
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 

DECISÃO – fls. 2164/2169 

Defere liberação de valores para pagamento de aluguéis sociais de famílias do 
Anel e dos valores de indenização devidos a Maria das Graças Bittencourt 
Chaves e seu ex-cônjuge Wallace de Souza Chaves 

Designa Inspeção Judicial para o dia 23/3/2015 às 7 horas, nas Vilas da Paz e 
Luz 

Designa Audiência de Conciliação para o dia 23.3.2015 às 14 horas 

Fixa honorários para as Sras. Núbia da Conceição Ribeiro e Edna Pereira dos 
Santos Alves, Presidente e Vice-Presidente do CMAR, respectivamente, no 
valor de 1.500,00 e 1.300,00, respectivamente 

Indica o CREA como destinatário dos recursos previstos no plano de trabalho 
para ampliação da capacidade operacional do Núcleo de Conciliação da SJMG 

Nomeia a AJUFE como responsável pela realização de Workshop/Seminário 
sobre o programa de conciliação 

DECISÃO – Fls. 2184/2185 

Nomeia como coordenadora da equipe de gestão do Programa de Conciliação 
a jurista Cristiane Marcial Martins, como assessor jurídico, Guilherme Lucas 
Queiroz Franco e como assessor da tecnologia de informação e comunicação, 
Luiz Ricardo da Silva, fixando os honorários periciais em R$ 9.500,00, R$ 
5.000,00 e R$ 11.000,00, respectivamente 

Altera os honorários do perito Sandro Villas para R$ 4.000,00 

Defere liberação de recursos requeridos pela perita Monica Abranches para 
pagamento das indenizações e da equipe de peritos 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/162-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202164-2169.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/163-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20Fls.%202184-2185.pdf


PETIÇÃO DA PERITA MÔNICA ABRANCHES – fls. 2191/2192 

Pede a liberação de verba para estruturação de Centro de Referência para os 
moradores das comunidades assistidas (Vilas da Luz, da Paz, Pica Pau e Bom 
Destino) em espaço cedido no Jardim Vitória (R$ 71.444,00) 

PETIÇÃO DNIT – fls. 2214 

Pede homologação de acordos com três expropriados da Sociedade 

Comunitária Minasçucar 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2225/2226 

Pede a liberação de pagamento de aluguel social 

PETIÇÃO DPU – fls. 2231/2236 

A respeito da moradia de Renata Célia dos Anjos Barbosa – como de risco 

construtivo alto 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2238 

Pede à CEF a liberação de valores 

PETIÇÃO PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2239/2240 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2241/2242 

Requer liberação de valores correspondentes a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2262/2263 

Pede o pagamento de despesas com pessoal e transporte – R$ 235.508,17 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2270/2271 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/164-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20M%C3%94NICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202191-2192.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/165-PETI%C3%87%C3%83O%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%202214.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/166-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202225-2226.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/167-PETI%C3%87%C3%83O%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%202231-2236.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/168-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202238.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/169-PETI%C3%87%C3%83O%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202239-2240.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/170-PETI%C3%87%C3%83O%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202241-2242.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/171-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202262-2263.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/172-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202270-2271.pdf


OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2273/2279 

Pede à CEF a liberação de valores – pagamento de peritos (R$ 249.008,17, 
aluguéis sociais e indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2288/2289 

Requer liberação de valores correspondentes a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2309/2310 

Requer liberação de valores correspondentes a materiais para limpeza da Vila 

de Passagem 

DESPACHO EM PETIÇÃO – fls. 2315/2316 

Defere a liberação da verba requerida (R$ 44.133,00) 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2318/2323 

Pede à CEF a liberação de valores (limpeza vila de passagem, aluguéis sociais 

e indenizações) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2325/2329 

Requer liberação de valores correspondentes a indenizações 

DECISÃO – fls. 2338 

Defere a liberação de R$ 44.133,00 para limpeza da Vila de Passagem – 

Recanto da Boa Viagem e determina prestação de contas pela perita Monica 

Abranches 

PETIÇÃO – fls. 2341 

Das advogadas Fernanda Maria Dias de Araújo Lima e Renata Maria Dias de 

Araújo Lima requerendo a juntada de proposta para curso de aperfeiçoamento 

no programa de conciliação 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2352/2353 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/173-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202273-2279.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/174-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202288-2289.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/175-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202309-2310.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/176-DESPACHO%20EM%20PETI%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202315-2316.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/177-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202318-2323.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/178-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202325-2329.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/179-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202338.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/180-PETI%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202341.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/181-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202352-2353.pdf


