
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 DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8296 

Requer pagamento de aluguel social em favor de Eunice Lima 

DESPACHO – fls. 8299/8304 

Libera pagamento de despesas remanescentes do Instituto Rondon Minas 
relativas a fev/2016, abr/2016 e mai/2016, à exceção de R$ 4.000,00 pagos a 
assessoria jurídica, vez que o documento refere-se a prestação de serviço de 
abr/2016 (R$612,60, R$ 79.075,27 e R$ 63.781,59, respectivamente) 

Defere a contratação pelo Rodon Minas de um especialista na área jurídica 
para atender à demanda dos eixos do programa judicial de conciliação 

Defere a substituição de funcionários do Rondon Minas como por ele requerido, 
com a manutenção dos valores necessários para tanto 

DESPACHO – fls.8313/8316 

Determina ao Instituto Rondon que refaça a escrituração de suas contas no 
período de janeiro de 2015 a abril de 2016, deferindo, para tanto, a contratação 
da empresa MC Organização Contábil Ltda. – MULTCONT para proceder à 
reescrituração das contas do Instituto Rondon Minas. Defere, portanto, a 
liberação da primeira parcela de R$ 24.000,00 para a realização do serviço. A 
2ª parcela será liberada após a conclusão dos trabalhos. A reescrituração 
deverá ser apresentada em 90 dias, com vista ao MPF, acompanhada dos 
extratos bancários competentes. 

Torna prejudicado o pedido do MPF de intimação do DNIT para depósito de 
50% da terceira parcela do plano de trabalho, ante o depósito feito pelo órgão 
nos autos 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/594-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208296.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/595-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208299_8304.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/596-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.8313_8316.pdf


Determina penhora on line via Bacen Jud na conta de Mercês Ribeiro 
Fernandes, no valor de R$ 700,00, em face de depósito indevido de aluguel 
social não devolvido aos autos por ela 

Defere a disponibilização via nuvem dos autos digitalizados da ACP para as 
partes e parceiros envolvidos. Determina ao responsável pelo eixo de 
tecnologia do Rondon Minas que desenvolva tal compartilhamento 

Aclara a decisão que determinou a continuidade das Sras. Lídia Cardoso vieira 
e Núria Manresa Camargos no quadro de funcionários do Instituto Rondon 
Minas (fls. 7476/7482) 

PETIÇÃO DPU – fls. 8331 

Requer que intimações sejam feitas para o email: dhtcmg@dpu..gov.br 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8333/8334 

Apresenta relatórios de prestação de contas relativas a maio de 2016 

(relatórios arquivados no CEJUC/SJMG) 

LAUDO PERICIAL DA PSCICÓLOGA MYRTHES LANNA MAYRINK – fls. 
8336/8342 

Traz propostas para selagem da Vila da Luz (cenários) pelo Instituto Rondon 

DESPACHO – fls. 8345/8346 

Determina ao Rondon Minas que inicie a selagem na Vila da Luz utilizando o 
cenário n. 5 e fixa a data de 16.8.2016 para término daquela 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8353 

Requer autorização para inclusão de um perito programador e dois estagiários 

para o eixo de TI, tendo em vista o desligamento do perito Douglas Pimenta 

PETIÇÃO DO DNIT – fls. 8357 

Encaminha planilha da implantação da sinalização e instalação de radar 
próximo ao bairro Bom Destino 

ATA DO EVENTO PORTAS ABERTAS DO CMAR – fls. 8359/8362 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/597-PETI%C3%87%C3%83O%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208331.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/598-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208333_8334.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/599-LAUDO%20PERICIAL%20DA%20PSCIC%C3%93LOGA%20MYRTHES%20LANNA%20MAYRINK%20%E2%80%93%20fls.%208336_8342.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/600-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208345_8346.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/601-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208353.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/602-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%208357.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/603-ATA%20DO%20EVENTO%20PORTAS%20ABERTAS%20DO%20CMAR%20%E2%80%93%20fls.%208359_8362.pdf


PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EVENTO PORTAS ABERTAS DO CMAR 
– fls. 8363/8386

BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CRIME ELEITORAL – fls. 
8388/8409 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8411/8413 

Requer pagamento de aluguéis sociais de famílias removidas da BR 381 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8414/8425 e 8426/8427 

Requer pagamento de aluguéis sociais de famílias removidas do Anel 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8428/8431 

Requer juntada de laudo técnico de demolições a serem realizadas ao longo do 

Anel e BR 381 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8437/8440 

Requer pagamento de serviços de assessoria jurídica (R$ 8.000,00) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8441 

Requer complementação de aluguel social de Cassiane Lopes Rocha relativo a 

junho de 2016 (R$ 100,00) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8441/8448 

Requer pagamento de despesas com peritos no mês de junho de 2016 

DESPACHO – fls. 8450/8459 

Defere o pagamento dos aluguéis sociais do Anel Rodoviário de Julho de 2016 

Defere o pagamento dos aluguéis sociais da BR 381 Norte de Julho de 2016 

Defere o pagamento da equipe de peritos do Rondon Minas de junho de 2016 
(R$ 384.044,81) 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/604-PRESTA%C3%87%C3%83O%20DE%20CONTAS%20DO%20EVENTO%20PORTAS%20ABERTAS%20DO%20CMAR%20-%20fls.%208363-8386.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/605-BOLETIM%20DE%20OCORR%C3%8ANCIA%20DE%20SUPOSTO%20CRIME%20ELEITORAL%20%E2%80%93%20fls.%208388_8409.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/606-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208411_8413.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/607-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208414_8425%20e%208426_8427.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/608-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208428_8431.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/609-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208437_8440.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/610-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208441.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/611-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20-%20fls.%208441-8448.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/612-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208450_8459.pdf


