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É importante que 

proprietários de 

imóveis na cidade de 

São Paulo conheçam a 

exata situação de suas 

edifi cações.

Publicada no último dia 17 
de outubro, a Lei Muni-
cipal nº 17.202, de 2019, 

dispõe sobre procedimentos 
para regularização de edifi cações 
em imóveis no município de São 
Paulo que tenham sido concluí-
das até a promulgação do atual 
Plano Diretor Estratégico, em 31 
de julho de 2014. As alternativas 
estabelecidas alcançam tanto 
edifi cações residenciais quanto 
comerciais, com inadequações 
referentes à legislação edilícia, 
de parcelamento e uso e ocu-
pação do solo, que, no presente 
momento, apresentem boas con-
dições de higiene, segurança de 
uso, acessibilidade, estabilidade, 
habitabilidade e salubridade.

Com fi nalidade de possibilitar 
a regularização de imóveis pau-
listanos irregulares, desburocra-
tizando o atual procedimento 
e simplifi cando a vida de seus 
proprietários, a nova lei dividiu a 
regularização em três diferentes 
modalidades. São elas:

1. - Regularização automá-

tica: serão consideradas regu-
lares as edifi cações residenciais 
das categorias de uso R e R1 
(residenciais unifamiliares) e 
R2H (residenciais horizontais 
como casas geminadas e vilas) 
de padrões baixo e médio, des-
de que abrangidos por isenção 
total do IPTU referente ao ano 
de 2014.

2. - Procedimento Declara-

tório: depende de requerimento 
do proprietário e se destina à 
regularização de edifi cações re-
sidenciais unifamiliares (que não 
inseridos na categoria automáti-
ca), residenciais multifamiliares 
(com até 10m de altura e 20 uni-
dades), edifi cações destinadas à 
Habitação de Interesse Social e 
Habitação de Mercado Popular, 
além de edifi cações de uso mis-
to, locais de culto, comércios, 
pousadas, escritórios, escolas, 
etc. Nessa categoria a área total 
máxima das construções a serem 
regularizadas é de 1.500m².

3. - Procedimento Comum: 
também depende de requeri-

mento do proprietário e se desti-
na à regularização de edifi cações 
que não estejam enquadrados 
na regularização automática ou 
no procedimento declaratório, 
tal como acima mencionado, 
e ainda para imóveis com área 
superior a 1.500m² de área 
construída. Os documentos 
necessários à regularização das 
edifi cações abrangem cópia dos 
títulos aquisitivos dos imóveis, 
comprovantes de recolhimentos 
de impostos, planta da edifi cação 
e quadros de áreas.

A lei, que entrará em vigor em 
1º de janeiro de 2020, será regu-
lamentada por decreto do Poder 
Executivo municipal a ser publi-
cado no prazo de 60 (sessenta) 
dias contados de 17 de outubro 
de 2019. Uma vez publicado 
o decreto, os interessados na 
regularização de seus imóveis 
terão inicialmente o prazo de 90 
(noventa) dias para protocolo 
eletrônico de seus requerimen-
tos, acompanhados, conforme o 
caso, dos documentos indicados 
no texto da nova lei. 

Dado o prazo acima, é de suma 
importância que os proprietários 
de imóveis conheçam a exata 
situação de suas edifi cações, a 
fi m de que possam se aproveitar 
dos benefícios dessa nova lei. 
Imóveis regulares, além de mais 
valorizados, podem ser vendidos, 
transferidos ou alugados com 
maior segurança, permitem o 
desenvolvimento de atividades 
comerciais que demandem 
prévio licenciamento, afastam a 
incidência de multas decorrentes 
da utilização irregular, além de 
permitir aos seus proprietários 
maior acesso à linhas de crédito 
e fi nanciamento imobiliário.

Nesse sentido, importante 
pontuar que a Secretaria Munici-
pal de Licenciamento concentra 
as informações e registros das 
edifi cações da cidade de São 
Paulo e é o órgão habilitado para 
receber consultas sobre edifi ca-
ções e emitir os correspondentes 
históricos de edifi cações. É hora 
de se preparar!