Pede à CEF a liberação de valores relativos a aluguéis sociais (R$ 13.969,44) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 23712376 

Requer liberação de valores correspondentes a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2378 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

ATA DE REUNIÃO – fls. 2380/2381 

Com o CMAR, na qual ele faz várias colocações acerca do cumprimento do 

acordo destes autos e pedidos 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2383/2388 

Pede o pagamento de valores relativos a serviços de vigilância da Vila de 

Passagem  

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2390/2400 

Pede o pagamento de despesas com pessoal e vales transporte (R$ 

488.064,00 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2402/2403 

Requer autorização para realização de evento nas vilas em 16.5.2015 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2405/2406 

Pede à CEF a liberação de valores (R$ 488.064,00 para peritos, R$ 255.435,52 

para serviços de vigilância da vila de passagem, R$ 4.000,00 para perito 

Sandro Starling, R$ 9.500,00 para perita Cristiane Marcial e R$ 5.000,00 para 

perito Guilherme Lucas 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2421/2422 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/182-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202371-2376.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/183-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202378.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/184-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202380-2381.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/185-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202383-2388.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/186-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202390-2400.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/187-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202402-2403.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/188-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202405-2406.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/189-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202421-2422.pdf


OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2424 

Pede à CEF a liberação de valores de aluguéis sociais (R$ 3.000,00) 

DECISÃO – fls. 2426/2429 

Determina que as peritas Fernanda Lima e Renata Dias sejam as responsáveis 

pelo curso de capacitação em conciliação 

Autoriza a realização do evento social na Vila Bom Destino em 16.5.2015 

Marca audiência de conciliação 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2432 

Pede à CEF a liberação de valores de aluguéis sociais e perito 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – fls. 2435/2439 

De 11.5.2015 – trata do evento social na Vila Bom Destino em 16.5.2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2441 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2442/2467 

Pede o pagamento de despesas com aluguel, compra assistida e indenizações 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 2469/2473 

Determina ao representante da VIA 40 que apresente relatório das empresas 

que atuam no Anel e atividades desempenhadas por elas 

Determina à perita Monica Abranches que apresente relação pormenorizada de 
todos os beneficiários de aluguel social (BR 381 e Anel) e também relatório de 
todas as indenizações da BR 381/norte 

DECISÃO – fls. 2475 

Nomeia peritas assistentes sociais Sônia Maria de Oliveira e Eliane Silva 

Pereira e fixa os honorários em R$ 3.300,00 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/190-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202424.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/191-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202426-2429.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/192-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202432.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/193-TERMO%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20DE%20CONCILIA%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202435-2439.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/194-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202441.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/195-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202442-2467.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/196-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%202469-2473.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/197-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202475.pdf


ATA DE REUNIÃO – fls. 2478/2479 

De 18.5.2015 – com as peritas Fernanda e Renata Dias acerca desta APC e do 
programa de conciliação 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2481/2507 

Pede autorização para remoção de 15 famílias da Vila da Paz e apresenta 

selagem do local 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2508/2531 

Discorre acerca do Projeto Rondon Minas falando de suas atividades 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2533 

Pede o pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2536/2537 

Pede o pagamento de aluguéis sociais e indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2545/2546 

Pede o pagamento de aluguéis sociais e indenizações 

DECISÃO – fls. 2549 

Defere os pagamentos solicitados pela perita Monica Abranches 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2552 

Pede à CEF a liberação de valores de aluguel social (R$ 2.100,00) 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2556/2559 

Pede à CEF a liberação de valores de indenizações e aluguéis sociais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/198-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202478-2479.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/199-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202481-2507.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/200-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202508-2531.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/201-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202533.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/202-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202536-2537.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/203-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202545-2546.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/204-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202549.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/205-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202552.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/206-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202556-2559.pdf


PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2607/2619 

Pede o pagamento de despesas com pessoal e vales transporte (R$ 
522.364,90) 

