/5492 

Marca eventos para comemoração de um ano do Programa Judicial para o dia 
09/12/2015 

Designa audiência de conciliação para 07/12/2015 

Determina o pagamento de equipe de peritos (R$647.069,03 para a Profa. 
Monica Abranches) e para os peritos do Juízo, no período relativo a 01 a 
30/11/2015 

PETIÇÃO DAS PERITAS FERNANDA E RENATA LIMA – fls. 5505/5507 

Apresentam Prospecto do Desenvolvimento da Criação do Manual de 

Mobilização 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – fls. 5509/5514 

Em 13/8/2015 – Vila da Luz 

RELATÓRIO DE INSPEÇÃO JUDICIAL – fls. 5515/5520 

Em 14/8/2015 – Comunidade Cigana Calons 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 5524/5531 

Em 07/12/2015 

Define remessa dos autos bimestralmente para MPF e DPU 

Determina complementação do laudo do imóvel de Edna Pereira dos Santos 
Alves 

Determina averiguações acerca de aluguéis sociais e compras assistidas 

Define requisitos para concessão de aluguel social 

Determina licitação para reformas na Vila de Passagem 

Determina ao DNIT que deposite o valor relativo à terceira parcela do Plano de 
Trabalho (R$ 2.829.534,05) 

Nomeia a advogada Cristiane Marcial Martins como administradora judicial 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/375-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205489-5492.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/376-PETI%C3%87%C3%83O%20DAS%20PERITAS%20FERNANDA%20E%20RENATA%20LIMA%20%E2%80%93%20fls.%205505-5507.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/377-RELAT%C3%93RIO%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20JUDICIAL%20%E2%80%93%20fls.%205509-5514.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/379-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%205524-5531.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/378-RELAT%C3%93RIO%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20JUDICIAL%20-%20fls.%205515-5520.pdf


ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 5534/5536 

Em 07/12/2015 

Acerca do problema de segurança no trecho da comunidade do Bom Destino 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5539/5685 

Requer o pagamento de R$ 175.537,32 relativos a várias atividades 

desempenhadas pela equipe de peritos (viagens, ações de cadastramento etc) 

DESPACHO – fls. 5688/5689 

Defere pagamento de aluguéis sociais 

DESPACHO – fls. 5693/5695 

Defere o valor necessário à liberação de veículo da CMAR que foi apreendido 

pelo DETRAN/MG 

Defere a liberação dos valores requeridos (R$175.537,32) pela perita Monica 
Abranches 

RELATÓRIOS DE CADASTRAMENTOS DE FAMÍLIAS NÃO CIGANAS 
NO TERRITÓRIO DOS CIGANOS CALONS – fls. 5702/5881 

PETIÇÃO DAS PERITAS FERNANDA E RENATA LIMA – fls. 5883/5947 

Levantamento de atividades realizadas pelos peritos coordenados pela profa. 

Monica Abranches no período de novembro de 2014 a setembro de 2015 

(inclusive com valores de honorários pagos a eles) 

DECISÃO – fls. 5949/5963 

De 10/12/2015 

Discorre acerca da condução do acordo firmado nessa ACP pelo Juízo 

Discorre acerca da prestação de contas feita pelos peritos do Juízo 

Discorre acerca da nomeação do Instituto Rondon Minas e da excelência dos 
serviços periciais por ele prestados 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/380-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%205534-5536.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/381-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205539-5685.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/382-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205688-5689.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/383-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%205693-5695.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/384.1-RELAT%C3%93RIOS%20DE%20CADASTRAMENTOS%20DE%20FAM%C3%8DLIAS%20N%C3%83O%20CIGANAS%20NO%20TERRIT%C3%93RIO%20DOS%20CIGANOS%20CALONS%20%E2%80%93%20fls.%205702-5881.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/384-PETI%C3%87%C3%83O%20DAS%20PERITAS%20FERNANDA%20E%20RENATA%20LIMA%20%E2%80%93%20fls.%205883-5947.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/385-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%205949-5963.pdf