(*) - É sócia fundadora do FF 
Advogados, responsável pelas 

áreas de Direito privado com foco 
em contratos, contencioso cível, 
arbitragem, imobiliário, família e 

sucessões;
(**) - É advogado do FF Advogados, 
atua nas áreas de Direito societário, 

contratos e imobiliário.
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Edital de Citação Prazo 20 Dias. Proc. 1002278-21.2018. 8.26. 0100. A Drª. Flavia Poyares 
Miranda, Juíza de Direito da 28ºVC do Foro da Capital – S/P. Faz Saber a Antonio Rodrigues Rosa, 
brasileiro, casado, comerciante RG Nº 04435704, CPF/MF Nº 123.268.286-15, que Momentum 
Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.307,08. 
referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 03, da Quadra IJ, do Loteamento 
Santa Cristina III, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII ). Estando o réu em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/10/2019.  

EDITAL-INTIMAÇÃO-PRAZO:20 DIAS. PROCESSO Nº 0197505-25.2002.8.26.0100. 
A MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Drª. Paula Regina Schempf Catan, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
Luiz Carlos Matheus, brasileiro, empresário, casado,  RG. nº 3.054.084, CPF nº 
086.486.208-20, Isidoro Matheus Filho, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 
4.109.443, CPF nº 655.756.368-87, Eunice Matheus, brasileira, empresária, 
divorciada, RG. nº 3.695.952 e CPF 153.077.168-42, Clodomiro Cesar Matheus, 
brasileiro, industrial, divorciado, RG nº 4.680.294 e CPF 575.672.208-49 e Roseli 
Aparecida Matheus, brasileira, divorciada, RG nº 5.386.438 e CPF 088.448.298-78,
HERDEIROS do Espólio de ISIDORO MATHEUS, representado por Clodomiro 
Cesar Matheus, CPF 575.672.208-49, que nos autos da ação de Procedimento 
Comum, ajuizada por VALDECIR GUEDES DA SILVA, procedeu-se a penhora de 
parte ideal correspondente a ½ pertencente ao réu dos seguintes  bens: Um 
terreno, sob nº 1, da quadra 5, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de 
Guaianazes, São Paulo, SP, matrícula nº 16.073 e Um terreno de formato 
trapezóide, do Loteamento Jardim Lageado, Distrito de Guaianazes,  São Paulo, 
SP,matrícula nº 15.866, ambos do 7º Cartório de Registro de Imóveis de São 
Paulo, SP. Estando os acima mencionados em local ignorado, foi deferida a 
intimação da penhora por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir dos 20 dias 
supra, ofereçam embargos, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus
ulteriores termos. Será o presente afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, 24 de Setembro de 2019.  

