
No último dia 30 de abril 

de 2019, foi promulgada 

a MP que “Institui a 

Declaração de Direitos de 

Liberdade Econômica, que 

estabelece garantias de 

livre mercado. 

Em linhas gerais, a MP da 
Liberdade Econômica 
alterou normas e prin-

cípios que antes eram vistos 
como intervencionistas, e tem 
como fi nalidade principal dar 
mais autonomia aos particula-
res e desburocratizar o dia a 
dia do empresariado. Trouxe 
consigo, portanto, propostas 
interessantes para a socieda-
de, especialmente por buscar 
a facilitação dos negócios pri-
vados e, consequentemente, 
propiciar o aquecimento da 
economia. 

Nesse sentido, a MP visou 
a presunção da boa-fé do em-
presário e reafi rmou a antiga 
máxima de que a boa-fé se 
presume, enquanto a má-fé 
se prova. Embora ainda haja 
discussões sobre a constitu-
cionalidade da MP, vale a sua 
breve análise desde já com 
foco na desconsideração da 
personalidade jurídica e, mais 
especifi camente, na nova re-
dação do caput e na inclusão 
dos §1º e §5º, ambos do artigo 
50 do Código Civil (CC), sem, 
contudo, esgotar o tema.

Em poucas palavras, antes 
da publicação da MP, o CC 
somente tinha o artigo 50, sem 
nenhum inciso e parágrafo, 
para conceituar o instituto 
da desconsideração da per-
sonalidade jurídica, cabendo 
à doutrina e ao próprio CPC o 
aprimorado do instituto. A MP 
incluiu 5 (cinco) parágrafos 
para melhor disciplinar o tema 
e, dentre as novas regras, exi-
ge o dolo para a confi guração 
do desvio de fi nalidade (§1º) 
e também para comprovar 
a expansão e/ou alteração 
da fi nalidade da empresa de 
maneira a lesar credores (§5º).

O caput do artigo 50 do 
CC passou a considerar que 
responderão pelo ato lesivo 
somente aqueles que efeti-
vamente foram benefi ciados 
pelo ato. Grande parte da dou-
trina já defendia a necessidade 
dessa mudança, justamente 
para a proteção dos sócios de 
boa-fé que, muitas vezes, se-
quer tinham conhecimento do 
ilícito praticado em nome da 
sociedade, evitando, assim, o 
uso desproporcional e desme-
dido da desconsideração. Sem 
prejuízo da evolução do caput 
do artigo 50 do CC, os §§s 1º 
e 5º demandam uma análise 
ainda mais ponderada, pois 
aparentemente representam 
um retrocesso na legislação. 
Vejamos:

A MP reformou totalmente 
um entendimento que antes 
era unanime e passou a tratar 
o dolo como condição sine qua 
non para o reconhecimento 
do desvio de fi nalidade da 
empresa (§1º). Vale lembrar 
que dolo, na ótica do Direito 
Civil, consiste na prática de 
um determinado ato com a 
intenção de obter um resulta-
do ilícito, como por exemplo 
lesar credores.

Desta forma, além de poder 
gerar mais dificuldade na 
aplicação da desconsideração, 
que por si só já consiste em 

medida processual excepcio-
nal, a comprovação do dolo 
nessas situações pode impli-
car prova de difícil, senão de 
impossível produção. Ao invés 
de se comprovar “somente” 
a utilização ilícita da pessoa 
jurídica, que já se mostra 
muito trabalhoso, os lesados 
terão que provar o dolo do 
sócio ao agir deste modo, com 
a intenção de lesar credores.

Ainda nesse sentido, impor-
tante ponderar que a alteração 
contraria jurisprudência paci-
fi cada do STJ, que entende ser 
o dolo essencial apenas para 
os casos de encerramento 
irregular da empresa, mas não 
de desvio de fi nalidade. O dolo 
também passou a ser elemento 
indispensável à aplicação da 
desconsideração em casos 
de expansão e/ou alteração 
da fi nalidade da sociedade, 
na intenção de lesar credores 
(§5º). 

