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Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 28/10/2019, às 10 horas, na sede em Uberlândia/
MG, dispensada convocação e com 100% do capital 
social. Mesa: Presidente: Clésio Gomes da Silva; 
Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações 
unânimes aprovadas: i) As “Demonstrações 
Financeiras” do exercício fi ndo em 30/6/2019, 
publicadas. ii) A “Proposta da Administração” de 
destinação do resultado do exercício fi ndo em 
30/6/2019 para “Prejuízos Acumulados”. Não haverá 
distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em 
vista que o resultado do período será absorvido pelos 
prejuízos acumulados de períodos anteriores. iii) O 
valor global da remuneração dos administradores da 
Companhia para o exercício social a ser encerrado em 
30/6/2020, de acordo com o orçamento aprovado para 
o respectivo exercício. Nada Mais. Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais 7550806 em 6/11/2019. 
Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.
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LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial

 1º PÚBLICO LEILÃO: DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 15:00 HORAS.
 2º PÚBLICO LEILÃO: DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 15:30 HORAS, SE 
NECESSÁRIO FOR.
 LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia 
BR 365, km 612, s/nº, ConjuntoAlvorada, CEP: 38.407-180, Uberlândia (MG).

GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG – Junta 
comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. BR 365, Km 
612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz saber que 
devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o imóvel a seguir 
identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de 
Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema 
de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local acima referidos, 
para pagamento de dívidas, despesas, encargos legais, tributos, editais, despesas gerais e comissão 
devida ao Leiloeiro Oficial, em favor de MONTE HEBRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 20.325.084/0001-40 (CREDORA FIDUCIÁ-
RIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), sendo a responsabilidade do pagamento em nome de 
RODRIGO AMARAL DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CAPAZ, EMPREITEIRO, CPF 
811.434.350-87 (DEVEDOR FIDUCIANTE).

 IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
- UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA ANTIGA FAZENDA SÃO BENTO, DESIGNADO 
POR LOTE Nº 03 DA QUADRA Nº 07, NO LOTEAMENTO CONVENCIONAL ÁREA 3C1 RESIDEN-
CIAL MONTE HEBRON, MEDINDO DEZ (10,00) METROS NA FRENTE E AOS FUNDOS, POR 
VINTE E CINCO (25,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 250,00M2, 
CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA 3C1-06, PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº 04, 
PELOS FUNDOS COM O LOTE Nº 42, E PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº 02. (MATRICU-
LA Nº 175.769 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA - MG).
A regularização das benfeitorias existente no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do Decreto Lei 
21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do 
arrematante.
O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 02 de DEZEMBRO de 2.019, á partir das 15:00 horas, será de conformidade com o 
mercado imobiliário da cidade de UBERLÂNDIA (MG), ou seja: R$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL 
E QUINHENTOS REAIS), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
Novembro de 1.997 e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO E ÚLTIMO 
LEILÃO no mesmo dia e local, á partir das 15:30 horas, pelo maior lanço oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 134.581,19 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, 
QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente as benfeitorias, 
editais de leilões, despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das 
contribuições condominiais, nos termos do § 2º do artigo 27 da Lei 9514/97.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre o 
imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não sejam 
localizados.
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LAVA JATO

Dallagnol é advertido 
POR CRÍTICAS AO STF

O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
órgão responsável por fisca-
lizar a atuação de promoto-
res e procuradores, decidiu 
ontem aplicar a pena de ad-
vertência ao procurador da 
República Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa 
da Lava Jato no Ministério 
Público Federal (MPF) de 
Curitiba.

A decisão foi tomada em 
julgamento definido por 8 
votos a 3 a favor da puni-
ção. O Conselho julgou um 
Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) contra o 
procurador por críticas a 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) durante 
entrevista a uma rádio.

Deltan afirmou que mi-
nistros do STF estavam 
mandando uma “mensagem 
muito forte de leniência a 
favor da corrupção” ao co-
mentar a decisão que retirou 
do então juiz Sergio Moro, 
que cuidava da operação 
Lava Jato em Curitiba, tre-
chos de delações contra o 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva e o ex-ministro 
Guido Mantega. Moro hoje é 
ministro da Justiça.

O procurador se referia, 
sem nomear, aos ministros 
Dias Toffoli, Gilmar Mendes 
e Ricardo Lewandowski, 
que votaram a favor da 
decisão na Segunda Turma 
do STF.

Na entrevista, à rádio 
CBN em agosto do ano pas-
sado, Dallagnol afirmou: “Os 
três mesmos de sempre do 
Supremo Tribunal Federal 
que tiram tudo de Curitiba 
e que mandam tudo para a 
Justiça Eleitoral e que dão 
sempre os habeas corpus, 
que estão sempre formando 
uma panelinha assim que 
manda uma mensagem 
muito forte de leniência a 
favor da corrupção”, disse 
o procurador.

