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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, EMERSON LUIZ MARTINS, CPF/CNPJ nº 71168656672, 
CLAUDETE ROSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 77515200600, 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$ 4.108,11, em 19/08/2019, 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 074436230001843 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 148678, 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.

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

O (A) Síndico(a) do condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO 
CENTRAL DE UBERLÂNDIA RESIDENCIAL E COMERCIAL, 
localizado no endereço RUA SANTOS DUMONT 480, convoca 
todos os condôminos para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA, que será realizada dia 05/09/2019 no SALÃO DE FESTAS 
DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.

LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL
DE AGROPECUÁRIA ABASTECIMENTO E DISTRITO, através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - Objeto: aquisição materiais de diversos
(lâmpadas, baterias, telefones, entre outros). A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 13/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 23 de agosto de 2019.Mônica Maria
Costa.Coordenadora do Núcleo de Editais - Diretoria de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 549/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS - por  meio da DIRET ORIA DE COMPRAS  - Fará real izar  lic i tação
supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa de engenharia
para a execução de obras de recapeamento das vias urbanas, do Setor Centro-
Sul, Centro-Oeste e outros, em Uberlândia-MG. Os documentos que integram
o edi ta l serão disponib il izados  somente no s ite de l ic it ações da Prefe itura
Municipal de Uberlândia, no endereço eletrônico <https:/ /goo.gl/ho2JED> e no
Comprasnet  ht tp :/ /www.comprasgovernamentais.gov.br. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do
dia 19/09/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/
MG,   2 2 de ag os to de  2 01 9 .NO RB ER T O  C AR LO S NU NE S DE
PAULA.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO RDC ELETRÔNICO Nº 590/2019
TIPO "MAIOR DESCONTO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE
AD MI NI ST RAÇÃO ,  a t ra vé s  da D I RE TO RI A D E CO MPRA S -  R ea l i za rá
credenciamento de lei loei ro oficia l devidamente inscri to na Junta Comercial
do Es tado de M inas  Gerais para a pres tação de serviços  ao Munic íp io  de
Uberlândia, para a realização de leilão público de veículos inservíveis,  bens
móveis sucateados e papeis para reciclagem. O Edital encontra-se à disposição
na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa
Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas, bem como, no sit io
www.uberlandia.mg.gov.br. A Sessão Pública para habilitação dos interessados
em se credenciarem será no dia _30/09/2019, às _13:00_ horas, na Sala de
Li c i ta çõ es  da  D i r et or ia  de  C ompr as .  Ube r l ân dia /M G,   22  de  a go s t o de
2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

AVISO CREDENCIAMENTO
 Nº. 471/2019

Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda 
Pública e Autarquias da Comarca de 
Belo Horizonte/MG – Edital de Citação 
com prazo de 20 (vinte) dias. Processo: 
0024.14.050.909-2. O Dr. Rogério Santos 
Araújo Abreu, Juiz de Direito da 5ª Vara 
da Fazenda Pública e Autarquias da 
Comarca de Belo Horizonte, capital do 
Estado de Minas Gerais, na forma da lei, 
faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, 
que foi requerida perante este Juízo e 
Secretaria uma Ação de Execução de 
Título Extrajudicial, proposta por Banco 
de Desenvolvimento do Estado de Minas 
Gerais, contra Fernandes e Araújo Ltda. 
- EPP e outro, sendo o presente para a 
citação dos Executados: FERNANDES 
E ARAÚJO Ltda. - EPP, CNPJ 
12.768.296/0001-74 e ALEXANDRE 
SOUSA DA SILVA, CPF: 017.352.376-55, 
que se encontram em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 3 (três) dias, 
efetuem o pagamento da dívida, no valor 
de R$ 223.736,29 (duzentos e vinte e três 
mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte 
e nove centavos), acrescida dos encargos 
pactuados em razão do inadimplemento, 
custas processuais e honorários 
advocatícios. Valor dos honorários 
advocatícios devido ao patrono do credor 
arbitrado em 10% do valor do débito, 
considerada a atualização monetária e os 
juros legais (art. 827 do CPC/2015). No 
caso de o pagamento ocorrer no prazo de 
3 (três) dias (prazo da citação), o valor dos 
honorários advocatícios será reduzido 
pela metade (art. 827, §1°, do CPC/2015). 
Em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial para os Executados 
supracitados. Prazo para embargos de 15 
dias. E para os devidos fins, expediu-se o 
presente edital, que deverá ser afixado e 
publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Belo Horizonte, aos 12 
de agosto de 2019. Eu, Maria Cristina de 
Castro Lamego, Escrivã desta Secretaria 
de Juízo, e Dr. Rogério Santos Araújo 
Abreu, Juiz de Direito.
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
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EFTA

Mercosul faz acordo 
com bloco europeu

O presidente Jair Bolso-
naro (PSL) anunciou ontem 
que foram concluídas as 
negociações para um trata-
do de livre comércio entre 
o Mercosul e a Associação 
Europeia de Comércio Livre 
(EFTA). O bloco é formado 
por Suíça, Liechtenstein, 
Noruega e Islândia. 