Consórcio GL Events F1/6Hsp 2019-2020
CNPJ n° 35.340.086/0001-86

Contrato de Constituição
GL Events Live S.A. com sede na Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, CEP 
04329-900, São Paulo, SP, CNPJ nº 78.954.286/0004-84, neste ato representada pelo Sr. 
Romain Favre, francês, RNE V765826-0, CPF 061.484.017-11, doravante denominada 
Empresa Líder; GL Events Exhibitions Ltda., com sede Avenida Salvador Allende, 
6.555 / Pavilhão 1 - Barra da Tijuca/RJ, CNPJ nº 05.494.572/0001-98, neste ato repre-
sentada pelo Sr. Damien Denis Marie Timperio, francês, RNE n° V475499- 3, CPF 
060.320.357-43, doravante denominada 2ª Consorciada; Têm entre si, justo e acordado, 
firmarem o presente Contrato de Constituição do Consórcio GL Events F1/6HSP 
2019-2020, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: Cláusula 1º - Objeto: 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a constituição de um Consórcio com o 
objetivo de execução do “Contrato de Prestação de Serviços” e seus eventuais aditivos, 
firmado entre as Consorciadas e o Município de São Paulo, pela empresa São Paulo 
Obras (SPObras), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da 
Prefeitura da Cidade de São Paulo, CNPJ-MF n° 11.958.828/0001-73, doravante denomi-
nada simplesmente de Contratante, cujo objeto são os serviços de Contratação de em-
presa, sob regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de Im-
plantação, Operação e Manutenção de Infraestrutura de Suporte Técnico, que envolve as 
atividades de Implantação de instalações provisórias; Aparelhamento das Instalações 
Provisórias e Permanentes, bem como a Fornecimento de Equipamentos de proteção e 
combate a incêndio, Linhas Telefônicas Fixas e Conexões de Dados em Alta Velocidade, 
necessários à realização das corridas automotivas do “48°Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula 1” (48 GP-F1) e da “FIA WEC 6 horas de São Paulo -2020” (6H-SP), conforme 
condições e especificações do Edital e Anexos do Pregão Eletrônico n° 007/2019, Pro-
cesso n° 160193050. Cláusula 2º - Denominação, Natureza Jurídica e Sede: 2.1. O 
Consórcio não se constituirá em pessoa jurídica distinta daquela de seus membros 
constituintes, e terá a denominação de “Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-2020”. 
2.2. O Consórcio atenderá à legislação brasileira em vigor, particularmente os artigos 
278 e 279, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (Leis das S.A.), mediante o arquivamento deste 
Contrato na repartição competente do Registro do Comércio. O Consórcio providencia-
rá, ainda, a sua inscrição em todas as repartições e autarquias Federais, Estaduais ou 
Municipais, necessárias ao seu regular funcionamento. 2.3. O Consórcio terá a sua sede 
e domicílio no endereço da Empresa Líder, GL Events Live S.A. com sede na Rodovia 
dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, CEP 04329-900, SP-SP. Cláusula 3º - Duração: 
3.1. O Consórcio terá prazo de duração igual ao necessário para a integral execução 
dos serviços e cumprimento do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a 
Contratante. Cláusula 4º - Liderança: 4.1. A liderança do Consórcio será exercida pela 
empresa GL Events Live S.A. cabendo-lhe a representação do Consórcio e a coorde-
nação dos trabalhos perante a Contratante e terceiros durante a vigência do Contrato de 
Prestação de Serviços. Para isso, fica a Líder autorizada a assumir compromissos e 
responsabilidades, receber instruções e comunicações por e em nome do Consórcio, ou 
em nome de qualquer um dos seus membros, requerer, assumir compromissos, transigir, 
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citàção em 
Juízo. Cláusula 5º - Participações Das Consorciadas: 5.1. As Consorciadas, através 
do Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-2020, realizarão a prestação de serviços como 
integradora, responsável pelo planejamento, coordenação, monitoramento e execução 
de serviços de locação, instalação, montagem, manutenção, conservação e desmonta-
gem de estruturas temporárias, com fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, es-
pecificados e quantificados na forma do Edital do Pregão Eletrônico n° 007/2019, neces-
sários à completa execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços dele 
decorrente, obedecida a proporção de suas respectivas participações no escopo sintéti-