OFÍCIO DO JUÍZO – fls. 2621 

Pede à CEF a liberação de valores de pagamentos de peritos (R$ 522.364,90 

para equipe do Rondon em nome de Monica Abranches e R$ 29.500,00 para 

peritos do Juízo) 

PETIÇÃO – fls. 2632/2633 

Informações prestadas pela VIA 40 -  relatório das empresas que atuam no 

Anel e atividades desempenhadas por elas 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2638/2688 

Apresenta relação pormenorizada de todos os beneficiários de aluguel social 

(BR 381 e Anel) e também relatório de todas as indenizações da BR 381/norte 

e compras assistidas 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2690/2695 

Pede o pagamento de aluguéis sociais (35) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2697/2893 

Apresenta prestação de contas de dez/14 a abr/15 

DECISÃO – fls. 2896 

Designa audiências 

OFÍCIOS DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BOM DESTINO – fls. 
2925 /2928 

Pede marcação de reunião com Dra. Dayse, levantamento de perímetro junto 
ao DNIT e poda de eucaliptos 

DECISÃO – fls. 2930/2932 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/207-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202607-2619.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/208-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20%E2%80%93%20fls.%202621.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/209-PETI%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202632-2633.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/210-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202638-2688.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/211-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202690-2695.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/212-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202697-2893.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/213-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202896.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/214-OF%C3%8DCIOS%20DA%20ASSOCIA%C3%87%C3%83O%20COMUNIT%C3%81RIA%20BOM%20DESTINO%20%E2%80%93%20fls.%202925%20-2928.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/215-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%202930-2932.pdf


Autoriza a remoção de 15 familias da Vila da Paz e pagamento de aluguel 
social a elas 

Intima os integrantes do grupo Morar de Outras Maneiras (MOM) da UFMG 
para se manifestarem acerca do plano de trabalho proposto anteriormente de 
perícia na comunidade dos Ciganos Calons 

Intima a empresa VIA 40 para prestar informações 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 2911/2914 

Determina pagamentos de indenizações e aluguéis sociais 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 2937/2942 

Determina pagamentos de indenizações e aluguéis sociais 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2966/2969 

Encaminha para apreciação do Juízo termos utilizados no processo de 

remoção de 15 famílias da Vila da Paz 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2971/2972 

Acerca de família removida da Vila da Paz 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 2974/2975 

Requer a liberação de valores das contas judiciais (aluguéis sociais) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2980/2981 

Apresenta estudo e orçamento para preparação da Vila de Passagem no 

Recanto Boa Viagem 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 2984/2995 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguel social, compra assistida e 

indenizações 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3003/3005 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/216-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%202911-2914.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/217-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%202937-2942.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/218-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202966-2969.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/219-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202971-2972.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/220-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%202974-2975.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/221-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202980-2981.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/222-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%202984-2995.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/223-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203003-3005.pdf


Requer a liberação de valores das contas judiciais para pagamento de aluguel 
social, compra assistida e indenizações 

PETIÇÃO – fls. 3016/3017 

Informações prestadas pela VIA 40 -  relatório das empresas que atuam no 
Anel e atividades desempenhadas por elas 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3019/3020 

Em 22.6.2015 - Com as peritas Fernanda e Renata Dias 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3022/3024 

Em 23.6.2015 - Com o vereador Ailton Gomes da Silva e representantes da 

associação de moradores da Vila Bom Destino 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 3026/3034 

Documentos – fls. 3035/3057 

Requer vista dos autos, informações acerca da participação do projeto Rondon 
Minas na ação, deferimento de aluguéis sociais e intimação do DNIT acerca 
das solicitações da Associação Comunitária Bom Destino 

Junta declarações das integrantes do CMAR falando dos questionamentos do 
trabalho do Rondon Minas e também requerendo aluguel social para famílias 
da Vila da Luz 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 3059 

Requer seja intimado também por meio eletrônico 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3061/3063 

Pede o pagamento de valores relativos a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3065/3076 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguel social 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/224-PETI%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203016-3017.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/225-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203019-3020.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/226-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203022-3024.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/227-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%203026-3034.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/228-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%203035-3057.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/229-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%203059.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/230-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203061-3063.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/231-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20M%C3%94NICA%20ABRANCHES%20-%20fls.%203065-3076.pdf


ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 30787/3082 

Em 23.6.2015 – define as atribuições do CMAR no programa judicial de 
conciliação 

