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O BANCO DO BRASIL notifica as empresas DBR Distribuidora de 
Acessórios Automotivos Ltda ME, CNPJ 04.231.732/0001-43 e DBR Parts 
Comércio Varejista de Acessórios para Veículos Eireli, CNPJ 22.492.920/0001-
07, devido à circunstância de não ter sido possível notificá-las por outro meio, 
a manifestarem-se no prazo de 10 (dez) dias a contar desta publicação, em 
relação ao relatório final do Processo Administrativo de Responsabilização - 
PAR nº 2019/0043, que se posicionou pela aplicação de sanções impostas 
na Lei 12.846/2013. Os autos do processo permanecerão franqueados para 
consulta por meio de seus representantes legais ou procuradores, das 09h às 
17h, no Banco do Brasil, no endereço SAUN Quadra 5, lote B, Torre central, 
14º andar, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70.040-912.

Ana Paula Teixeira de Sousa 
Coordenadora do Comitê Executivo de Prevenção 

a Ilícitos Financeiros e Cambiais - CEPI

DIRETORIA SEGURANÇA INSTITUCIONAL

Edital de Notificação nº 1, de 31 de Janeiro de 2020

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Fevereiro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GEORGIANE GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
06683366683, FÁBIO FAGUNDES PRECIOSO, CPF/CNPJ nº 04738767607, que está(ão) em lugar(es) 
ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) 
credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 1° 
Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de atendimento, e 
satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será 
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 6.665,85, em 04/02/2020, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se também 
os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 07474723001038-3 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 146940, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso o pagamento não 
seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de 
cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu 
cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de 
consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A., nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA - MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do 
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos 
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 
21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, 
contados de 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50764 - CONTRATO: 8016100038379 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA IZETH DOMINGOS, 
891, LOTE 20, QUADRA 07, TAIAMAN, UBERLANDIA - MG, CEP: 
38415-125 IZABEL CRISTINA CARDOSO GONZAGA, BRASILEIRA, 
CASADA, VENDEDORA, CPF 419.643.306-53, CI: M-4.578.031-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UBERLANDIA / MG
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do 
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos 
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 
21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, 
contados de 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51238 - CONTRATO: 8249400010436 - CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL ENDERECO DO IMÓVEL: RUA 16 ( RUA IDALINA VIEIRA 
BORGES ), 43, LOTE 10 , QUADRA 02, ARUANAN(PLANALTO), 
UBERLANDIA - MG, CEP: 38413-161 CLEITON CORREA SILVA, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECANICO DE EMP , CPF: 003.029.636-69, CI: 
M-7.755.313-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 31 de Janeiro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MIGUEL ROZA DE CARVALHO, CPF/CNPJ nº 02440536695, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 10.591,33, em 30/01/2020, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
155552736329-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 70043, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA
Por meio desta fica convocado, os sócios efetivos do núcleo social Jesus de Nazaré 
para uma assembléia extraordinária a realizar-se no dia 16/02/2020, ás 11:00 da 
manhã no endereço da sede Rodovia Comunitária Neuza Rezende Km 8 à esquerda 
nas chácaras Val Paraíso. Pauta da Assembléia: deliberação de vendas ou trocas dos 
veículos da entidade, sendo ambulâncias e os automóveis Volkswagen Voyage, Fiat 
Uno e Fiat Strada; alteração no quadro do conselho fiscal e escolha para conselheiros.

Uberlândia, 05 de Fevereiro de 2020
Presidente Mauro Joaquim de Morais

Objeto: Fornecimento de materiais (copo descartável para água, 200 ml e copo
descar tável  para café 50 ml) ,  em atendimento à Sec retaria  Munic ipa l  de
Administração e demais órgãos da Administração Direta e Indireta da Prefeitura
Municipal de Uberlândia.A Pregoeira, atendendo ao solicitado ao Ofício nº 085/
2020/SMA/AF, inserido ao processo, DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida
Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação
de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada
nova data para Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 05 de
fevereiro de 2020.Maria Barbosa Policarpo.Pregoeira

DECISÃO  DE S USPENSÃO
PREGÃO  ELETRÔNICO  PARA

REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº 005/2020
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TST diz que motorista não
É FUNCIONÁRIO DA UBER
 | PARA COLEGIADO, PROFISSIONAL TEM AUTONOMIA NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES

 � FOLHAPRESS

Os motoristas que atu-
am por meio do apli-
cativo Uber não têm 

vínculo de emprego com a 
empresa, decidiu ontem a 5ª 
Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST).