Parece que a MP contri-
buiu negativamente para o 
assunto, uma vez que, como 
sabemos, aquele que altera a 
fi nalidade original da atividade 
econômica da empresa, muito 
provavelmente, desvia o seu 
propósito . Assim, condicionar 
essa hipótese de desconside-
ração da personalidade jurí-
dica à comprovação do dolo 
resulta em um ônus excessivo 
à parte lesada e, ao mesmo 
tempo, difi culta ainda mais a 
sua aplicação.

Com efeito, essa nova ideia 
deve ser cuidadosamente 
analisada, mesmo porque 
sabemos que infelizmente é 
comum em nosso país se uti-
lizar de pessoa jurídica para 
fi ns escusos, com a intenção 
de lesar credores, o que tam-
bém justifi ca a “avalanche” de 
pedidos judiciais de desconsi-
deração.

Nesse sentido, a necessi-
dade de se comprovar o dolo 
para ambos os casos mencio-
nados (desvio de fi nalidade 
e expansão e/ou alteração 
da finalidade da empresa) 
pode representar uma enor-
me contradição aos próprios 
objetivos da MP da Liberdade 
Econômica, uma vez que, ao 
mesmo tempo em que visa 
a estimular a economia na-
cional, credores poderão ser 
vítimas do mal-uso da pessoa 
jurídica e ter difi cultada na 
satisfação de seus créditos.

Todavia, os §§1º e 5º de-
vem ser analisados com 
parcimônia, uma vez que, 
se por um lado fortalecem a 
distinção da pessoa jurídica 
da pessoa de seu sócio, o que 
é demasiado importante no 
desenvolvimento da atividade 
empresarial, podem acabar 
por proteger demasiadamente 
os “empresários” que abusam 
da personalidade jurídica, ao 
condicionar a aplicação da 
desconsideração, na maioria 
dos casos, à comprovação 
do dolo.

(*) - É sócia fundado do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 
de direito privado, contencioso cível, 

arbitragem, imobiliário, família e 
sucessões (elisa.fi gueiredo@ffl  aw.

com.br);
(**) - É Advogado do FF Advogados, 

atua na área de Contencioso Cível
(thiago.schapiro@ffl  aw.com.br).
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O profi ssional terá de se adaptar a esse novo tempo para absorver mais e novas demandas.

É o que mostra a Michael 
Page, consultoria espe-
cializada no recrutamen-

to de alta e média gerência. De 
acordo com a companhia, os 
executivos do futuro terão de es-
tudar mais, atuar em novas pro-
fi ssões, trabalhar remotamente 
e enfrentar maior concorrência.

“O mercado de trabalho 
está passando por profundas 
transformações. Assim como 
a sociedade de modo geral, o 
meio corporativo e as tarefas do 
dia a dia serão impactados pelo 
alto e rápido desenvolvimento 
da tecnologia e da ciência. O 
profi ssional terá de se adaptar a 
esse novo tempo para absorver 
mais e novas demandas”, ex-
plica Ricardo Basaglia, diretor 
geral da Michael Page.

Confi ra as oito mudanças que 
devem impactar o mercado de 
trabalho:

1. Mais concorrência pro-
fi ssional - As empresas irão 
selecionar o candidato mais 
atrativo para a vaga em questão, 
sem se importarem com gênero, 
idade ou com o lugar onde este 
profi ssional vive - mesmo que 
seja a quilômetros do escritório;

2.  Adeus trabalho de uma vida 
inteira - Os profi ssionais serão 
cada vez mais internacionais e 
buscados para trabalharem em 
projetos específi cos. Portanto, a 
troca de emprego será algo mais 
do que normal, será necessária;

3. Mais estudos - Para serem 
bem remuneradas, as pessoas 
terão que estudar mais e mais. 
Graduações e MBAs não serão 
diferenciais. Cursos pontuais 
e reciclagens ditarão o futuro 
educacional;

Escritório remoto, mais tempo 
de estudos, novas profi ssões

O profi ssional que pretende ter uma graduação, trabalhar em uma única empresa e com endereço fi xo pode estar 
com os dias contados