Designa audiência de conciliação para verificar plano de trabalho do grupo 
MOM junto aos Ciganos Calons  

Determina a contratação de peritas pelo Rondon Minas e de estagiária 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3090/3091 

Em 25.6.2015 – com o Procurador Chefe de Santa Luzia Dr. Vinícius Martins 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3093/3094 

Em 25.6.2015 – com a Equipe de Comunicação do Programa de Conciliação 

PETIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
CHACREAMENTO SÃO SEBASTIÃO DO MAQUINÉ E ADJACÊNCIAS – fls. 
3098/3110 

Requerem intercessão do Juízo junto aos órgãos competentes para construção 
de uma marginal na região 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3112/3130 

Relatório de evento de mobilização ocorrido no Bairro Bom Destino 

em 16.5.2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3132/3139 

Pede o pagamento de valores relativos a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3141/3146 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguel social (42) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3148/3158 

Pede o pagamento de valores relativos a pessoal e passagens (R$ 599.823,25) 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/232-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%203078-3082.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/233-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203090-3091.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/234-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203093-3094.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/235-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ASSOCIA%C3%87%C3%83O%20DOS%20MORADORES%20DO%20CHACREAMENTO%20S%C3%83O%20SEBASTI%C3%83O%20DO%20MAQUIN%C3%89%20E%20ADJAC%C3%8ANCIAS%20%E2%80%93%20fls.%203098-3110.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/236-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203112-3130.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/237-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203132-3139.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/238-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203141-3146.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/239-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203148-3158.pdf


OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3160/3164 

Requer a liberação de valores das contas judiciais relativos a pagamento de 
indenizações, aluguéis sociais, peritos 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3166/3191 

Pede o pagamento de valores relativos a pessoal equipamentos (R$ 
148.047,10 e R$ 412.037,51) 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3193/3199 

Em 30.6.2015 – com perito Rodrigo Vieira Santos e Equipe Sustentabilidade 
Social 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3201/3205 

Pede o pagamento de valores relativos a compras assistidas 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA SUPRAM/LM – fls. 3265 

Pede informações para a superintendente do órgão para fins de realização de 
obras em área de reserva legal desapropriada pelo DNIT (em Governador 
Valadares) conforme definido em decisão de acordo firmado no NUCON em 
23.6.2015 

DECISÃO – fl. 3268 

Determina seja oficiada à Polícia Rodoviária Federal e ao DNIT para informar 

acerca da rotatória/retorno na Vila Bom Destino/Santa Luzia 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA O DNIT – fls. 3272 

Requer informações acerca da rotatória/retorno na Vila Bom Destino/Santa 

Luzia 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA A PRF – fls. 3276 

Requer informações acerca da segurança na via e rotatória/retorno na Vila 

Bom Destino/Santa Luzia 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/240-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203160-3164.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/241-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203166-3191.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/242-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203193-3199.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/243-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203201-3205.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/244-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20SUPRAM-LM%20%E2%80%93%20fls.%203265.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/245-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fl.%203268.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/246-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20O%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%203272.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/247-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20A%20PRF%20%E2%80%93%20fls.%203276.pdf


OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3278/3280 

Requer a liberação de valores das contas judiciais relativos a pagamento de 
indenizações, peritos e compra de equipamentos 

DECISÃO – fls. 3282 (proferidas em reclamações pré-processuais) 

Determina inspeção judicial na sede da empresa ISOLUX/CORSAN/ENGEVIX 

e no canteiro de obras, para averiguar a inércia da empresa na obra de 

duplicação da BR 381- lotes 1 e 2 

Requer apoio policial no ato a ser realizado em 8/7/2015 

LAUDO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA PERICIAL – fls. 3300/3310 

Da casa da Sr. Edna Pereira dos Santos, Vice-Presidente do CEMAR 

PROPOSTA DE PERÍCIA – fls. 3323/3328 

Da perita Fernanda Lima 

TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – fls. 3329 

Em 6.7.2015 – acerca da Comunidade dos Ciganos Calons 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3339/3343 

Pede o pagamento de valores relativos a indenizações 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3347/3348 