Defere o pagamento da equipe de peritos vinculados à Coordenação Geral do 
Programa Judicial de Conciliação 

Altera os honorários periciais da perita assistente jurídica Marília de Assis 
Barros para R$ 4.000,00 diante do crescimento das demandas relacionadas ao 
Programa Judicial de Conciliação na Subseção Judiciária de Ipatinga 

Defere o pagamento de R$ 8.000,00 relativos a assessoria jurídica prestada 
em fevereiro e abril de 2016 ao Rondon Minas 

Defere o pagamento das despesas do Rondon Minas de junho de 2016 
(R$60.462,49) 

Defere pagamento de aluguel social no valor de R$ 700,00 para Adriana Lima 
Jorge 

Defere a liberação de diferença de aluguel social a Cassiane Lopes da Rocha 
(R$ 100,00) 

Determina a intimação de Mercês Ribeiro Fernandes acerca da penhora on line 
efetivada na conta dela (R$700,00) 

Defere a liberação de valores necessários à manutenção de um especialista 
programador e dois estagiários no eixo de TI do Rondon Minas 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8489/8495 

Requer o pagamento de despesas relativas ao mês de julho de 2016 
(R$64.891,69) 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 8497/8498 

Requer a revogação da decisão de fls. 1283 em relação às famílias de Debora 
Cristina da Silva Fernandes, Devair Emerenciano da silva, Janaina Marcos 
Brito do Nascimento e Jessica dos Reis Silva (aluguel social) 

DECISÃO – fls. 8501/8506 

Determina a proibição do uso do nome, imagem ou símbolo deste Programa 
para fins de promoção pessoal, por quaisquer dos membros do CMAR, 
técnicos e peritos relacionados ao Programa ou quaisquer outras pessoas que 
não possuam autorização judicial para este fim, ante o Boletim de Ocorrência 
lavrado noticiado a ocorrência de uso indevido do nome do Programa para 
obtenção de vantagem pessoal 

Oficiar ao MPF para ciência 

Oficiar ao TRE para ciência com cópia desta decisão 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/613-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208489_8495.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/614-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208497_8498.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/615-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%208501_8506.pdf


Oficiar à DPU para ciência 

Determina a designação de audiência com a diretoria do CMAR e o Sr. Darci 
de Souza 

Intimar à DPU e o MPF para informar a quem será destinado o pagamento 
mensal relativo à vice-presidente do CMAR 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 8511/8533 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8546/8552 

Requer o pagamento de despesas relativas ao mês de julho de 2016 
(R$64.891,69) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8553 

Requer o pagamento de diferença do aluguel social de Cassiane Lopes Rocha 

(R$100,00) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8554/8560 

Apresenta planilha de despesas relativas ao mês de junho de 2016 

(R$54.441,62) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8567/8568 

Apresenta relatório de atividades e prestação de contas relativos ao mês de 
junho de 2016 (documentos arquivados no CEJUC/SJMG) 

PETIÇÕES DA DPU – fls. 8570/8598 

Pedidos aluguel social – requer a distribuição deles como Reclamações Pré-
Processuais - RPPs 

DESPACHO – fls. 8600/8623 

Determina que todas as decisões e despachos referentes aos casos dos 

beneficiários do Anel Rodoviário de Belo Horizonte sejam proferidos nos autos 

desta ACP para regularização do lançamento de fases nas RPPs 

Dá determinações em relação a diversos pedidos de aluguéis sociais 
deduzidos pela DPU (RPPs) 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/616-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%208511_8533.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/617-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208546_8552.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/618-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208553.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/619-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208554_8560.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/620-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208567_8568.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/621-PETI%C3%87%C3%95ES%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208570_8598.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/622-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208600_8623.pdf


ATA DE REUNIÃO – fls. 8645/8651 

Em 18.7.2016, por designação da Dra. Dayse, realizada pela administradora 
judicial, Cristiane Marcial Martins 

Com presença do MPF, DPU, DNIT, Rondon Minas, CMAR e pré-candidatos a 
vereadores de BH e contagem, Srs. Darci Souza e Sebastião 

Acerca da proibição da utilização do nome do programa para fins de promoção 
pessoal/campanha política 

PETIÇÕES DA DPU – fls. 8653/8720 

Pedidos aluguel social – requer a distribuição deles como Reclamações Pré-

Processuais - RPPs 

DESPACHO – FLS. 8722/8726 

Acerca dos pedidos de aluguel social 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 8739/8744 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 8746 

Acerca da indagação do Juízo da destinação do pagamento anteriormente feito 

à vice-presidente do CMAR – diz que tal decisão cabe ao Juízo 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 8748 

Pedindo o cancelamento de aluguel social – anteriormente já pedido 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8753/8754 

Requer a liberação de valores para contratação de mais um motorista para o 

Programa 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8759/8770 

Requer o pagamento de aluguéis sociais do Anel 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/623-ATA%20DE%20REUNI%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%208645_8651.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/624-PETI%C3%87%C3%95ES%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208653_8720.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/625-DESPACHO%20%E2%80%93%20FLS.%208722_8726.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/626-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%208739_8744.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/627-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208746.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/628-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208748.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/629-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208753_8754.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/630-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208759_8770.pdf


PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8771/8772 

Requer o pagamento de aluguéis sociais da BR 381 Norte 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8774/8782 

Requer o pagamento de técnicos do Rondon Minas (R$383.893,23) 

DESPACHO – fls. 8784/8791 

Defere o pagamento de aluguéis sociais (Anel e BR 381 Norte – ago/2016) 

Defere o pagamento da equipe do Rondon Minas ((julho 2016 – R$383.893,23) 

Defere o pagamento da equipe da coordenação geral do Programa 

Defere o pagamento das despesas do Rondon Minas (julho 2016 – 
R$64.891,69) 

Determina a revogação de aluguéis sociais de 4 famílias, como requerido pela 
DPU 

PETIÇÕES DA DPU – fls. 8822/8831 

Pedidos aluguel social – requer a distribuição deles como Reclamações Pré-

Processuais - RPPs 

DESPACHO – fls. 8833/8842 

Acerca de pedidos de aluguéis sociais (RPPs) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8847 

Presta esclarecimentos acerca de famílias beneficiárias de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8848/8853 

Requer o pagamento do aluguel da sede do Rondon Minas (R$8.000,00 por 

mês) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8854/8859 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/631-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208771_8772.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/632-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208774_8782.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/633-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208784_8791.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/634-PETI%C3%87%C3%95ES%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208822_8831.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/635-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208833_8842.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/636-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208847.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/637-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208848_8853.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/638-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208854_8859.pdf


Requer o pagamento das despesas do Rondon Minas de agosto de 2016 
(R$64.149,58) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8860/8862 

Requer a juntada de informações da Defesa Civil acerca das solicitações de 
acolhimento dos casos de risco das famílias do Anel Rodoviário 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8863/8867 

Requer a liberação de valores para elaboração de música tema do 

documentário do programa (R$ 2.900,00) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8868 

Requer a realocação de valores pagos a perita substituída para o pagamento 

de outro profissional 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8869 

Requer a mediação de conflitos existentes na Vila da Luz, impedindo a 

selagem de algumas residências 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 8877/8896 

DECISÃO – fls. 8903/8906 

Intima DNIT para realizar depósitos de parcelas do plano de trabalho 

(R$194.593,08 – diferença faltante das 1ª e 2ª parcelas e R$6.402.160,92 – 

relativa à 4ª parcela) 

DESPACHO – fls. 8911/8918 

Defere a realização do Projeto Forças no Esporte (R$72.728,13) 

Defere a liberação dos valores necessários para contratação de mais um 
motorista para o Rondon Minas 

Defere o pagamento das despesas do Rondon Minas (R$64.149,58 – ago/16) 

Intimar DNIT para apresentar comprovação de cumprimento de cronograma de 
providências no acesso do Bairro Bom Destino 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/639-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208860_8862.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/640-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208863_8867.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/641-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208868.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/642-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208869.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/643-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%208877_8896.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/644-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%208903_8906.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/645-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%208911_8918.pdf


Defere a prorrogação da liberação dos valores para pagamento do aluguel da 
sede do Rondon Minas (R$8.000,00) até dez/16 

Defere a mediação de conflitos na vila da Luz pelas peritas do Juízo Fernanda 
e Renata Lima 

Defere a liberação de valores (R$2.900,00) para a gravação de música tema do 
Programa 

Defere a liberação mensal dos valores necessários para a contratação de um 
geógrafo no Eixo Urbanismo do Programa 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 8923/8946 

Relatório de atividades das assistentes sociais peritas (Sônia Maria de Oliveira 

e Eliane Silva Pereira) designadas para trabalhar junto à DPU, no período de 

25/8/2015 a 24/4/2016 

PETIÇÕES DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8952/8954 

Requer pagamento de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8957/8958 

Relatório de atividades e prestação de contas de julho de 2016 (arquivado no 

CEJUC/SJMG) 

OFÍCIO DO DNIT – fls. 8960/8968 

Acerca de informações solicitadas pelo Ministério das Cidades para inserção 

dos beneficiários desta ACP no Programa Minha Casa Minha Vida  

 PETIÇÃO DO DNIT – fls.8970/8971 

Acerca de demolições de imóveis 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 8973/8974 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8976/8984 

Relatório de despesas de julho de 2016  

PETIÇÕES DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 8989/9004 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/646-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20DPU%20%E2%80%93%20fls.%208923_8946.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/647-PETI%C3%87%C3%95ES%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208952_8954.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/648-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208957_8958.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/649-OF%C3%8DCIO%20DO%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%208960_8968.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/650-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.8970_8971.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/651-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%208973_8974.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/652-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208976_8984.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/653-PETI%C3%87%C3%95ES%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%208989_9004.pdf


Requer pagamento de aluguéis sociais 

DESPACHO – fls. 9006/9010 

Defere pagamento de aluguéis sociais 

Determina à perita Mônica Abranches que preste esclarecimentos acerca de 
algumas inconsistências dos aluguéis sociais 

Defere pagamento de peritos do juízo 

Determina ao DNIT que expeça edital de intimação com reforço ao item 3 da 
decisão de fls. 5405/5407 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9034/9038 

Requer o pagamento de despesas de setembro de 2016 (R$64.996,15) 

PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9040/9041 

Requer intimação do Rondon Minas a prestar informações acerca do terreno 
São Gabriel 001 para fins de regularização deste terreno judicializado nos 
autos desta ACP 