4. Escritório onde você quiser 
- No parque, no café, em casa, 
em um coworking. Trabalhar de 
qualquer lugar fora do escritó-
rio será mais do que permitido, 
será uma ação encorajadora. 
Networking, novos negócios e 
bem-estar para o profi ssional 
são somente alguns dos bene-
fícios com a prática; 

5. Mudanças de horários 
- Mais fl exibilidade e maior 
preocupação com o bem-estar 
do funcionário entrarão para os 
temas de fi scalização de órgãos 
governamentais;

6. Desenvolvimento tecnoló-
gico - A demanda e procura por 
profi ssionais qualifi cados para 
lidar com novas tecnologias 
passará a aumentar de maneira 
considerável. Mecanismos e 
colaboradores que permitam 
maior produtividade e mudanças 
nas relações de trabalho como 
conhecemos atualmente serão 
muito, mas muito valorizados.

7. Globalização econômica - 
Faz tempo que ouvimos sobre 
globalização, não é mesmo? A 
geografi a não é mais um limite e, 
devido aos avances tecnológicos 
e logísticos, o comércio exterior 

estará ainda mais interligado. No-
vas rotas comerciais, maneiras 
de entrega, gestão de pedidos, 
e-commerce... um mundo à parte 
será criado para dar conta de 
tanta inovação;

8. Novas profi ssões - Irão surgir 
novas tarefas para profi ssões que 
ainda estão por vir. Curioso, não? 
Fruto da evolução científi ca e 
tecnológica, cerca de 70% das 
crianças de hoje em dia traba-
lharão em profi ssões que ainda 
não existem.

Fonte e mais informações: (www.
michaelpage.com.br).
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Elisa Junqueira Figueiredo (*) e Thiago Schapiro (**)

A MP da liberdade econômica 
e seus primeiros refl exos

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: LUIS CARLOS DE PAULA LISBOA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (03/08/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Manoel de Paula Lisboa e de Luzia dos Santos Lisboa. A pretendente: 
EDILEUZA APARECIDA ALVES AREÃO, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em 
Ubiratã - PR, no dia (29/12/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Terto Alves e de Maria Aparecida Padoin Alves.

O pretendente: SÉRGIO DE CASTRO BALLAN, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (11/02/1962), residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Anuar Ballan e de Dalva de Castro Ballan. A pretendente: ANA 
CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (18/01/1972), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Nunes de Oliveira e de Ana Maria. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, nesta Capital onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ANTÔNIO MARCOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (22/05/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião da Silva e de Terezinha da Silva. A 
pretendente: SILVANA JOSE VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Ouro Verde - PR, no dia (30/10/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Jose Vieira e de Izilda Marques Vieira.

O pretendente: RONALDO ARANTES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo - SP (Registrado 1º Distrito de São Gonçalo - RJ), no dia (02/07/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria da Soledade Arante. A pre-
tendente: GABRIELA LEDO DA PONTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (25/03/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisca Ledo Guimarães.

O pretendente: FAUSTO DE SOUSA MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Rio Grande do Piauí - PI, no dia (04/04/1967), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Cardoso de Macêdo e de Maria Antônia de 
Sousa Macêdo. A pretendente: MARIA ELIZABETE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Bezerros - PE, no dia (21/11/1969), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Dudu de Oliveira 
e de Margarida Sidronia da Silva.

O pretendente: AGUINALDO VICENTE BARBOSA, estado civil divorciodo, profi ssão 
agente de viagens, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/09/1969), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Silva Barbosa e de Inez Vicente Barbosa. 
A pretendente: CLAUDETE SAMPEDRO, estado civil solteira, profi ssão dona de casa, 
nascida nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (08/12/1973), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Sampedro e de Francisca Sanches Sampedro.

O pretendente: GERSON ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em Francisco Badaró - MG (Registrado  Distrito Jenipapo de Minas), no dia 
(08/07/1974), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Secundo 
Alves Pereira e de Maria Leite Barbosa Alves. A pretendente: GERCI LEITE DA MOTA, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em Francisco Badaró - MG (Registrada 
Distrito de Jenipapo de Minas), no dia (04/06/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nunes Ferreira da Mota e de Rita Leite de Matos.