Pede seja avaliada uma data para cadastramento, avaliação e selagem de 

imóveis do Bairro Bom Destino 

DECISÃO – fls. 3364 

Determina a data de 20/7/2015 para início dos trabalhos de cadastramento, 

avaliação e selagem de imóveis do Bairro Bom Destino 

ATA DE INSPEÇÃO JUDICIAL – fls. 3365/3366 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/248-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203278-3280.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/249-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203282%20(proferidas%20em%20reclama%C3%A7%C3%B5es%20pr%C3%A9-processuais).pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/251-PROPOSTA%20DE%20PER%C3%8DCIA%20%E2%80%93%20fls.%203323-3328.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/252-TERMO%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20DE%20CONCILIA%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203329.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/253-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203339-3343.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/254-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203347-3348.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/255-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203364.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/256-ATA%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20JUDICIAL%20%E2%80%93%20fls.%203365-3366.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/250-LAUDO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20T%C3%89CNICA%20PERICIAL%20-%20fls.%203300-3310.pdf


No escritório da empresa ISOLUX/CORSAN/ENGEVIX 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3372/3373 

Pede seja avaliada uma data para realização de evento esportivo – Projeto 
Força no Esporte – e a liberação de valores para tanto (R$ 72.817,00) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3382 

Documentos – fls. 3383/3426 

Pede a liberação de valores para pagamento de serviços de terceiro, 
manutenção, gastos de gestão etc. das ações de campo 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3432 

Pede a liberação de recursos para pagamento de compra assistida 

DECISÃO – fls. 3434/3437 

Determina o desmembramento desta ACP em relação aos lotes 1 a 7 da BR 

381, devendo ser distribuídos à 2ª Vara Federal de Ipatinga como Título 

Executivo Judicial vinculado à ACP 

Os autos da ACP, bem como todos os documentos e decisões relativos ao 
Anel e ao lote 8 da BR 381, deverão permanecer no NUCON/MG 

Determina que os processos relativos às desapropriações dos lotes 1 a 7 
sejam distribuídos por conexão à Execução Judicial 

Determina à CEF que vincule a conta judicial relativa às indenizações à 
Execução Judicial 

Determina ao DNIT que preste informações acerca da rodovia e obras nela 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3440 

Determinando a vinculação da conta de indenizações à nova execução judicial 

n. 4012-71.2015.4.01.3814

ATA DE REUNIÃO – fls. 3446/3447 

Em 13.7.2015 – para solucionar dúvidas de associação de moradores – 

ASSCOPROM – acerca de reassentamento de famílias 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/257-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203372-3373.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/258-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203382.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/259-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%203383-3426.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/260-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203432.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/261-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203434-3437.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/262-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203440.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/263-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203446-3447.pdf


CÓPIA DE ATA DE REUNIÃO NO DNIT – fls. 3458/3459 

Sobre as obras de duplicação da BR 381 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3477/3482 

Pede a liberação de valores relativos a compras assistidas e indenizações 

DECISÃO – fls. 3484/3485 

Nomeia perita assistente jurídica, Dra. Marília de Assis Barros (honorários 

mensais de R$ 3.000,00 e defere liberação de recursos requeridos pela profa. 

Monica Abranches 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls.3488/3491 

Requer a liberação de valores das contas judiciais relativos a indenizações 

ATA DE REUNIÃO – fls. 3504/3505 

Documentos – fls. 3507/3567 

Com o perito Rodrigo Vieira dos Santos, coordenador do Eixo de Urbanismo 
Projeto Rondon, acerca de irregularidades em imóveis na BR 381 e 
apresentação de layout para a vila de passagem 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3569/3570 

Documentos – fls. 3571/3613 

Pede a liberação de valores relativos a obras nos prédios 2 e 3 da vila de 
passagem (R$ 352.951,21 

DECISÃO – fls. 3615/3619 

Defere pedidos com relação ao Projeto Forças do Esporte – libera verbas 

Libera recursos para obras na Vila de Passagem 

Defere a ampliação da equipe das profas. Fernanda e Renata Dias 

Determina sejam oficiadas as autoridades competentes para prestar 
informações acerca do cadastro do imóvel da Vila de Passagem  