 Empresa Líder Segunda Consorciada - 10,00%; 5.2. Cada 
Consorciada será responsável pelo fornecimento e alocação dos recursos necessários 
à execução dos serviços segundo o indicado no item 5.1 acima. 5.3. Caberão integral-
mente às Consorciadas, na distribuição do escopo estabelecido no item 5.1. supra, to-
dos os resultados decorrentes da execução dos serviços objeto do Contrato de Presta-
ção de Serviços celebrado com a Contratante, inclusive reajustamentos, modificações, 
serviços extras e adicionais, mesmo quando estes e suas respectivas receitas provierem 
de gestão especial de qualquer uma das Consorciadas. 5.4. O faturamento será realiza-
do, exclusivamente, pela Empresa Líder diretamente contra a Contratante, de acordo 
com a Planilha de Serviços anexa ao Edital do Pregão Eletrônico n° 007/2019. A Empre-
sa Líder deverá encaminhar os respectivos documentos de cobrança à Contratante 
através do Consórcio. Cláusula 6º - Responsabilidades das Partes: 6.1. As Consor-
ciadas assumirão responsabilidades conjunta e solidária pelas obrigações assumidas 
perante a Contratante e terceiros em função do Consórcio, sejam elas de que natureza 
forem, na proporção de suas participações, até o cumprimento de todas as obrigações 
contratuais com a Contratante: 6.1.1. Caberá à Empresa Líder, GL Events LIVE S.A: a. 
Representar o Consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, poden-
do, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar atas, contratos e praticar todos os atos 
necessários à perfeita execução de seu objeto, até o recebimento definitivo pela Adminis-
tração, bem como em todas as fases do contrato, e praticar todos os atos necessários, 
visando à perfeita execução do objeto, até o recebimento definitivo pela Administração; b. 
Possuir responsabilidade solidária das integrantes pelos atos praticados em Consórcio, 
durante a execução do contrato, bem como por multas e indenizações em decorrência de 
ato ilícito ou descumprimento do contrato; c. Receber citação e responder administrativa 
ou judicialmente pelas demais consorciadas, em decorrência dos atos por elas pratica-
dos; d. Poderes para requerer, transigir, receber e dar quitação; e. Ser a responsável pelo 
Consórcio e ficar incumbida de todos os entendimentos com a Contratante; f. Exercer a 
coordenação técnica, comercial, administrativa e financeira, de forma exclusiva, do Con-
sórcio; g. Assumir os custos operacionais relativos à execução do objeto do Contrato de 
Prestação de Serviços, no limite total de sua participação no Consórcio; h. Cumprir, na 
condição de Líder, as obrigações fiscais e contábeis de sua responsabilidade, prevista na 
IN RFB n. 1.199/01 ou outra que venha a substituí-la; i. Participar de todas as decisões 
referentes ao desenvolvimento do Consórcio e à operação do projeto; 6.1.2. Caberá à 
Segunda Consorciada, GL Events Exhibitions Ltda.: a. Ser corresponsável e responder 
solidariamente por todos os atos praticados pelo Consórcio, relativos ao seu objeto, até 
o seu recebimento definitivo; b. Dar cumprimento no que lhe competir, a todas as exigên-
cias contidas no Contrato de Prestação de Serviços a ser firmado com a Contratante; c. 