“Concluímos hoje as ne-
gociações do acordo de livre 
comércio entre Mercosul e 
EFTA (Suíça, Noruega, Is-
lândia e Liechtenstein), que 
tem PIB de US$1,1 trilhão e 
é o 9° maior ator comercial 
do mundo. Mais uma grande 
vitória de nossa diplomacia 
de abertura comercial”, es-
creveu Bolsonaro no Twitter. 

A assinatura do acordo, 
realizada em Buenos Aires, 
ocorre cerca de dois meses 
depois de os membros do 
Mercosul terem concluído 
as conversas sobre um tra-
tado comercial com a União 
Europeia. 

O processo para a imple-
mentação do acordo com o 
EFTA é o mesmo do trata-
do com a UE. Haverá um 
processo de revisão legal 
dos termos acertados e em 

seguida o texto precisa ser 
ratificado pelos parlamentos 
dos integrantes do Mercosul 
e dos quatro países euro-
peus. 

A negociação de acor-
dos comerciais é uma das 
prioridades da equipe do 
ministro Paulo Guedes 
(Economia), que mantém 
conversas nesse sentido 
com outros países.

Após a assinatura do 
tratado comercial com a 
União Europeia, o EFTA era 
considerado o mais avança-
do, em razão do alto grau de 
integração das economias 
dos seus integrantes com 
os 27 estados-membros da 
aliança europeia. 

O anúncio do acerto com 
o EFTA ocorre em meio à 
forte pressão internacional 
que o Brasil está sofrendo 
em razão da onda de incên-
dios na Amazônia (Ver mais 
na página A5). 

Analistas consideram, 
por exemplo, que os danos 
à imagem do país no exte-
rior devem dificultar a ratifi-
cação do acordo assinado 
com a União Europeia.

ANULAÇÃO DE PROVAS

SUPREMO NEGA RECURSO DE DEFESA DE LULA
Em julgamento no plenário 

virtual, a Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) negou, por unanimida-
de, um recurso da defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) que contestava 
uma perícia, autorizada pelo 
então juiz Sergio Moro, nos 
sistemas eletrônicos da Ode-
brecht.

A perícia foi feita no âm-
bito de um processo no qual 
Lula é acusado de favorecer 
a Odebrecht em contratos 
com a Petrobras em troca de 
receber um terreno, em São 
Paulo, para instalação de uma 
futura sede do Instituto Lula.

A defesa de Lula recorreu 
ao Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF-4) sus-
tentando que a realização 
da perícia foi ilegal porque 
se estendeu para documen-
tação juntada ao processo 
após o encerramento da fase 
de instrução. Com isso, o 
ex-presidente alegou ter tido 
seu direito de defesa compro-
metido.

“A perícia foi utilizada pelo 
Ministério Público Federal, 
com o aval do corrigido [Moro], 
para inserção no processo de 
documentos –mantidos em 
sigilo em relação à defesa 
do agravante [Lula]– que não 
foram franqueados durante a 
fase de instrução. Tratavam-
se de documentos novos, 
desconhecidos pela defesa e 
sobre os quais não se teve a 
oportunidade de impugnar ou 
de fazer contraprova”, afirma-
ram os advogados do petista.

O TRF-4 negou o pedido 
de Lula para invalidar a prova. 
A defesa decidiu recorrer ao 
STF por meio de um recurso 
extraordinário, invocando 
trecho do artigo quinto da 
Constituição que diz que, aos 
acusados, “são assegurados 
o contraditório e a ampla 
defesa”.

O tribunal regional, sedia-
do em Porto Alegre, negou 
a admissão do recurso en-
dereçado ao Supremo. Lula, 
então, foi ao STF contra essa 
negativa.

Em abril, o ministro Edson 
Fachin rejeitou os argumentos 
de Lula para admitir o recurso 
extraordinário, pois, em seu 
entendimento, as alegações 
da defesa não tratavam di-
retamente de uma questão 
constitucional –requisito para 
que um processo chegue ao 
Supremo.

Por fim, os advogados 
contestaram a decisão indivi-
dual de Fachin, o que levou a 
discussão ao plenário virtual 
da Segunda Turma. A vota-
ção pela internet começou 
na última quinta (16) e se 
encerrou na quinta (23).

Os três ministros que apre-
sentaram seus votos na ses-
são virtual -Fachin, Gilmar 
Mendes e Ricardo Lewan-
dowski- negaram o pedido 
de Lula para que o recurso 
extraordinário subisse para 
o STF e, posteriormente, se 
anulassem as provas su-
postamente ilícitas obtidas a 
partir da perícia.