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/264-C%C3%93PIA%20DE%20ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20DO%20DNIT%20-%20fls.%203458-3459.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/265-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203484-3485.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/266-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.3488-3491.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/267-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203504-3505.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/268-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203569-3570.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/269-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%203571-3613.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/270-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203515-3519.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/264.1-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20M%C3%94NICA%20ABRANCHES%20-%20fls.%203477-3482.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/267.1-Documentos%20de%20%20fls.%203507-3567.pdf


Designa audiências para 3/8/2015 e 13/8/2015 

Determina a realização de inspeção na vila da Luz em 13.8.2015 

Defere o pagamento de honorários para curso de capacitação das lideranças 
comunitárias 

Designa o dia 14/8/2015 para inspeção na comunidade Cigana Calons 

JUNTADA DE DOSSIÊ DE CURRÍCULOS DE PERITOS DO INSTITUTO 
RONDON – fls. 3622 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3632 

Determinada a liberação de valores para pagamento de valores relativos a 

curso de capacitação de liderança, programa forças do esporte e obras na vila 

de passagem 

OFÍCIO DA 7ª VARA – fls. 3653/3668 

Encaminha ofício do MPF com perícia de incêndio ocorrido na vila da Paz 

OFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA DA PRF – fls. 3670/3678 

Presta informações acerca da segurança na via e rotatória/retorno na Vila Bom 

Destino/Santa Luzia 

ATA DE INSPEÇÃO JUDICIAL – fls. 3682/3689 

Na residência da Sr. Renata Célia dos Anjos Barbosa, na Vila da Luz, para 

verificar acerca das patologias da residência e necessidade de remoção da 

moradora de modo mais emergencial 

Conclui que a edificação se encontra em bom estado aparente sem risco de 
ruptura ou desmoronamento 

PETIÇÕES DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3694/3711 

Pede a liberação de valores relativos a aluguéis sociais e compra assistida 

PETIÇÃO DO MPF –fls. 3713/3723 

Documentos – fls. 3724/3756 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/271-JUNTADA%20DE%20DOSSI%C3%8A%20DE%20CURR%C3%8DCULOS%20DE%20PERITOS%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20%E2%80%93%20fls.%203622.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/272-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203632.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/273-OF%C3%8DCIO%20DA%207%C2%AA%20VARA%20%E2%80%93%20fls.%203653-3668.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/274-OF%C3%8DCIO%20DA%20SUPERINTEND%C3%8ANCIA%20DA%20PRF%20%E2%80%93%20fls.%203670-3678.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/275-ATA%20DE%20INSPE%C3%87%C3%83O%20JUDICIAL%20%E2%80%93%20fls.%203682-3689.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/276-PETI%C3%87%C3%95ES%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203694-3711.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/277-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93fls.%203713-3723.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/278-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%203724-3756.pdf


Embargos de declaração em face da decisão que liberou verba para o 
programa Força do Esporte e para obras na Vila de Passagem 

Pede esclarecimento acerca da atuação do Projeto Rondon nos autos e 
prestação de contas em programas sociais até então 

Pede esclarecimentos também quanto à gestão das verbas e à execução direta 
das obras e projetos necessários, que vem sendo perpetrada pelo Juízo ou 
NUCON, tendo em vista os termos do acordo firmado nos autos 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3758 

Documentos – fls. 3759/3769 

Pede o pagamento de valores relativos a pessoal (R$ 600.915,39) 

DECISÃO – fls. 3771 

Defere o pagamentos dos valores relativos a pessoal e peritos (R$ 60.760,00 

para curso de capacitação e R$ 600.916,39 para perita Monica Abranches) 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA CEF – fls. 3775/3777 

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

PETIÇÃO DO PERITO LUIZ RICARDO SILVA (COORDENADOR DA 
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO) – fls. 3785/3786 

Pede o pagamento de valores relativos à confecção de cartões de visita e à 
aquisição de HD externo (R$ 1.551,00) 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3791/3792 

Requer o deferimento de aluguel social a Jaqueline Maximiano Alves em 

substituição de Daniel Luiz Bizarria 

PETIÇÃO DO DNIT – fls. 3795/3797 

Acerca das obras de duplicação da BR 381 na altura do bairro Bom Destino 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 3800/3802 