Essa é a primeira deci-
são de instância superior da 
Justiça do Trabalho sobre o 
assunto.

A decisão se refere ao 
caso de um motorista de Gua-
rulhos, município da Grande 
São Paulo que foi à Justiça 
cobrar o reconhecimento do 
vínculo. Ele afirmou, na ação, 
que trabalhou usando o apli-
cativo entre julho de 2015 e 
junho de 2016.

No processo, ele pediu 
que a Uber fosse obrigada a 
fazer o registro em carteira de 
trabalho e a recolher as ver-
bas trabalhistas decorrentes 
da relação de emprego, como 
13º, contribuições previdenci-
árias e Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS).

Em primeira instância, o 
motorista perdeu, mas, para o 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 2ª Região (TRT-2), a rela-
ção com a empresa continha 
elementos que caracterizam 
vínculo de emprego, como 
habitualidade, onerosidade, 
pessoalidade e subordinação.

O TST, no entanto, consi-
derou que o motorista tinha 
autonomia no desempenho 
das atividades.

“A ampla flexibilidade do 
trabalhador em determinar 
a rotina, os horários de tra-
balho, os locais em que de-
seja atuar e a quantidade de 
clientes que pretende atender 
por dia é incompatível com o 
reconhecimento da relação de 
emprego, que tem como pres-
suposto básico a subordina-
ção”, disse o relator da ação, 
ministro Breno Medeiros.

Para ele, as relações dos 

motoristas com a Uber têm 
características de uma par-
ceria. Esse enquadramento 
é aplicado a outros tipos de 
serviços e depende de o 
prestador ficar com mais da 
metade do valor cobrado.

Nas corridas, os motoris-
tas ficam com 75% a 80% do 
valor, o que, para o relator, 
demonstra a relação de par-
ceria, não condizendo com a 
classificação de emprego.

O ministro Douglas Alen-
car afirmou, no julgamento, 
que “essa nova realidade 
de emprego” não pode ser 
enquadrada nos conceitos 
clássicos de funcionário e 
empregador, mas que é ne-
cessário haver uma legislação 
que garanta proteção social a 
esses trabalhadores.

A decisão é considerada 
uma vitória importante para 
a Uber, e deve ter reflexo 
também em outras ações que 
discutem vínculo de emprego 
em serviços que utilizam apli-
cativos. Ifood e Loggi são alvo 
de ações coletivas apresenta-
das pelo Ministério Público do 
Trabalho (MPT).

O advogado Vantuil Abda-
la, que representou a Uber, 

diz que a decisão é importan-
te por ter sido a primeira em 
que a corte superior tratou do 
assunto, abrindo um prece-
dente para outras ações in-
dividuais em andamento nas 
varas trabalhistas do país.

No ano passado, o Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
decidiu não haver vínculo de 
um motorista com a empre-
sa. Por se tratar de vínculo 
de emprego, ainda faltava 
decisão da corte superior da 
Justiça do Trabalho.

Em nota, a Uber diz já 
ter conseguido vitória em 75 
acórdãos em tribunais re-
gionais e 240 sentenças em 
varas trabalhistas em todo o 
país. Na ação, defendeu que 
não é uma empresa de trans-
porte, mas uma plataforma 
tecnológica.

A Uber disse também que 
o motorista, ao fazer o ca-
dastro para usar o aplicativo, 
concorda com termos e con-
dições e aceita uma relação 
de parceira com a empresa.

Para Abdala, ministro apo-
sentado do TST desde 2010, 
a decisão desta quarta faz 
distinções importantes entre 
as relações de emprego e 

aquela que existiria no caso 
da Uber e dos motoristas.