Requer expedição de ofício à CEMIG para solicitar informações acerca de 
terreno vizinho a ele 

DESPACHO – fls. 9043/9045 

Defere o pedido da administradora judicial e intima o Rondon Minas a 
apresentar nos autos os documentos necessários à regularização do terreno 
São Gabriel 001 (planta geral e planta de parcelamento do solo) 

Determina a expedição de ofício à CEMIG solicitando dados do terreno para 
facilitar a regularização junto ao 5º Ofício de Registro de Imóveis 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA O DNIT – fls. 9050/9051 

De 25.8.2016 - Requer a disponibilização de recursos para a aquisição de 
imóveis populares no prazo de 30 dias 

PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9054/ 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/654-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%209006_9010.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/655-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%209034_9038.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/656-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ADMINISTRADORA%20JUDICIAL%20CRISTIANE%20MARCIAL%20MARTINS%20%E2%80%93%20fls.%209040_9041.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/657-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%209043_9045.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/658-OF%C3%8DCIO%20DO%20JU%C3%8DZO%20PARA%20O%20DNIT%20%E2%80%93%20fls.%209050_9051.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/659-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ADMINISTRADORA%20JUDICIAL%20CRISTIANE%20MARCIAL%20MARTINS%20%E2%80%93%20fls.%209054_9058.pdf


Acerca de plano de perícia – opina para que o Juízo fixe a data de 5/9/16 para 
apresentação de plano de perícia de out/nov/dez/16 

DECISÃO – fls. 9062/9068 

Defere o plano de perícia apresentado pela administradora judicial 

Determina ao Rondon Minas e aos assessores de tecnologia de informação e 
comunicação do juízo que apresentem o plano até 5/9/16 relativo aos meses 
de out/Nov/dez/16 

O plano de perícia do 1º semestre de 2017 deverá ser apresentado até 
16/11/16 

Defere o pedido da administradora judicial no sentido de que o pagamento ao 
Instituto Rondon Minas e aos peritos Luiz Ricardo da Silva e Mirella Lucas 
Brandão se dê nos moldes do art. 465, § 4º do CPC de 2015 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9073 

Requer pagamento de aluguel social 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9076/9081 

Requer a demolição de imóveis já desocupados das vilas da Luz e Paz e Bairro 

Bom Destino 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9083/9097 

Requer juntada de documentos acerca do terreno São Gabriel 001 

PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9099/9103 

Requer a intimação da perita Monica Abranches para retificação da folha de 
pagamento de agosto de 2016 

DESPACHO – fls. 9107/9108 

Revoga a nomeação de Edna Pereira dos Santos como perita auxiliar do Juízo 

Determina a transferência de R$ 700,00 bloqueados da conta de Mercês 
Ribeiro Fernandes para a conta judicial 

EDITAL DE INTIMAÇÃO – fls. 9113 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/660-DECIS%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%209062_9068.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/661-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%209073.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/662-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%209076_9081.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/663-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%209083_9097.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/664-PETI%C3%87%C3%83O%20DA%20ADMINISTRADORA%20JUDICIAL%20CRISTIANE%20MARCIAL%20MARTINS%20%E2%80%93%20fls.%209099_9103.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/665-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%209107_9108.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/666-EDITAL%20DE%20INTIMA%C3%87%C3%83O%20%E2%80%93%20fls.%209113.pdf


A ser publicado pelo DNIT – acerca da regularização do terreno São Gabriel 
001  

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9123/9128 

Requer o pagamento de peritos (ago/16 – R$ 397.343,66) 

DESPACHO – fls. 9130/9132 

Defere o pagamento de peritos (ago/16 – R$ 397.343,66) 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 9140/9157 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/667-PETI%C3%87%C3%83O%20DO%20INSTITUTO%20RONDON%20MINAS%20%E2%80%93%20fls.%209123_9128.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/668-DESPACHO%20%E2%80%93%20fls.%209130_9132.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/669-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%209140_9157.pdf


COMPROVANTES DE PAGAMENTO CEF – fls. 9140/9157 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 9158/9173 

Em 25.4.216 

Trata das perspectivas do programa e das ações já realizadas 

O Instituto Rondon Minas apresentou um balanço de suas atividades até então 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 9177/9184 

Em 3.5.2016 

Trata de projetos desenvolvidos pelo CMAR 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9189/9288 

Apresenta plano de perícia 

PETIÇÃO DA PERITA MIRELLA LUCAS BRANDÃO – fls. 9290/9294 

Apresenta plano de perícia 

DESPACHO – fls. 9296/9297 

Abre vista ao DNIT, MPF e DPU dos planos de perícia apresentados 

Designa audiência para tratar dos planos de perícia para 30/9/16 

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO BLOQUEIO JUDICIAL – 
fls. 9303/9304 

RELATÓRIO DA PERITA MYRTHES LANNA MAYRINK E CASTRO – 
fls.9306/9315 

Acerca dos planos de perícia do Rondon Minas 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9317/9318 

Requer pagamento de aluguel social 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/669-COMPROVANTES%20DE%20PAGAMENTO%20CEF%20%E2%80%93%20fls.%209140_9157.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/670-fls.%209158%20a%209173.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/671-fls.%209177%20a%209184.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/672-fls.%209189%20a%209288.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/673-fls.%209290%20a%209294.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/674-fls.%209296%20a%209297.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/675-fls.%209303%20a%209304.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/676-fls.%209306%20a%209315.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/677-fls.%209317%20a%209318.pdf


PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9320/9328 

Requer a juntada de laudos de imóveis prospectados para reassentamento das 
famílias do Anel Rodoviário 

LAUDO PERICIAL DA MC ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL – fls. 9330/9356 

Acerca das prestações de contas apresentadas pelo Instituto Rondon Minas 

durante o período de janeiro de 2015 a abril de 2016 – reescrituração – indica 

algumas inconsistências e não detecta ilegalidades 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9358 

Requer a intimação da Vale para apresentação de documentos relativos a 

terrenos a serem prospectados pelo instituto 

ATA DE REUNIÃO – CMAR – fls. 9359/9364 

Para tratar da atuação do CMAR no Programa Judicial de Conciliação e 

ressalvar a importância da solução dos conflitos que eventualmente surjam 

para o bom termo do Programa 

PETIÇÃO DO PERITO LUIZ RICARDO SILVA – fls. 9367/9375 

Requer a liberação de R$ 2.874.13 para pagamento de despesas gráficas 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9377/9378 

Apresenta relatório de atividades e prestação de contas referentes a agosto de 

2016 (documentos arquivados no CEJUC/SJMG) 

DECISÃO – fls. 9380/9382 

Determina a atuação da Defesa Civil realizando o acompanhamento e a 
emissão de laudos nos casos encaminhados pelo Juízo 

PARECER TÉCNICO DO PERITO ASSISTENTE CONTÁBIL 
DIEGO ORNELLAS SILVA MAGALHÃES – fls. 9385/9387 

Opina pela liberação do valor de R$ 64.996,15 relativo às despesas do Rondon 
Minas do mês de setembro de 2016 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/678-fls.%209320%20a%209328.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/679-fls.%209330%20a%209356.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/680-fls.%209358.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/681-fls.%209359%20a%209364.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/682-fls.%209367%20a%209375.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/683-fls.%209377%20a%209378.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/684-fls.%209380%20a%209382.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/685-fls.%209385%20a%209387.pdf


PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9389/9398 

Requer a liberação do valor de R$ 64.996,15 relativo às despesas do Rondon 
Minas do mês de setembro de 2016 

Requer pagamento de valores gastos com impressão de relatórios (R$364,20) 

Requer pagamento de reembolso de viagens de peritos (R$805,97 e R$282,89) 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9400/9412 

Requer pagamento de aluguel social do Anel Rodoviário 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9413/9415 

Requer pagamento de aluguel social da BR 381 Norte 

DESPACHO – fls. 9417/9421 

Defere o pagamento de aluguéis sociais 

Defere o pagamento de despesas do Rondon Minas do mês de setembro de 
2016 (R$ 64.996,15) 

Defere o pagamento de despesas dos peritos do Juízo (R$364,20, R$805,97 e 
R$282,89) 

PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9426/9431 

Opina pela adequação do plano de trabalho do CMAR para plano de perícia 

PETIÇÃO MPF – fls. 9433/9434 

Repassa pedido do CMAR de liberação à custa do Programa de jornalista e 

cinegrafista para acompanhamento diuturno dos trabalhos do CMAR 

PETIÇÃO DA PERITA MARÍLIA DE ASSIS BARROS – fls. 9436/9439 Requer 

sua destituição do encargo de perita, tendo em vista nomeação para cargo 

público 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/686-fls.%209389%20a%209398.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/687-fls.%209400%20a%209412.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/688-fls.%209413%20a%209415.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/689-fls.%209417%20a%209421.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/690-fls.%209426%20a%209431.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/691-fls.%209433%20a%209434.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/692-fls.%209436%20a%209439.pdf


PETIÇÃO DO DNIT – fls. 9441/9446 

Acerca das intervenções realizadas no acesso à Vila Bom Destino 

PETIÇÃO DO PERITO ASSISTENTE CONTÁBIL DIEGO ORNELLAS 
SILVA MAGALHÃES – fls. 9448/9452 

Requer a contratação da empresa MC Organização Contábil Ltda. para 
proceder à reescrituração da prestação de contas do Rondon Minas no período 
de maio a agosto de 2016, no valor total de R$ 12.000,00 

DESPACHO – fls. 9454/9463 

Redesigna audiência marcada para 29.9.2016 para 17.10.2016 

Concede vista às partes do Plano de Perícia do CMAR 

Defere a solicitação do MPF de liberação à custa do Programa de jornalista e 
cinegrafista para acompanhamento diuturno dos trabalhos do CMAR 

Define procedimentos cartorários à Secretaria do Juízo 

Revoga a nomeação da perita assessora jurídica Marília de Assis Barros 

Defere a realização de audiência, como requerido pelo DNIT, para tratar dos 
problemas do trecho rodoviário da vila Bom Destino 

Defere o requerimento de contratação da empresa MC Organização Contábil 
Ltda. para proceder à reescrituração da prestação de contas do Rondon Minas 
no período de maio a agosto de 2016, no valor total de R$ 12.000,00 

Determina ao DNIT que se manifeste, em 5 dias, acerca dos pedidos de 
demolição de imóveis apontados pelo Instituto Rondon Minas 