Cooperar, no que couber, com a Empresa Líder, nas atividades de coordenação técnica, 
comercial, administrativa e financeira do Consórcio; d. Promover gestões junto à Con-
tratante, sempre que necessário, em conjunto com a empresa Líder, objetivando a plena 
e cabal consecução do Contrato de Prestação de Serviços; e. Assumir os custos opera-
cionais relativos à execução do objeto do Contrato de Prestação de Serviços, no limite 
total de sua participação no Consórcio; f. Participar de todas as decisões referentes ao 
desenvolvimento do Consórcio e à operação do empreendimento. 6.2. Cada Consorcia-
da será ilimitadamente responsável perante a outra pelos prejuízos e danos a que der 
causa, em virtude do não cumprimento de obrigações decorrentes do Contrato de Pres-
tação de Serviços e que sejam de sua responsabilidade. 6.3. Cada Consorciada será 
responsável e arcará com o pagamento de todos os tributos, impostos, taxas e contribui-
ções atribuíveis ao seu escopo de trabalho que não forem de competência direta do 
CONSÓRCIO e prestará, assim, todas as declarações e realizará todos os registros e 
recolhimentos exigidos pela legislação aplicável, de modo a cumprir com todas as obri-
gações perante as autoridades fiscais. Cláusula 7º - Exercício Social: 7.1. O Consórcio 
não se constituirá em pessoa jurídica distinta da de seus membros e apenas para efeito 
de sua identificação usará a designação “Consórcio GL Events F1/6HSP 2019- 2020”. 
7.2. As Consorciadas responderão solidariamente pelos Serviços perante a Contra-
tante, e no relacionamento entre si não haverá presunção de solidariedade, conforme 
preceitua o parágrafo primeiro, do artigo 278, da Lei n° 6.404/1976, respondendo cada 
Consorciada por suas obrigações, na forma das condições ajustadas neste Contrato 
Preliminar de Compromisso de Constituição do Consórcio GL Events F1/6HSP 2019-
2020. Clausula 8º - Confidencialidade: 8.1. As Consorciadas se comprometem a man-
ter absoluta confidencialidade com relação aos documentos, desenhos e informações 
recebidas da outra parte, utilizando-os com a finalidade única e exclusiva de cumprir os 
objetivos do Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a Contratante. 8.2. De 
igual forma, as Consorciadas se comprometem a não divulgar as técnicas construtivas, 
métodos, procedimentos, normas, esquemas de planejamento, processos, etc., reser-
vando-se assim, a cada Consorciada, o direito de receber eventuais perdas e danos, 
inclusive “royalties” e lucros cessantes, oriundos de uso indevido de técnicas da outra 
Consorciada exceto para levar a cabo o objeto do Contrato de Prestação de Serviços. 
Clausula 9º - Irrevogabidade e Irretratabilidade: 9.1. O presente instrumento é pactu-
ado com as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, vigorando até a completa 
execução das obras e serviços do Contrato de Prestação de Serviços firmado com a 
Contratante. Clausula 10 - Exclusividade: 10.1. Fica avençado que nenhum outro par-
ticipante poderá ser admitido neste Consórcio, sem a concordância expressa das Con-
sorciadas, sendo certo, ainda, que o Consórcio não poderá ter a sua composição alte-
rada, sob qualquer forma, modificada, sem prévia anuência da PMSP, até o recebimento 
definitivo dos serviços que vierem a ser contratados. 10.2. Mediante acordo escrito das 
Partes, poderá haver a cessão de direitos e obrigações deste Contrato de qualquer Con-
sorciada para sociedade controlada, coligada ou sob controle acionário comum desta, 
em função de reorganização societária, tais como fusões, incorporações e cisões. 10.3. 
Nenhuma da Consorciadas poderá ceder para terceiros quaisquer dos seus respectivos 
direitos e/ou obrigações decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços celebrado 
com a Contratante, sendo vedada, inclusive, o empréstimo, a sub-rogação, a alienação 
ou qualquer outra forma de repasse para terceiros dos direitos e/ou obrigações dele 
oriundos, e a sua oferta em garantia de obrigações, de empréstimos ou de outras opera-
ções bancaria e financeiras. A eventual cessão de direitos é admitida apenas quando 
houver o consenso das CONSORCIADAS e, mesmo assim, desde que seja celebrada 
em nome e no interesse do Consórcio. Cláusula 11 - Alteração Deste Instrumento: 
11.1. Este Instrumento poderá ser revisto a qualquer tempo por decisão das consorcia-
das, quando então será celebrado o competente termo de aditamento a este Contrato. 
Cláusula 12 - Novação: 12.1. A eventual tolerância para com qualquer das Partes que 
se tornarem inadimplentes perante o Consórcio, a Contratante e/ou terceiros, com re-
lação ao exercício de um ou mais direitos, obrigações e prerrogativas previstas no Con-