Em 03/8/2015 – enfatiza a necessidade de se aprimorar a mobilização no 
programa de conciliação desta ACP 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/279-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203758.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/280-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%203759-3769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/281-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203771.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/282-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%203775-3777.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/283-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20PERITO%20LUIZ%20RICARDO%20SILVA%20(COORDENADOR%20DA%20TECNOLOGIA%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20E%20COMUNICA%C3%87%C3%83O)%20%E2%80%93%20fls.%203785-3786.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/284-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203791-3792.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/285-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%203795-3797.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/286-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20fls.%203800-3802.pdf


Marca Audiência de Conciliação para 14/8/2015 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 3808 

Requer o pagamento de indenização por compra assistida a Washington 
Márcio Soares Neiva (R$ 40.000,00) 

DECISÃO – fls. 3855/3856 

Defere substituição do aluguel social de Daniel Bizarria para sua esposa, 

Jaqueline Maximiano Alves 

Defere a verba para o perito Luiz Ricardo Silva – R$ 1.550,00 

Defere a verba para a compra assistida de Washington Márcio Soares Neiva 
(R$ 40.000,00) 

OFÍCIO DA PREFEITURA DE BELO HORIZONTE – fls. 3861 

Acerca do imóvel da Vila de Passagem – informa ser bem em processo de 

tombamento 

DECISÃO – fls. 3874/3878 

Determina seja requerida a remessa dos autos da ACP 89579-

88.2010.4.01.3800, da 7ª Vara, para o NUCON, para inclusão na pauta da 

audiência designada para 13/8/2015 nesta ACP 

Designa inspeção judicial na Vila da Luz em 13/8/2015 

DECISÃO – fls. 3892/3893 

Nomeia como perita assistente da tecnologia informação e comunicação Mirella 

Lucas Brandão – fixa os honorários periciais mensais em R$ 4.000,00 

Convoca a perita nomeada para as audiências e inspeção de 13 e 14/8/2015 

PETIÇÃO DPU – fls. 3903/3974 

Acerca de famílias em situação de risco – requer audiência para debate de 

casos a serem incluídos em aluguel social 

PETIÇÃO DAS EMPRESAS CREDORAS DO 
CONSÓRCIO ISOLUX/ENGEVIX – fls. 3976/3977 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/287-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%203808.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/288-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203855-3856.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/289-OF%C3%8DCIO%20DA%20PREFEITURA%20DE%20BELO%20HORIZONTE%20%E2%80%93%20fls.%203861.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/290-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203874-3878.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/291-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%203892-3893.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/292-PETI%C3%87%C3%83O%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%203903-3974.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/293-PETI%C3%87%C3%83O%20DAS%20EMPRESAS%20CREDORAS%20DO%20CONS%C3%93RCIO%20ISOLUX-ENGEVIX%20%E2%80%93%20fls.%203976-3977.pdf


Requerem a participação na audiência de 14/8/2015 

LAUDO TÉCNICO – fls. 3999/4026 

Acerca do imóvel localizado no Beco do Afonso Pena, 70, vila da Luz 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 4030/4036 

Ratifica pedido anterior do MPF no sentido de que os entes federais 

responsáveis tomem medidas para o afastamento do risco geológico do terreno 

de 35.000m2 destinado aos ciganos calons 

Requer seja estipulado um prazo de 30 dias para que o grupo Morar de Outras 
Maneiras apresente projeto arquitetônico/urbanístico para a área 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4038/4039 

Requer seja avaliada a possibilidade de remoção compulsória de família que 
ocupa imóvel já desocupado no programa de conciliação em Periquito/MG 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4041 

Pede a liberação de valores relativos a compra assistida de Leiliana Ângela dos 
Santos e José Soares Aparecido – R$ 40.000,00 

ATA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – fls. 4045/4049 

Em 13.8.2015 - Presidida pelo Ministro Jorge Mussi, pela Des. Maria do Carmo 
e pela Juíza Dayse Starling, com a presença do Juiz Diretor do Foro, Miguel 
Ângelo Lopes 

Homologa a continuidade da execução do acordo firmado entre DNIT, 
DER/MG e Estado de Minas Gerais - Termo de Compromisso n. 221/2012, 
com prorrogação até 31.8.2016 

Determina a apresentação do anteprojeto para todo o trecho do Anel 
Rodoviário, para fins de licitação de obra pelo DNIT 