A mais relevante delas, se-
gundo ele, é a condição de su-
bordinação. “O motorista não 
fica à disposição da empresa. 
Ele trabalha quando quer e no 
horário que preferir”, afirma.

Ele ainda destaca as rela-
ções de pessoalidade - para 
a Uber, o motorista só precisa 
estar cadastrado, não impor-
tando quem ele é - e o risco 
da atividade, que deve ser 
assumido pelo proprietário 
do veículo.

“Em uma relação conven-
cional o risco da atividade é 
assumido pelo empregador”, 
diz.

O advogado Luiz Antonio 
dos Santos Junior, sócio da 
área trabalhista do Veirano 
Advogados, afirma que ape-
sar de a decisão ser em uma 
ação individual, deve ter um 
efeito favorável às empresas 
em outros casos do tipo.

Inicialmente, diz, pode 
haver algum tipo de recurso 
no próprio TST. Como trata 
de questão infraconstitucional 
- de outra legislação que não 
a Constituição - o caso deve 
terminar no tribunal.

DECISÃO INÉDITA
ISTAMBUL

Avião sai da pista 
e se parte em três

Um avião que tentava 
aterrissar em Istambul es-
corregou, saiu da pista e se 
partiu em três nesta quarta 
(5). Ninguém morreu, mas 
120 das 177 pessoas a 
bordo foram hospitalizadas, 
informaram autoridades.

O voo da companhia 
Pegasus sofreu o acidente 
ao tentar pousar no ae-
roporto internacional de 
Sabiha Gokcen em meio a 
uma tempestade com fortes 
ventos, por volta de 20h20 
na hora local (14h20 em 
Brasília).

O avião, um Boeing 737-
800, vinha da cidade de Es-
mirna, no oeste do país, que 
fica a cerca de 1h de voo.

Imagens da mídia turca 
mostraram que a fusela-
gem do avião, bem como 
uma parte perto da cauda, 
haviam se quebrado. Com 
o choque, a parte da cabine 
ficou completamente sepa-
rada do resto do avião.

A parte exterior da ae-
ronave pegou fogo, mas o 

incêndio foi controlado pelos 
bombeiros.

Os 171 passageiros, 
entre eles duas crianças, 
e os seis tripulantes foram 
retirados da aeronave por 
equipes de resgate. Se-
gundo o canal NTV, os dois 
pilotos tiveram ferimentos 
graves e foram levados ao 
hospital.

O aeroporto Sabiha Gok-
ce foi fechado para pousos 
e decolagens, e os voos 
do dia foram cancelados 
ou transferidos para outro 
terminal aéreo em Istambul.

A Pegasus é uma com-
panhia aérea de baixo custo 
da Turquia. De acordo com 
o site russo RT, outro avião 
da empresa teve um aci-
dente similar em janeiro de 
2018, quando escapou da 
pista na cidade de Trabzon, 
também na Turquia. Naque-
la ocasião, ninguém se feriu 
e o avião não se partiu.

 � FOLHAPRESS

MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

DIRIGENTE POLÍTICO

Com bens bloqueados,
Lula recebe salário do PT

Solto em novembro 
após 580 dias de pri-
são, mas com os bens 
bloqueados por decisão 
judicial, o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
passou a receber, em 
janeiro deste ano, salário 
do PT na condição de 
dirigente político sem 
mandato.

A informação foi ante-
cipada pelo Globo.

A direção do PT não 
revelou o valor do salário 
do ex-presidente nem 
se ele é contratado em 
regime de CLT ou como 

pessoa jurídica.
No partido, o paga-

mento de um dirigente 
político sem mandato 
costuma ser pouco in-
ferior ao salário de um 
deputado federal, hoje 
de R$ 33.763.

Lula foi funcionário do 
PT até ser eleito presi-
dente da República, em 
2002. Em 2015, quando 
deixou a Presidência, 
passou a ganhar R$ 20 
mil mensais provenien-
tes de retiradas do fun-
do de sua empresa de 
palestra.