“Objetivamente, Milton 
[Young, jornalista da CBN], 
eu não estou dizendo que 
estão mal-intencionados 
nem nada, estou dizendo 
que objetivamente a men-
sagem que as decisões 
mandam é de leniência. E 
esses três de novo olham e 
querem mandar para a Jus-
tiça Eleitoral como se não 
tivesse indicativo de crime? 
Isso para mim é descabido”, 
continuou Dallagnol, na 
entrevista.

O processo foi aberto 
em abril, após pedido do 
presidente do STF, Dias 
Toffoli. Na prática, a pena de 
advertência equivale a uma 
crítica pública à conduta do 

procurador.
A defesa de Dallagnol 

afirmou ao CNMP que as 
críticas foram feitas dentro 
dos limites do direito à liber-
dade de expressão. 

“Não quero deixar de 
registrar os méritos da atu-
ação profissional do doutor 
Dallagnol, e é verdade que 
o trabalho que ele fez re-
volucionou a sociedade, 
revolucionou o judiciário”, 
disse Bandeira. “No entanto, 
não podemos deixar que 
esse trabalho seja um salvo 
conduto para pronunciar-se 
da forma que desejar, como 
vinha fazendo, e de certa 
forma continua fazendo, de 
forma excessiva”, afirmou 
o conselheiro, que ocupa a 
vaga no CNMP de indicação 
do Senado.

O procurador também 
é alvo no CNMP de diver-
sas representações com 
base nos diálogos publi-
cados pelo site jornalístico 
The Intercept Brasil, que 
mostraram conversas entre 
procuradores de Curitiba 
e também com o ex-juiz 
Sergio Moro, levantando 
questionamentos sobre a 
atuação da Lava Jato. 

Nesses representações 
contra Dallagnol ainda não 
houve a análise do conselho 
sobre se serão instaurados 
processos disciplinares. 
As representações contra 
qualquer procurador que 
chegam ao CNMP primeiro 
são recebidas pela Correge-
doria e, se aceitas, passam 
a tramitar como uma recla-
mação disciplinar.

Nessa fase do processo, 
cabe ao corregedor decidir 
se há fundamentos na re-
presentação. Se houver, ele 
pede que seja apresentada 
a defesa prévia do acusado 
e é feita uma apuração pre-
liminar dos fatos para ana-
lisar se há elementos que 
justifiquem a abertura de 
um processo disciplinar que 
pode resultar em punições.

Após essa etapa, o cor-
regedor submete ao plená-
rio do CNMP a decisão so-
bre se deve ser instaurado 
um Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD) para que 
eventuais responsabilida-
des e punições sejam de-
terminadas. É na tramitação 
do PAD que o acusado vai 
apresentar formalmente sua 
defesa e os conselheiros 
vão analisar as provas. 
Eventuais punições são 
definidas por decisão do 
conselho.

 � FOLHAPRESS

FABIO RODRIGUES POZZEBOM / AGÊNCIA BRASIL

Críticas de 
Deltan foram 
direcionadas 
aos “três 
mesmos de 
sempre”

Discussão sobre prisão em 
2ª instância fica para 2020
 | PRESIDENTES DA CÂMARA E DO SENADO CHEGARAM A ACORDO COM LÍDERES PARTIDÁRIOS

 � FOLHAPRESS

Com apoio da maioria 
dos líderes partidários, 
os presidentes da Câ-

mara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), e do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), firmaram 
um acordo para levar adiante 
a proposta de tramitação mais 
demorada para retomar a 
prisão logo após condenação 
em segunda instância. Uma 
eventual decisão, assim, fica 
para 2020.

Em uma reunião ontem 
com a presença do ministro 
da Justiça, Sergio Moro, ficou 
acordado que o projeto de lei, 
proposta que tramita mais 
rapidamente, será engave-
tado no Senado, que criará 
uma comissão especial para 
acompanhar a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
que tramita na Câmara.

A discussão no Congresso 
ganhou força após a soltura 
do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT), no dia 8 
de novembro.

A libertação ocorreu de-
pois de decisão do Supremo 

haver recurso para os tribu-
nais superiores, o juiz poderia 
atribuir ao recurso o chamado 
efeito suspensivo, para que o 
réu não fosse obrigatoriamen-
te preso depois de condenado 
em segundo grau.

No entanto, com o aval de 
Alcolumbre, senadores costu-
raram com Moro um projeto 
de lei alterando dois artigos 
(283 e 637) e criando um novo 
(617-A) no Código de Proces-
so Penal, sem necessidade 
de mudança constitucional. 
O texto foi apresentado à 
Comissão de Constituição e 
Justiça como um substitutivo 
da senadora Juíza Selma 
(Podemos-MT) ao projeto 
que havia sido apresentado 
pelo senador Lasier Martins 
(Podemos-RS).

O texto estava previsto 
para ser votado na CCJ do 
Senado nesta quarta-feira.

Enquanto isso, a Câmara 
está trabalhando em uma ou-
tra PEC. O texto do deputado 
Alex Manente foi aprovado na 
CCJ e ainda passará por uma 
comissão especial antes de 
seguir para o plenário e, en-
tão, ainda tramitar no Senado.

A PEC inicialmente mu-
dava o inciso 57 do artigo 5º 
da Constituição, que diz que 
ninguém será considerado 
culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal 
condenatória -no entendimen-
to de hoje, até que acabem 
todas as possibilidades de 
recurso e que a sentença se 
torne definitiva.

Pelo texto da PEC original 
de Manente, ninguém seria 
considerado culpado até a 
confirmação de sentença pe-
nal condenatória em grau de 
recurso -ou seja, a prisão já 
valeria após condenação em 
segunda instância.

Há divergências, no en-
tanto, sobre se esse inciso do 
artigo 5º seria uma cláusula 
pétrea da Constituição, o que 
impediria qualquer modifica-
ção, mesmo por emenda.

Diante de eventual guerra 
jurídica envolvendo esse pon-
to, a solução encontrada por 
Manente na semana passada 
foi sugerir uma nova PEC, 
com alterações nos artigos 
102 e 105 da Constituição, 
itens que dispõem, respec-
tivamente, sobre o STF e o 
Superior Tribunal de Justiça.

CONGRESSO

uma manobra protelatória. Ir-
ritados, deixaram a reunião na 
residência oficial da presidên-
cia do Senado antes do fim.

“Não vamos nos calar se 
a tendência for uma maneira 
protelatória em relação a dar 
uma resposta para a socieda-
de”, disse o líder do PSL no 
Senado, Major Olimpio (SP).

“O que há é um acordão. 
A maioria [dos líderes] está 
propondo um trâmite mais 
demorado, a lentidão como 
caminho para empurrar para 
o ano que vem”, afirmou o 
líder do Podemos no Senado, 
Alvaro Dias (PR).

O deputado Alex Manente 
(Cidadania-SP), autor da PEC 
alvo do acordo, disse que a 
Câmara deve aprovar seu 
texto até o primeiro semestre 
do ano que vem. No Senado, 
segundo ele, a expectativa é 
até o final do primeiro semes-
tre, mesmo com o Carnaval 
em fevereiro e o calendário 
eleitoral, que costuma desmo-
bilizar o Congresso logo após 
o fim do prazo de filiações, 
em abril.

“Não podemos dar uma 
resposta que possa ser ques-
tionada e modificada rapida-
mente. Não precisamos re-
solver em um mês, temos 
que resolver definitivamente”, 
disse Manente, para quem 
um projeto de lei seria alvo 
de questionamentos no STF.

Todos os parlamentares 
que se manifestaram após a 
reunião disseram que Moro 
não se declarou a favor do 
projeto ou da PEC, mas da 
aprovação da reversão da 
decisão do STF.

Inicialmente, o Senado vo-
taria a PEC apresentada pelo 
senador Oriovisto Guimarães 
(Podemos-PR), que alterava 
o artigo 93 da Constituição.

A proposta defendia a va-
lidade da prisão em segunda 
instância, mas, no caso de 

Tribunal Federal, que en-
tendeu que condenados em 
segunda instância não po-
dem começar a cumprir suas 
penas antes que se esgotem 
todos os recursos em tribu-
nais superiores, mudando a 
jurisprudência aplicada desde 
2016 na corte.

Enquanto um projeto de lei 
é aprovado por maioria sim-
ples, uma PEC precisa de três 
quintos das duas Casas -308 
deputados e 49 senadores- e 
é votada em dois turnos, tanto 
na Câmara como no Senado.

Deputados e senadores 
dos partidos Podemos, Novo 
e PSL protestaram durante 
a reunião. No entanto, estas 
legendas não têm força sufi-
ciente para obstruir votações.

Na Câmara, o Novo está 
coletando assinaturas para 
aprovar a urgência na apre-
ciação de um projeto seme-
lhante àquele de que o Sena-
do está abrindo mão.

A ala lavajatista do Con-
gresso defendeu que o projeto 
de lei do Senado e a PEC da 
Câmara poderiam tramitar 
simultaneamente e acusaram 

LUIS MACEDO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Maia, Alcolumbre e Sergio 
Moro em reunião com 
lideranças de partidos