trato de Prestação de Serviços firmado com a Contratante e neste Instrumento de Cons-
tituição de Consórcio, não importará em novação ou alteração contratual, nem impedirá 
as outras Partes de exercerem, em qualquer tempo, todos os seus direitos e prerrogati-
vas decorrentes daqueles documentos. Cláusula 13 - Notificações e Correspondên-
cias: 13.1. Fica estabelecido a pessoa física que representará o Consórcio perante a SP 
Obras, será o Sr. Romain Favre, RNE V765826-0 e CPF: 061.484.017-11. 13.2. Exceto 
quando de outra forma for estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços, todas as 
correspondências e/ou notificações endereçadas de uma PARTE à outra deverão ser 
apresentadas por escrito através de carta, remetida sob protocolo para os seguintes en-
dereços: 1. GL Events LIVE S.A. Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Fun-
da, CEP 04329-900, São Pauto, SP, Telefone: (11) 5067-1700 E-mail: romain.favre@qlbr.
com.br, Atenção: Sr. Romain Favre; 2. GL Events Exhibitions Ltda. Endereço: Avenida 
Salvador Allende, 6555, Pavilhão 1, Barra da Tijuca/RJ Telefone: (11) 5067-1789 E-mail: 
akim.aribi@gl-Events.com, Atenção: Akim Aribi; Cláusula 14 - Penalidades: 14.1. Caso 
o Consórcio seja penalizado por inadimplemento no cumprimento das obrigações de 
uma das Partes, a penalidade será de responsabilidade exclusiva da Parte inadimplente. 
Cláusula 15 - Disposições Diversas: 15.1. Os assuntos não definidos neste Instrumen-
to serão objeto de decisões em comum acordo pelas Consorciadas. O Contrato de Pres-
tação de Serviços firmado entre o Consórcio e a Contratante será sempre fonte subsidi-
ária na busca de soluções para pontos omissos ou não definidos neste Instrumento. Em 
caso de conflitos entre este Contrato e aquele Contrato de Prestação de Serviços, preva-
lecerão, para a solução do impasse, as regras e condições às quais as Consorciadas se 
submeteram nos termos do Contrato de Prestação de Serviços. Clausula 16 - Foro: 
16.1. Elege-se o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as 
dúvidas provenientes do presente Contrato, renunciando-se expressamente a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. E por estarem assim justas e acertadas, as Con-
sorciadas firmam o presente Instrumento Particular, em 02 vias de igual teor e forma, 
na presença das testemunhas. São Paulo 02/09/2019. Empresa Líder, GL Events 
Live S.A, Romain Favre; Segunda Consorciada, GL Events Exhibitions Ltda, Da-
mien Denis  Marie Timperio; Testemunhas: Nome: Flávia Cordeiro Moretto, RG 
8.231.022-3;  Nome: Ivanessa  Oliveira de Souza Silva, RG: 36.628.844-1. Registro 
JUCESP/NIRE 3550073310-3 em 29/10/2019, Gisela Simiema Ceshin-Secretária Geral.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1042780-57.2014.8.26.0224 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr.Luiz Gustavo de Oliveira Martins Pereira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maurício Azevedo Santana e sua mulher Márcia Aparecida Azevedo 
Santana, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Cleber Dahir, 
alegando em síntese que firmou contrato através de instrumento particular de compra e venda com 
os requeridos aos 14/02/2009, que consistia na aquisição da unidade: Apartamento de nº 31 no 
Bloco de nº 05 do Edifício Golden V, parte integrante no Condomínio Residencial Golden Ville, com 
a área total de 98.8629 m2, incluso a vaga de garagem, localizada no 1º ou 2º subsolo do condomí 
nio, com endereço a Avenida da Paz, 225, nesta Comarca (matricula 14.560 a margem da R-628 no 
2º C.R.I. Guarulhos/SP, contribuinte na Prefeitura do Município com o nº 083.52.27.0176.00.000-4) 
pelo valor de R$ 94.500,00 (05/2009) parcelado e quitado, com o recebimento da posse do imóvel 
dos requeridos, conforme clausula anexa autos. Em Janeiro do ano 2014,os requeridos em manobra 
fraudulenta através de escritura pública de venda e compra, venderam este mesmo imóvel a 
terceiros. Devido ao Instrumento Particular de Venda e Compra e a quitação, já comprovada nos 
autos e a evidência Fraude, o requerido objetiva a procedência da ação, para declarar nulo a 
rescisão do contrato particular de compra e venda celebrado entre as partes datado de 14/02/2009, 
a condenação dos requeridos ao pagamento de perdas e danos materiais, honorários advocatícios, 
despesas processuais e sucumbência, ao qual em (12/2014 perfazia o total de R$ 133.320,31) 
devidamente corrigida. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. Nada Mais.  
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“A situação nas uni-
versidades federais 
vai melhorar muito 