DECISÃO – fls. 4054 

Defere a liberação de valores para compra assistida de Leiliana Ângela dos 

Santos e José Soares Aparecido – R$ 40.000,00 

Defere R$ 700,00 para Patrícia Crescência Esteves 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/294-LAUDO%20T%C3%89CNICO%20%E2%80%93%20fls.%203999-4026.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/295-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%204030-4036.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/296-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204038-4039.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/298-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20DE%20CONCILIA%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%204045-4049.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/299-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%204054.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/297-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20M%C3%94NICA%20ABRANCHES%20-%20fls.%204041.pdf


ATA DE AUDIÊNCIA – FL. 4062 

Em 14.8.2015 – faz autos conclusos para apreciação de embargos de 
declaração do MPF 

DECISÃO – fls. 4076/4089 

Acerca dos embargos de declaração do MPF em face da decisão que liberou 
verba para o programa Força do Esporte e para obras na Vila de Passagem, 
pedindo também esclarecimento acerca da atuação do Projeto Rondon nos 
autos e prestação de contas em programas sociais até então e  
esclarecimentos quanto à gestão das verbas e à execução direta das obras e 
projetos necessários, que vem sendo perpetrada pelo Juízo ou NUCON, tendo 
em vista os termos do acordo firmado nos autos 

Dá parcial provimento aos embargos e reconhece omissão quanto à decisão no 
que tange à Vila de Passagem e abre vista às partes para manifestação acerca 
das obras a serem realizadas no imóvel 

Explicita a importância do programa Força do Esporte e a atuação dos peritos 
judiciais nos autos 

Elenca os peritos nomeados até então (fls. 4082/4084) e esclarece o valor dos 
seus honorários (4086/4088) 

Abre vista ao MPF 

PETIÇÃO DO MPF – fls. 4096/4149 

Documentos – fls. 4150/4226 

De 8/9/2015 

Afirma que somente agora – em 20/8/2015 – teve vista dos autos e ciência das 
inúmeras decisões nele proferidas 

Manifesta sua discordância, portanto, em relação a diversas decisões 
proferidas nos autos 

Aduz que a presente ACP não tem o escopo de transformar o Judiciário em 
órgão gestor de políticas públicas 

Assevera que já houve a liberação de milhões de reais nos autos pelo Juízo, 
sem a prévia licitação e com prestação de contas deficiente 

Alega que, a despeito disso, o Juízo vem liberando valores elevadíssimos aos 
peritos 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/300-ATA%20DE%20AUDI%C3%8ANCIA%20%E2%80%93%20FL.%204062.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/301-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%204076-4089.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/302-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20MPF%20%E2%80%93%20fls.%204096-4149.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/303-Documentos%20%E2%80%93%20fls.%204150-4226.pdf


Diz que o Pode Judiciário não pode atuar como ordenador de despesas como 
se fosse Poder Executivo 

Insurge-se contra o desmembramento dos autos desta ACP com a distribuição 
de execução de título judicial à 2ª Vara Federal de Ipatinga 

Insurge-se contra a assunção pelo Poder Judiciário da responsabilidade pela 
reforma da Vila de Passagem – diz que tal responsabilidade é da União e do 
DNIT 

Diz ser necessária a realização de licitação para tanto 

Requer seja o feito chamado à ordem 

Pede sejam os autos encaminhados à 7ª Vara MG 

Pede a interrupção da movimentação das contas judiciais vinculadas ao 
processo, ressalvadas as despesas com aluguéis sociais já contratados ou 
deferidos ou com as compras assistidas determinadas até 13/8/2015 

Pede sejam revogadas as decisões que nomearam peritos judiciais que não 
exerçam funções típicas periciais 

Pede a prestação de contas pela perita Mônica Abranches 

Pede os extratos completos das contas judiciais 

Pede a auditagem das contas prestadas pelo Projeto Rondon e pela 
coordenadora dos peritos pelo TCU 

Junta parecer contábil de perito do MPF no qual se soma a cifra de R$ 
6.405.605,06 gastos até então com perícia judicial e R$ 8.955.952,62 
gastos com as famílias removidas do Anel e BR 381 

PETIÇÃO DA PERITA MONICA ABRANCHES – fls. 4230 

Pede o pagamento de valores relativos a aluguéis sociais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol11-20/304-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20PERITA%20MONICA%20ABRANCHES%20%E2%80%93%20fls.%204230.pdf