Faz um balanço do programa de conciliação em seu primeiro ano – 143 
famílias em aluguel social, 123 indenizações pagas, 57 famílias receberam 
assistência de peritos para compra assistida e 81 imóveis foram demolidos 

Nomeia formalmente o Instituto Rondon Minas como perito tendo como 
coordenadora geral dos peritos a profa. Monica Abranches 

Destitui alguns peritos anteriormente nomeados 

Discorre acerca da nomeação da administradora judicial Cristiane Marcial 
Martins e fixa os honorários dela em R$ 12.000,00 mensais 

Determina à administradora judicial que indique sua equipe e que realize curso 
de coaching 

Institui um Conselho Administrativo do Programa Judicial de Conciliação coma 
participação dos entes federais que firmaram o acordo – MPF, DPU, DNIT, 
AGU e CAIXA 

PETIÇÃO DE NÚBIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO – fls. 5968 

Acerca do Natal Solidário – requer liberação de R$ 5.000,00 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5971/5973 

Prestação de contas e relatório de atividades de novembro de 2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5975/5981 

Requer pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5982/5986 

Requer pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 5987/5988 

Documentos – fls. 5989/6065 

Requer pagamento de despesas de perícias (viagens, cadastros de famílias, 
serviços, equipamentos etc.) – R$ 142.002,77 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 6066/6096 

Requer pagamento de salários dos peritos – R$651.951,78 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/386-PETI%C3%87%C3%83O%20DE%20N%C3%9ABIA%20DA%20CONCEI%C3%87%C3%83O%20RIBEIRO%20%E2%80%93%20fls.%205968.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/387-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205971-5973.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/388-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205975-5981.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/389-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205982-5986.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/390-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%205987-5988.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/391-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%205989-6065.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/392-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%206066-6096.pdf


DECISÃO – fls. 6097/6097 

Defere a liberação dos valores requeridos nas petições anteriores (aluguel 
social, pagamentos a peritos) 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA A CEF – fls. 6103/6105 

Determina a liberação de valores para pagamento de peritos e aluguéis sociais 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA CEF – fls. 6109/6141 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA O TENENTE CORONEL DONIZETTI SILVA DE 
OLIVEIRA – BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR – fls. 6145/6146 

Determina o corte de eucaliptos na BR 318 KM 448 e 449 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 6148/6178 

Relatórios de situação de moradores beneficiários do aluguel social 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 61789/6182 

Relatórios de situação da moradia da Sra. Edna Pereira, da liderança 
comunitária da Vila da Luz 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA CEF – fls. 6184/6218 

PETIÇÃO DO DNIT – fls. 6228/6229 

Aduz a impossibilidade momentânea de depósito de R$ 2.829.534,05 (50% da 
terceira parcela do acordo firmado na ACP) 

Requer seja transferido, da conta judicial n. 1499-6, ag. 3286 (destinada ao 
pagamento de indenizações) para a conta judicial n. 1483-0, da mesma 
agência (destinada ao pagamento de despesas do programa), o valor de R$ 
2.829.534,05, comprometendo-se a repor referido valor no prazo de 120 dias 

DECISÃO – fls. 6232/6233 

Defere o pedido do DNIT de remanejamento de valores das contas judiciais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/393-DECIS%C3%83O%20-%20fls.%206095-6097.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/394-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20A%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%206103-6105.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/395-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20DA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%206109-6141.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/396-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20O%20TENENTE%20CORONEL%20DONIZETTI%20SILVA%20DE%20OLIVEIRA%20%E2%80%93%20BATALH%C3%83O%20DE%20BOMBEIROS%20MILITAR%20%E2%80%93%20fls.%206145-6146.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/397-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%206148-6178.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/398-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%2061789-6182.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/399-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20DA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%206184-6218.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/400-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%206228-6229.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/401-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%206232-6233.pdf


Defere o prazo de 120 dias para reposição do montante pelo DNIT na conta 
que sofreu a retirada 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls.6238/6239 

Prestação de contas de dezembro de 2015 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA CEF – fls. 6242/6251 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/402-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.6238-6239.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol21-30/403-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20DA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%206242-6251.pdf



