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Comissão de Licitação <licitacoes.belotur@pbh.gov.br>

IMPUGNAÇÃO de bloco registrado como "FILHOS DA PUC" 

FERNANDA SOUZA <priscilaflsouza.pf@gmail.com> 25 de novembro de 2022 19:04
Para: carnaval.belotour@pbh.gov.br, licitacoes.belotur@pbh.gov.br, Blocofilhos dapuc <blocofilhosdapucmg@gmail.com>

Prezados, boa tarde.

Na oportunidade em que venho para cumpromenta-los, por meio deste, venho respeitosamente, nos termos do edital
de 

"CHAMAMENTO PÚBLICO: CHAMAMENTO PÚBLICO 010/2022 - RELAÇÃO DOS
REPRESENTANTES DE BLOCOS DE RUA

Edição: 6646 | 1ª Edição | Ano XXVIII | Publicada em: 25/11/2022
BELOTUR - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A". 

 
apresentar IMPUGNAÇÃO de bloco registrado como "FILHOS DA PUC"  

 
A Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR - em cumprimento ao
disposto no subitem 8.5 do edital, informa que qualquer cidadão será parte legítima para
impugnar a representatividade dos Blocos de Rua que apresentaram inscrição, em até 24h
(vinte e quatro horas), a contar desta publicação. 

 
Nesse sentido:

 
Tempestivamente, o BLOCO FILHOS DA PUC MG,  inscrito pela Associação Recreativa e Cultural Bloco
Filhos da PUC Ltda., CNPJ nº 44284806000124, por meio de seu representante legal, PRISCILA
FERNANDA LUCIANO DE SOUZA, vem  apresentar IMPUGNAÇÃO de bloco registrado como "FILHOS
DA PUC" por meio de seu representante "  DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES GONCALO DE FREITAS
DA PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS".

DOS FATOS

O Bloco “FILHOS DA PUC MG”, nasceu em 2017 e foi constituído como um projeto de alunos da PUC MG que
integravam o  "coletivo “construindo todos os dias”, que convidou representações, DCE’s da PUC Minas, Diretórios
Acadêmicos Puc Minas, a Liga das Atléticas Puc Minas, as Atléticas e as baterias dos cursos de Engenharias -
Apucalipse,
Direito – Puteria, Medicina Veterinária – MedVet, Ciências Econômicas, Administração e 
Ciências Contábeis - Vikings e Medicina a participarem na organização do bloco como forma de aproximar os alunos
de vários cursos e campus . Daí a razão que deu origem ao nosso 
nome.

Em fevereiro de 2018, o bloco realizou seu primeiro desfile. Desde sua criação em 2017, vários foram os ensaios,
reuniões, empenho e acertos para que tudo desse certo, sempre administrado e representado pela co-fundadora
Priscila fernanda luciano de souza, Roberto Granato e Breno leandro, que inclusive hoje compõe o quadro societário
conforme documento em anexo . 

 Em 04/02/2018 às 14h, na av. getúlio vargas n°85, savassi, bh - mg houve nossa primeira concentração que ocorreu
na porta da CASA DO ESTUDANTE, marco importante para nós
visto que se trata de bloco universitário, mais precisamente na AV. GETÚLIO VARGAS 
N°85, SAVASSI, BH - MG e em sua primeira edição, em 2018, o Bloco FILHOS DA PUC MG arrastou cerca de 30 mil
foliões pela região centro-sul de BH, em seu desfile na data 11/02/2018.

Ocorre que em MOMENTO POSTERIOR, EM 28/11/2018, OS FUNDADORES do Bloco, componentes do coletivo
construindo todos os dias foram eleitos para gerir o Diretório central dos estudantes da puc. Contudo é importante
frisar , que o BLOCO FILHOS DA PUC MG E O DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES da PUC MG, são
órgãos DISTINTOS, basta verificar em sua função social, CNPJ e  atividades, tal como o cadastro realizado pelo
verdadeiro Bloco filhos da Puc na PBH, que sempre foi registrado junto a prefeitura para desfile e editais de
auxílio financeiro no CPF de seus fundadores, desde seu primeiro desfile,  sendo os mesmos a comparecer em
reuniões, prestar contas etc.

https://www.google.com/maps/search/av.+get%C3%BAlio+vargas+n%C2%B085,+savassi,+bh+-+mg?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AV.+GET%C3%9ALIO+VARGAS+N%C2%B085,+SAVASSI,+BH+-+MG?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/AV.+GET%C3%9ALIO+VARGAS+N%C2%B085,+SAVASSI,+BH+-+MG?entry=gmail&source=g
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Em 02/05/2019, visando   resguardar ainda mais a fundação do bloco, evitando que confusão em seu registro,
membros do grupo "CONSTRUINDO TODOS OS DIAS"  reuniram-se em assembleia e decidiram promover a
abertura de um CNPJ  próprio do  BLOCO FILHOS DA PUC MG ( CONFORME  DOCUMENTO EM ANEXO ),
datado e passível de verificação de sua data por email).

Todo andamento foi dado nesse sentido, conforme comprovam-se nas conversas com contadora que tambem
seguem em anexo e foi então constituído o Bloco filhos da puc mg, sob registro Associação Recreativa e Cultural
Bloco Filhos da PUC Ltda., CNPJ nº 44284806000124. conforme registro na junta comercial, ato constitutivo, e
demais documentos em anexo, onde é possível verificar no quadro societário, como administradora  PRISCILA
FERNANDA LUCIANO DE SOUZA, mesma pessoa que aparece nas fotos de fundação, desfiles, que inclusive é a
pessoa que recebia e respondia os emails enviados pela PBH, sempre esteve como contato relacionado ao bloco
nos desfiles passados,  conforme anexos.

Ocorre que  hoje, os fundadores do Bloco filhos da puc MG não mais integram o diretório como administradores,
contudo SÃO REPRESENTANTES LEGAIS, FUNDADORES DO BLOCO FILHOS DA PUC MG E OS
SÓCIOS PREVISTOS NO QUADRO SOCIETÁRIO DO BLOCO FILHOS DA PUC MG

Insta salientar que os organizadores do bloco, estenderam a todas as representaçoes da puc, Diretórios Acadêmicos
Puc Minas, a Liga das Atléticas Puc Minas, as Atléticas e as baterias e ao diretório, convite para participar dos
preparativos para o desfile de 2023 e os mesmos aceitaram,  contudo, o que não se  esperava, era que unicamente
o diretório, de maneira contrária à nossa construção coletiva, tentaria  cadastrar o mesmo bloco sob nova
administração de maneira arbitrária, MESMO SABENDO QUE O BLOCO FILHOS DA PUC MG JÁ HAVIA SE
CADASTRADO PARA O MESMO CHAMAMENTO, sob cnpj próprio.

O mesmo já ocorreu em 2019, razão pela qual tal impugnação se faz necessária para coibir essa prática de
confundir a PBH e nossos foliões

 O diretório,  trata-se de uma nova agremiação que planeja usar o prestígio e a história do Bloco Filhos da PUC para
participar do Carnaval de Belo Horizonte 2023. Podem até ter boas intenções, porém não se trata do mesmo BLOCO
FILHOS DA PUC  inscrito pela Associação Recreativa e Cultural Bloco Filhos da PUC Ltda., CNPJ nº
44284806000124.  

O bloco filhos da puc mg faz parte da associação de blocos de rua de BH - ABRA, que inclusive repudia a atitude do
diretório em  carta juntada nesta impugnação.

Por oportuno, em anexo seguem todos os documentos de registro do bloco, guias de impostos, e-mails e demais
documentos para análise. 

DO DIREITO

A proteção ao nome empresarial se dá mediante a inscrição da empresa na Junta Comercial,
ou seja, a proteção decorre automaticamente do registro do empresário ou da sociedade
empresária na Junta Comercial. Além da previsão do Código Civil, a Lei n.º 8.934/1994, prevê
em seu artigo 33. 

Isto posto, faz-se necessária tal impugnação, visando garantir a proteção ao nome  FILHOS
DA PUC de cópias praticadas por concorrentes DESLEAIS que tentam confundir nosso público
E USAR NOSSO PRESTÍGIO.

Ademais, o artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições
desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional.

O BLOCO FILHOS DA PUC MG inscrito pela Associação Recreativa e Cultural Bloco Filhos da PUC Ltda., CNPJ nº
44284806000124, devidamente registrado na junta comercial e órgãos competentes, faz jus à proteção do uso do
nome no  território e portanto se faz necessária IMPUGNAÇÃO de bloco registrado como "FILHOS DA PUC" por
meio de seu representante "  DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES GONCALO DE FREITAS DA PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS".

DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer IMPUGNAÇÃO de bloco registrado como "FILHOS DA PUC" neste edital,  por meio de
seu representante "  DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES GONCALO DE FREITAS DA PONTIFÍCIA
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UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS", Tal como que seja o mesmo advertido sobre o uso indevido deste
nome que detém os devidos registros e para coibir essa prática já tentada em 2019 junto a PBH e nossos foliões.

Desde já, coloco-me à disposição para apresentar demais documentos probatórios.
Att; 
 
--  
PRISCILA FERNANDA 

24 anexos

PROCESSO_217871470_18112021_114634.pdf 
1032K

e) Certificado de Regularidade FGTS (1).pdf 
99K

h) Secretaria de Estado de Fazenda.pdf 
111K

e) Certificado de Regularidade FGTS (1).pdf 
99K

i) Secretaria de Fazenda Municipal.pdf 
136K

c) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica doo Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do.pdf 
125K

1 - Carta Abra-BH Filhos da PUC.pdf 
157K

AutorizacaoDesfile_BLOCO FILHOS DA PUC.pdf 
330K

comprovante_de_cadastro (1).pdf 
318K

comprovante_de_cadastro.pdf 
318K

doc - 02 - Ata de reunião - gestão construindo todos os dias que decidiu criar CNPJ PARA O BLOCO
FILHOS DA PUC.pdf 
238K

EMAIL DE COMPROVAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO QUE DECIDIU SOBRE CNPJ DO BLOCO FILHOS DA
PUC.pdf 
59K

Gmail - [PARA IMPRIMIR] Declaração de Desfile - BLOCO FILHOS DA PUC.pdf 
89K

Gmail - Bloco -  SOLICITAÇÃO DE REGISTRO À CONTADORA.pdf 
73K

Gmail - Convite_ Reunião com Bloco Filhos da Puc -  sex. 22 nov. 2019 10am - 10_40am (BRT)
(priscilaflsouza.pf@gmail.com).pdf 
108K

Gmail - Convite_ Reunião com Bloco Filhos Da Puc - ( - qua. 27 nov. 2019 2pm - 2_40pm (BRT)
(priscilaflsouza.pf@gmail.com).pdf 
107K

Gmail - CRIAÇÃO Bloco FDP LOGO PARA 2020.pdf 
109K

Gmail - Enc_ PROPOSTA CARNAVAL SEGURANÇA 2020 _ MATEUS OLIVEIRA.pdf 
74K

Gmail - Fwd_ Bloco FDP - Prestação de contas - 2018.pdf 
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https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.5&disp=attd&realattid=f_lax14cna4&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.6&disp=attd&realattid=f_lax14x3k5&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.7&disp=attd&realattid=f_lax154i76&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.8&disp=attd&realattid=f_lax15hm97&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.9&disp=attd&realattid=f_lax15k798&safe=1&zw
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https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.16&disp=attd&realattid=f_lax16xsx16&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=9db8982732&view=att&th=184b0d30d064ba94&attid=0.17&disp=attd&realattid=f_lax170k317&safe=1&zw
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82K

Gmail - IMPRENSA  ( urgência).pdf 
289K

Gmail - Logo Bloco FDP.pdf 
109K

Gmail - PARCERIA COM OUTROS BLOCOS Re_ fotos e logo bloco filhos da puc mg.pdf 
70K

Gmail - Re_ [PRESTAÇÃO DE CONTAS] Declaração de Desfile - BLOCO FILHOS DA PUC.pdf 
92K

comprovante de pagamento.pdf 
24K
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