nos próximos anos”, afi rmou 
no Programa Revista Brasil, 
da EBC. Atualmente, todas 
as universidades federais, 
que são públicas e gratuitas, 
utilizam o Enem como forma 
de ingresso, seja exclusiva, 
seja associada a processos 
seletivos próprios.

“Para o ano que vem, o or-
çamento das universidades 
está integralmente mantido”, 
afirmou, Weintraub. Neste 
ano, as instituições de ensino 
federais tiveram, no total, um 
bloqueio de R$ 2,4 bilhões 
do orçamento próprio, o que 
representa, em média, 30% 
dos recursos discricionários. 
Esses recursos cobrem des-
pesas de custeio como gastos 
com água, energia elétrica, 
aquisição de materiais de 
consumo e outras prestações 
de serviço.

Os recursos foram desblo-
queados no segundo semestre. 
Este mês foi feita a última 
liberação e o orçamento foi 
totalmente recomposto. “A lei 
é uma lei correta, obriga que 
se segure a despesa enquanto 
a receita não vem. Não se pode 
gastar por conta, como numa 
família”, avalia o ministro. O 
MEC aposta também no Fu-
ture-se para ajudar a compor 
o orçamento das federais. O 

Situação nas universidades 
federais ‘vai melhorar’

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que não prevê novos bloqueios de verba e que está 
otimista com o futuro das universidades federais do Brasil

Ministro da Educação, Abraham Weintraub.

Future-se, entre outras es-
tratégias, cria um fundo para 
financiar as universidades 
federais. 

A intenção é atrair também 
recursos privados, facilitar 
processos licitatórios e, com 
isso, fi nanciar pesquisa, em-
preendedorismo e interna-
cionalização nas instituições 
de ensino. Segundo o MEC, 
15 das 68 universidades fe-
derais manifestaram interesse 
em aderir ao Future-se, que 
ainda precisa ser analisado e 

aprovado pelo Congresso. “A 
gente deve ter adesão que eu 
calculo de 50% das universida-
des e institutos ao Future-se”, 
estima Weintraub.

Enem 2019
O ministro também desta-

cou na entrevista que o exame 
está pronto para ser aplicado 
nos próximos fi nais de sema-
na. E lembrou os estudantes: 
“Caneta preta!”. A única 
caneta aceita para marcação 
das respostas no exame é a 
caneta esferográfi ca de tinta 

preta fabricada em material 
transparente.