 � FOLHAPRESS

Caixa estuda nova linha 
SEM CORREÇÃO DE JUROS
 | LINHA SAIRIA ATÉ 2022, A DEPENDER DE MERCADO DE SECURITIZAÇÃO DE DÍVIDAS

 � FOLHAPRESS

O presidente da Caixa 
Econômica Federal, 
Pedro Guimarães, dis-

se ontem que o banco estuda 
a oferta de financiamentos 
imobiliários com juros pré-fi-
xados, sem correção inflacio-
nária. A ideia é lançar o novo 
produto até o final do mandato 
do presidente Jair Bolsonaro.

De acordo com Guima-
rães, o anúncio de uma li-
nha de crédito corrigida pelo 
IPCA, feito na quarta (21), foi 
o primeiro passo nesse sen-
tido, já que o produto pode 
incentivar a criação de um 
mercado de securitização de 
dívida imobiliária no país.

Entre o anúncio e as 13h 
desta sexta, disse o executi-
vo, mais de 600 mil pessoas 
já consultaram a Caixa sobre 
as novas condições de crédito 
imobiliário, que reduzem entre 
30% e 50% o valor das par-
celas iniciais, mas repassam 
ao tomador do empréstimo o 
risco de alta na inflação.

“Da mesma maneira que 
a gente está oferecendo fi-
nanciamento a TR [taxa re-
ferencial] e IPCA, o objetivo, 
se couber na matemática da 
Caixa, é até o final do gover-
no oferecer uma taxa sem 
correção nenhuma”, disse o 
presidente da Caixa, em al-
moço na Associação Comer-
cial do Rio de Janeiro. Ele diz 
que o modelo é comum nos 
Estados Unidos e na Ásia. 
Para funcionar no Brasil, po-
rém, depende de segurança 
sobre o controle da inflação 
e do fomento ao mercado de 
securitização –no qual outros 
bancos compram títulos de 
dívida, compartilhando os 

riscos de inadimplência com 
o banco que concedeu os 
empréstimos.

O presidente da Caixa 
afirmou que linhas de crédito 
pré-fixadas melhoram a previ-
sibilidade sobre as parcelas, 
já que não estão sujeitas a va-
riações da inflação ou da TR, 
que é definida pelo Conselho 
Monetário Nacional (CMN) 
-hoje a taxa está zerada, mas 
já foi superior à inflação.

Ele reforçou que o lança-
mento da linha corrigida pela 
inflação teve como objetivo fo-
mentar o mercado de securiti-
zação, já que comprar dívida 
em TR é arriscado para outros 
bancos. Guimarães vê em 
fintechs e bancos médios os 
principais interessados pelos 
títulos de dívida imobiliária. 

“Quando faço isso ajudo 
fintechs, bancos médios, 
que têm a ponta do cliente 
mas não tem a originação 
[do crédito] que eu tenho”, 
comentou. A meta da Caixa 
é transferir ao setor privado 
cerca de metade do crédito 
que origina por ano.

Para isso, no entanto, 
é necessária a criação de 

produtos de securitização 
com prazos de dez anos, que 
compreendam boa parte do 
período dos financiamentos 
concedidos. “Se a gente 
terceiriza o risco, isso fica di-
luído, terceirizado. Para mim, 
o grande desafio do Brasil no 
crédito imobiliário hoje é a 
securitização”, disse. “Esse 
ativo é muito importante por-
que, de novo, é coisa que o 
ministro Paulo Guedes fala, 
trazer o mercado privado para 
a economia.

Responsável por cerca 
de 90% do financiamento 
imobiliário do país, a Caixa 
tem hoje uma carteira de R$ 
450 bilhões em títulos corri-
gidos pela TR, que não têm 
mercado de securitização de 
longo prazo. 

“[Com a securitização] 
tenho opção de ter carteira 
menor. Ou de não depender 
tanto de depósitos de pou-
pança e outros depósitos. 
Esse é o segredo.” 

 � PROCURA

Guimarães disse que há 
grande procura por infor-

mações sobre a nova linha 
anunciada na quarta. Até 
esta sexta, houve mais de 
600 mil consultas no site da 
instituição. “Está todo mundo 
curioso, as pessoas querem 
entender [quais as vanta-
gens]”, afirmou. 

Ele admitiu que o tomador 
do empréstimo assume o 
risco inflacionário, mas disse 
que a TR, embora zerada 
atualmente, também pode 
ser elevada ao longo dos 
anos, e que o banco pode 
rever as condições em caso 
de mudanças drásticas na 
economia.

“Tem um pouco mais de 
risco, então é calibrar. Se 
você fica alguns anos econo-
mizando 30% a 50% a mês 
você tem uma gordura para 
a hora em que tem um pouco 
mais de inflação”, afirmou.

“Quanto mais cedo tiver 
inflação maior, maior é o 
risco. Se você tem crédito 
imobiliário de vinte anos e a 
inflação por ventura aumen-
te daqui a dez anos, o seu 
saldo a pagar é menor, por 
isso a mensalidade aumenta 
pouco.”

HABITAÇÃO

AGÊNCIA BRASIL 

Caixa é hoje responsável por cerca de 90% do financiamento imobiliário do país

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL


