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DESPACHO Nº 4644450 / 2020 - 3º GAVIP/NUPEMEC/CEJUSC DE 2º GRAU

Cuida-se de analisar petição subscrita pelas entidades denominadas Comissão Episcopal
Pastoral Especial Ecologia Integral e Mineração da CNBB; Grupo de Trabalho de Ecologia Integral e
Mineração, Regional Leste, CNBB; Região Episcopal Nossa Senhora do Rosário da Arquidiocese de
Belo Horizonte; e, Rede Igrejas e Mineração, apresentando várias considerações e sugestões sobre a
minuta de acordo em discussão neste procedimento de mediação, além de reclamar debate público dos
termos e condições da proposta em estudo, sugerindo, ao final, a suspensão e o cancelamento da
audiência agendada para o dia 17/11/2020.

 

Inicialmente, este juízo presume a integral e legítima representação dos atingidos por
meio das instituições jurídicas que ajuizaram as demandas – o Estado de Minas Gerais e o Ministério
Público de Minas Gerais –, além daqueles que delas participam como amicus curae – as Defensorias
Públicas Estadual e da União, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal.

 

O juízo também pressupõe que amplo debate está em curso há vários meses entre os
atingidos e referidas instituições, de modo que, trazer à discussão pública a elaboração técnica de minuta
de acordo, não se mostra adequado nesta quadra.

 

Desse modo, data vênia, inexiste razão fática ou jurídica que justifique o cancelamento
da audiência já designada.

 

Por outro lado, preservando as regras de distanciamento social do período pandêmico, e,
a fim de procurar minimizar a natural e compreensível ansiedade dos atingidos e manter ainda maior a
transparência e legitimidade do processo de mediação, sem ofensa aos seus princípios legais, será admitida
a presença de um (01) representante de cada território atingido, num total de cinco (05) pessoas.

 

Comunique-se.

 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2020.
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Desembargador NEWTON TEIXEIRA CARVALHO
3º Vice-Presidente do TJMG

Documento assinado eletronicamente por Desembargador Newton Teixeira Carvalho, 3º
Vice-Presidente, em 16/11/2020, às 17:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tjmg.jus.br/autenticidade
informando o código verificador 4644450 e o código CRC 81CA9F2E.
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