Cerca de 5,1 milhões de 
candidatos estão inscritos 
para o Enem 2019. A prova 
é requisito para participar de 
programas como o Sistema de 
Seleção Unifi cada, que oferece 
vagas em instituições públicas 
de ensino superior, o Programa 
Universidade para Todos, que 
oferece bolsas em instituições 
privadas de ensino superior, 
e o Fundo de Financiamento 
Estudantil (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, voltou a defen-
der, na sexta-feira (1º), uma 
reforma no sistema tributário 
brasileiro para corrigir injustiças 
e destravar o desenvolvimento 
econômico. “O Brasil vive um 
momento de reformas depois 
de 30 anos em que as decisões 
foram tomadas em benefício 
apenas de parte da sociedade. 
As reformas que estamos de-
batendo no Congresso buscam 
corrigir isso, especialmente a 
tributária”, disse Maia, lembran-
do que o Brasil tributa mais 
a base da sociedade e do que 
aqueles que têm mais renda.
“Isso sem falar na comple-
xidade do sistema tributário 
brasileiro que inviabiliza muitos 
negócios no País”, acrescentou.
Uma comissão especial da Câ-
mara analisa uma proposta que 
prevê a extinção de três tributos 
federais (IPI, PIS e Cofi ns), o 
ICMS (estadual) e o ISS (muni-
cipal), todos incidentes sobre o 
consumo. No lugar, serão criados 
um tributo sobre o valor agregado, 
chamado de Imposto sobre Ope-
rações com Bens e Serviços (IBS) 
– de competência dos três entes 
federativos –, e outro sobre bens e 
serviços específi cos (Imposto Se-
letivo), de competência federal.
No Senado tramita uma proposta 
semelhante e o governo ainda 
deve enviar, neste mês, uma 
terceira proposta. Segundo o 
secretário especial de Previdência 
e Trabalho do Ministério da Eco-
nomia, Rogério Marinho, nesta 
primeira etapa o texto deve tratar 
da simplifi cação do PIS/Cofi ns 
(Ag.Câmara).

Maia volta a 
defender a reforma 
do sistema 
tributário

ANSA

Buscando maior igualdade 
entre as equipes, a Federação de 
Automobilismo Mundial (FIA) 
anunciou em Austin, nos Esta-
dos Unidos, as mudanças que a 
Fórmula 1 irá sofrer a partir da 
temporada de 2021.

As principais estão no design e 
na concepção dos monopostos, 
que vão ser montados pelas es-
cuderias para aumentar o desem-
penho nas perseguições durante 
as corridas, permitindo um maior 
equilíbrio entre os pilotos.

“As novas regras surgiram de 
um processo detalhado de dois 
anos de análise de questões téc-
nicas, esportivas e fi nanceiras, a 
fi m de desenvolver um pacote de 
regulamentos”, explicou Chase 
Carey, CEO da F1. Os carros 
terão um visual mais futurístico e 
as rodas dos monopostos passa-
rão a ter aro 18 polegadas. Além 
disso, elas terão uma espécie de 
apêndice na parte de cima. As 
asas traseira e dianteira também 
vão ter o design modifi cado.

“A FIA está orgulhosa de 
publicar uma série de regras 
que vão defi nir o futuro da F1 a 
partir de 2021. É uma mudança 
fundamental em como o pináculo 
do esporte será operado e, pela 
primeira vez na história, tocamos 
nos assuntos técnicos, esportivos 
e fi nanceiros de uma vez só”, co-

memorou Jean Todt, presidente 
da FIA. Também informou que 
os carros da temporada de 2021 
deverão ser pouco mais de três 
segundos mais lentos em compa-
ração com os atuais, bem como 
mais pesados, subindo de 743kg 
para 768kg.

Uma das novidades que gerou 
mais polêmica é a do teto orça-
mentário por temporada. Cada 
equipe poderá gastar até cerca 
de US$ 175 milhões, fazendo com 
que o sucesso seja determinado 
por quem melhor investiu seu 
dinheiro. Outro objetivo desta 
medida é buscar novas equipes 
para as edições seguintes. O dire-
tor-esportivo da F1, Ross Brawn, 
garantiu que a categoria terá uma 
fi scalização rigorosa para que o 
teto não seja violado.

“O crucial no aspecto fi nancei-
ro é que se trata de um regula-
mento da FIA. Há punições em 
caso de quebra de regras. Antes, 
havia um acordo de cavalheiros 
entre as equipes, que não era tão 
de cavalheiros assim. Se você 
quebrar as regras, você perde o 
campeonato”, destacou Brawn. 
Os diretores da Fórmula 1 ainda 
comentaram que o objetivo é 
ter até 25 Grandes Prêmios por 
temporada e que a categoria está 
entregando um esporte mais 
sustentável (ANSA).

F1 terá carros mais 
futuristas e novo 

regulamento para 2021

Objetivo é tornar a categoria mais equilibrada.

ANSA
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