FOTOS – fls. 9469/9478 

Acerca da ocupação do terreno do São Gabriel 

DESPACHO – fls. 9480/9481 

Determina a intimação dos ocupantes do terreno do São Gabriel, por oficial de 

justiça, para que o desocupem imediatamente 

PETIÇÕES DA DPU – fls. 9486/9518 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/693-fls.%209441%20a%209446.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/694-fls.%209448%20a%209452.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/695-fls.%209454%20a%209463.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/696-fls.%209469%20a%209478.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/697-fls.%209480%20a%209481.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/698-fls.%209486%20a%209518.pdf


Pedidos de aluguéis sociais - RPPs 

DESPACHO – fls. 9520/9544 

Acerca dos pedidos de aluguéis sociais feitos pela DPU – RPPs 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA A DEFESA CIVIL – fls. 9568/9570 

Solicitando a assistência às famílias identificadas em situação de risco 

OFÍCIO DO JUÍZO PARA O CONSELHO TUTELAR – fls. 9597/9598 

Solicita a produção de laudo de acompanhamento de menores indicados pelo 
Juízo em situação de vulnerabilidade 

OFÍCIO DO JUÍZO AO CENTRO DE ASSISTÊNCIA A IDOSOS DE 
SANTA LUZIA – fls. 9601/9602 

Solicita a assistência a idosos indicados pelo Juízo 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 9611 

Manifesta concordância com os planos de perícia 

PETIÇÃO DO DNIT – fls. 9613/9621 

Requer a dilação do prazo para manifestação acerca dos planos de perícia 

OFÍCIO DO JUÍZO AO LIDER DE PROJETOS DA VALE – fls. 9622/9623 

Requer informações acerca de terrenos da empresa para eventual 

reassentamento 

DESPACHO – fls. 9627/9628 

Determina a intimação da SPU para informar nos autos as providências que 

toma para proteção dos imóveis sob sua responsabilidade, sobretudo o terreno 

denominado São Gabriel 001 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/699-fls.%209520%20a%209544.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/700-fls.%209568%20a%209570.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/701-fls.%209597%20a%209598.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/702-fls.%209601%20a%209602.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/703-fls.%209611.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/704-fls.%209613%20a%209620.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/705-fls.%209622%20a%209623.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/706-fls.%209627%20a%209628.pdf


PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9633 

Requer pagamento de aluguel social de Ruth Lea Rosa 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9635/9369 

Requer pagamento de R$ 402.094,47 relativos aos peritos no mês de setembro 
de 2016 

PARECER TÉCNICO DO PERITO DIEGO ORNELLAS SILVA MAGALHÃES 
– fls. 9641/9643

De acordo com a liberação do valor de R$ 402.094,47 relativos aos peritos do 
Rondon Minas no mês de setembro de 2016 

PETIÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL CRISTIANE MARCIAL 
MARTINS – fls. 9645/9646 

Requer a liberação do valor de R$ 402.094,47 relativos aos peritos no mês de 
setembro de 2016 

DESPACHO – fls. 9648/9650 

Defere a liberação do valor de R$ 402.094,47 relativos aos peritos do Rondon 
Minas no mês de setembro de 2016 

Defere o pagamento dos honorários dos peritos do Juízo 

Defere a dilação do prazo para manifestação do DNIT acerca dos planos de 
perícia 

DESPACHO – fls. 9664/9666 

Determina que o DNIT se manifeste acerca da viabilidade de aquisição de 

terreno em Santa Luzia (glebas 27 a 29 do Retiro do Recreio e Olaria) 

Determina análise técnica da aquisição do imóvel 

DECISÃO – fls. 9671/9677 

Determina que todos os materiais, documentos, procedimentos, metodologias, 

dentre outros, criados no âmbito deste Programa, pertençam exclusivamente a 

esta ACP, sendo possível sua disponibilização, mediante solicitação do 

interessado 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/707-fls.%209633.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/708-fls.%209635%20a%209639.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/709-fls.%209641%20a%209643.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/710-fls.%209645%20a%209646.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/711-fls.%209648%20a%209650.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/712-fls.%209664%20a%209666.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/713-fls.%209671%20a%209677.pdf


Determina ao Instituto Rondon que apresente formulário para fins de registro 
de informações prestadas a terceiros, sendo tais formulários preenchidos e 
arquivados pelo Rondon quando necessário 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9685/9689 

Laudo técnico acerca das solicitações de demolições a serem realizadas nas 

vilas ao longo do Anel e BR 381 – Vilas da Luz e da Paz e Bairro Bom Destino 

MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO TERRENO DO SÃO GABRIEL – 
fls. 9691/9695 

Cumprido com as respectivas certidões dos oficiais de justiça 

OFÍCIO DA VALE – fls. 9697/9698 

Informa que não sabe quais as áreas remanescentes que poderiam ser 

destinadas à construção de moradias e se coloca à disposição para futuras 

averiguações pelo DNIT 

DESPACHO – fls. 9700/9701 

Determina nova intimação para desocupação do terreno do São Gabriel 

OFÍCIO DO MPE – fls. 9711/9724 

Acerca do Procedimento Preparatório Eleitoral n. 0024.16.013042-3 

(relativamente ao BO noticiado nos autos acerca do uso indevido do programa 

para fins eleitorais) 

PETIÇÃO DO DNIT – fls. 9726/9731 

Acerca do edital publicado intimando confrontantes do terreno São Gabriel 001 

Fala também da concordância quanto aos aluguéis sociais propostos 

Requer seja elaborado plano de demolição de imóveis 

Requer seja concluída a prospecção de terrenos 

Informa tratativas com o Ministério das Cidades para aquisição de unidades 
habitacionais 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/714-fls.%209685%20a%209689.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/715-fls.%209691%20a%209695.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/716-fls.%209697%20a%209698.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/717-fls.%209700%20a%209701.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/718-fls.%209711%20a%209724.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/719-fls.%209726%20a%209731.pdf


MANDADO DE DESOCUPAÇÃO DO TERRENO DO SÃO GABRIEL – 
fls. 9733/9735 

Cumprido com as respectivas certidões dos oficiais de justiça 

COMPROVANTES DE PAGAMENTO DA CEF – fls. 9737/9770 

PETIÇÕES DA DPU – fls. 9774/9788 

Requer a inclusão de famílias no aluguel social - RPPs 

DESPACHO – fls. 9790/9801 

Defere a inclusão de famílias no aluguel social - RPPs 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9810/9836 

Apresenta relatório de imóveis prospectados até o momento 

DECISÃO – fls. 9839/9850 

Determina a intimação do Ministério das Cidades e da CEF para viabilizarem, 

no prazo de 30 dias, a aquisição dos imóveis identificados, participantes do 

Programa Minha Casa Minha Vida 

Determina a majoração do benefício de compra assistida 

Determina a realização de Chamamento Público pela CEF a fim de serem 
selecionadas empresas de construção civil para apresentarem propostas de 
projetos vinculados a terrenos de sua propriedade ou que irão adquirir 

Determina à CEF que acolha os beneficiários do Programa Judicial de 
Conciliação na Faixa 1 do Programa Minha Casa Minha Vida 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 9853/9859 

Em 17.10.2016 

Acordaram as partes que o pagamento dos peritos continuaria nos termos 
anteriores ao plano de perícias 

Analisa a prestação de contas do Rondon Minas 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/720-fls.%209733%20a%209735.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/721-fls.%209737%20a%209770.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/722-fls.%209774%20a%209778.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/723-fls.%209790%20a%209801.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/724-fls.%209810%20a%209837.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/725-fls.%209839%20a%209850.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/726-fls.%209853%20a%209859.pdf


Determina à administradora judicial e à perita Mônica Abranches que 
apresentem ao MPF e à DPU o manual de contratação elaborado para o 
Rondon Minas 

Concede o prazo de 30 dias para adequação do Plano de Perícias 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls.9862/9864 

Em 17.10.2016 

Trata da selagem ocorrida na Vila da Luz 

 Define que os critérios continuarão os mesmos até definição de 
reassentamento 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 9867 

Requer sejam prestadas informações pelo CMAR, no que tange ao seu plano 

de perícias 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9869/9870 

Requer pagamento de diferenças de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9871/9872 

Requer pagamento de diferenças de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9873/9874 

Requer pagamento de diferenças de aluguéis sociais 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9875/9876 

Apresenta relatório de atividades e prestação de contas de setembro de 2016 

DESPACHO – fls. 9878/9880 

Tendo em vista a decisão do Conselho de Administração do TRF – 1ª Região, 

determina a remessa dos autos 56588-88.2012.4.01.3800, 57367-

09.2013.4.01.3800 e 4012-71.2015.4.01.3814 a esta 7ª Vara Federal  

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/727-fls.%209862%20a%209864.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/728-fls.%209867.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/729-fls.%209869%20a%209870.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/730-fls.%209871%20a%209872.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/731-fls.%209873%20a%209874.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/732-fls.%209875%20a%209876.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/733-fls.%209878%20a%209880.pdf


ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 9886/9888 

De 7.10.2016 

Acerca das obras no acesso ao Bairro Bom Destino 

ATA DE AUDIÊNCIA – fls. 9890/9894 

De 17.10.2016 

Acerca do plano de perícia do CMAR, de evento do Dia das Crianças, em 
22.10.2016, de outros eventos etc. 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9897/9898 

Acerca do modelo de formulário de registro de cessão de dados do Programa a 

terceiros 

DESPACHO – fl. 9901 

Em 24.10.2016 

Determina a imediata restituição dos autos a esta 7ª Vara 

PETIÇÃO DO ADVOGADO LUIZ FERNANDO VASCONCELOS DE FREITAS 
EM FAVOR DOS OCUPANTES DO TERRENO SITUADO À RUA 
MÃE D´ÁGUA NO BAIRRO SÃO GABRIEL – fls. 9.907/9.908 

Requer reconsideração da decisão que determinou a saída dos ocupantes do 
imóvel localizado no bairro São Gabriel em 72 horas. 
Decisão: Indefiro o pedido, em razão da ausência de amparo legal e por 
colidir com o escopo do Programa (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DA CEMIG – fls. 9.909/9.918 

Encaminha as matrículas com os respectivos memoriais descritivos do imóvel 
localizado CP-162-112-1, lote 01, quadra 19-A do Bairro São Gabriel.  
Decisão: Vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública da União para 
se manifestarem a respeito (fls. 10.686/10.769). 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/734-fls.%209886%20a%209888.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/735-fls.%209890a%209894.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/736-fls.%209897%20a%209898.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/737-fls.%209901.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/738-fls.%209907%20a%209908.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/739-fls.%209909%20a%209918.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf


0006328-

OFÍCIO DO DNIT nº 1355/2016/DG– fls. 9.919/9.924 

Comunica o atraso no depósito da parcela de R$ 3.298.377,00. 
Decisão: Dado ao tempo passado e da notícia de que o depósito far-se-
á proximamente, nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DA COPASA N º C02567189-PRJU/DVCJ –fls. 9.925.9.926 

Encaminha resposta ao ofício nº 060/2016/GAJU 2ª Vara/SSJIIG 
Decisão Nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DO DNIT – fls. 9.927/9.951 

Encaminha documentação de publicação do terreno no bairro São Gabriel 
Decisão: Vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública da União para 
se manifestarem a respeito (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 9956/9963 

Requer pagamento de aluguéis sociais  
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da forma de 
pagamento dos alugueis sociais (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DO DNIT nº 2296/2016/DPP– fls. 9.964/9.971 

Requer dilação de prazo para manifestação sobre o plano de perícia. 
Decisão: Dado ao tempo passado, nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DO DNIT nº 1549/2016/DG– fls. 9.972/10.005 

Comunica liquidação de débitos com o consórcio Isolux/Corsán/Engevix. 
Decisão: Desentranhe-se encaminhando aos autos 
7.2015.4.01.3814 (fls. 10.686/10.769). 

OFÍCIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL Nº 1036/2016/PJDCA/SEP-
C/BH/MG – fls. 10.006/10.016 

Comunica arquivamento de procedimento preparatório eleitoral. 
Decisão: Nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DA VALE – fls. 10.017/10.018 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/740-fls.%209919%20a%209924.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/741-fls.%209925%20a%209926.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/742-fls.%209927%20a%209951.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/743-fls.%209956%20a%209963.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/744-fls.%209964%20a%209971.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/745-fls.%209972%20a%2010005.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/746-fls.%2010006%20a%2010016.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/747-fls.%2010017%20a%2010018.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf


Comunica que há áreas, que foram visitadas pelo Instituto Rondon Minas a 
respeito de poderem servir para construção de moradias. 
Decisão: Vista ao DNIT (fls. 10.686/10.769). 

MANDADOS DE INTIMAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL NO 
BAIRRO SÃO GABRIEL- fls. 10.019/10.027. 

PETIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
SOLICITANDO MANTENÇÃO DO PLANO DE PERÍCIAS APROVADO 
NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2.016 – fl. 10.028/10.028v. 
Decisão: indefiro em razão do que foi decidido quanto á reformulação das 
perícias (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.030/10.031 

Requer pagamento de aluguéis sociais 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da forma de 
pagamento dos alugueis sociais (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.032/10.036 

Comunica dificuldades no pagamento de aluguel social de Hilda Luciana de 
Souza 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da forma de 
pagamento dos alugueis sociais (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.037/10.038 

Requer pagamento de aluguéis sociais 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da forma de 
pagamento dos alugueis sociais (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DE CRISTIANE MARCIAL MARTINS - fls. 10.039/10.087 

Comunica os critérios para pagamento de aluguel social, apresenta o 
levantamento de profissionais e o local de trabalho dos mesmos, bem como o 
levantamento do imobilizado adquirido pelo Instituto Rondon Minas. 
Decisão: Nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DA DPU – fls. 10.088/10.089 
Pede a manutenção do pagamento dos benefícios de aluguel social 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/748-fls.%2010019%20a%2010027.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/749-fls.%2010028%20a%2010028v.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/750-fls.%2010030%20a%2010031.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/751-fls.%2010032%20a%2010036.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/752-fls.%2010037%20a%2010038.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/753-fls.%2010039%20a%2010087.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/754-fls.%2010088%20a%2010089.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf


EXTRATO DA CONTA JUDICIAL N. 1483-0 – fls. 10.090/10.099 

PETIÇÕES DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.100/10.128 

Requer pagamento de aluguéis sociais e auxílio para mudança. 
Decisão: Pedidos com perda de objeto pela alteração da forma 
de pagamento dos alugueis sociais (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.129/10.288 

Requer pagamento das despesas de outubro. 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da 
forma de pagamento das perícias (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.289/10.291 

Requer pagamento das despesas de encargos 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da 
forma de pagamento das perícias (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DO INSTITUTO RONDON MINAS – fls. 10.292/10.297 

Requer pagamento das despesas de perícia. 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da 
forma de pagamento das perícias (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DE CRISTIANE MARCIAL MARTINS - fls. 10.298/10.304 

Solicita a necessidade de intimação do Instituto Rondon Minas para pagamento 
de reembolso dos valores constatados pelo perito contador na escrituração que 
foram equivocadamente recolhidos no pagamento de multas. 
Decisão: Aguardar pleito de encontro de contas a ser feito pelo perito 
(fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DE CRISTIANE MARCIAL MARTINS - fls. 10.305/10.308 
Requer pagamento das despesas de perícia e aluguel social. 
Decisão: Pedido com perda de objeto pela alteração da 
forma de pagamento das perícias (fls. 10.686/10.769). 

PETIÇÃO DE MIRTHES LANNA MAYRINK - fls. 10.309/10.334 

Apresenta laudo pericial. 
Decisão: nada a prover (fls. 10.686/10.769). 

http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/755-fls.%2010090%20a%2010099.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/756-fls.%2010100%20a%2010128.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/757-fls.%2010129%20a%2010288.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/758-fls.%2010289%20a%2010291.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/759-fls.%2010292%20a%2010297.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/760-fls.%2010298%20a%2010304.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/761-fls.%2010305%20a%2010308.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol41-50/762-fls.%2010309%20a%2010334.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
http://www.jfmg.jus.br/Publicacao/ACP_57367-09.2013.4.01.3800/Vol51-60/806-fls.%2010686%20a%2010769.pdf
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