O pretendente: RAFAEL BUENO DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (04/03/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir de Souza Ferreira e de Katia 
Bueno de Souza Ferreira. A pretendente: BIANCA CORREA DE TOLEDO ORMAS-
TRONI, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 
(03/01/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Claudir Ormastroni e de Beatriz Correa de Toledo Ormastroni.

O pretendente: HENRIQUE DE MORAES PRINCESA DOS SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão desenvolvedor, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no 
dia (01/12/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson 
Princesa dos Santos e de Rosana de Moraes Princesa dos Santos. A pretendente: SUE-
LEN SANTOS SERAFIM, estado civil solteira, profi ssão monitor, nascida nesta Capital, 
Pari - SP, no dia (25/08/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Teodoro Serafi m e de Selma Leite dos Santos Serafi m.

O pretendente: JEFFERSON AMORIM MARTINS GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro civil, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (08/03/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Martins Gonçalves e de 
Lucimar de Jesus Amorim Martins Gonçalves. A pretendente: TATIANE DOS SANTOS 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Tucuruvi 
- SP, no dia (01/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Pinheiro de Oliveira e de Teresinha Maria de Oliveira.

O pretendente: EBERT CESAR DE SOUZA PEREIRA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão analista de suporte, nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/04/1971), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Pereira e de Clarice 
de Souza Pereira. A pretendente: JANE CARLA JUVENTINA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Caratinga - MG, no dia (27/07/1978), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Juventina da Silva.

O pretendente: JORGE LOURENÇO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Brasópolis - MG, no dia (23/05/1942), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Lourenço da Silva e de Maria José. A preten-
dente: MARIA DE LOURDES LOURENÇO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, 
nascida em Adamantina - SP, no dia (21/05/1953), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Valmiro Gomes de Mendonça e de Maria Anunciata de Mendonça.

O pretendente: RAFAEL TARDINI MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão atleta 
profi cional, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (25/01/1992), residente e 
domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de Cleiton Monteiro e de Maria Apare-
cida Tardini Monteiro. A pretendente: AMANDA LOBO VALIM, estado civil solteira, 
profi ssão pricing, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/01/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cledster Augusto 
de Paula Valim e de Celeide Barbosa Lobo Valim. Obs.: Bem como cópia enviada 
a Unidade de Serviço do Município de São Caetano do Sul, neste Estado, onde o 
pretendente é residente e domiciliado.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: VINÍCIUS SALVAGNO, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Jundiaí, SP, no dia (20/08/1990), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Michele Salvagno e de Aparecida Rodrigues Farinha Salvagno. A pretendente: 
THAÍS MACIEJEWSKI DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, analista de marketing e 
pesquisa, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/08/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdir de Campos e de Carla Alves Maciejewski.

O pretendente: LUIZ RICARDO MARINI MARCONDES DE OLIVEIRA, de nacionali-
dade brasileira, administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/07/1976), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Athos Marcondes de Oliveira e 
de Geter Miran Marini de Oliveira. A pretendente: MICHELLE REGINA DA SILVA AL-
VES, de nacionalidade brasileira, bancária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(23/05/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amaro da Silva Alves 
e de Neusa Gomes da Silva Alves.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
designer, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Elcy Rodrigues de Araujo e de Marcia Regina de Souza. O 
pretendente: JOEL THOMAS NIEDFELDT, de nacionalidade americana, programador, 
solteiro, nascido em Fond Du Lac - Estados Unidos da América, no dia (18/10/1977), 
residente no Estados Unidos da América e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Thomas 
Edward Niedfeldt e de Linda Jane Schaller.

O pretendente: ANDERSON VILLELA DE AMORIM, de nacionalidade brasileira, contro-
lador de acesso, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (15/06/1977), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Clodomiro Cavalcante de Amorim e de Elizabete 
da Silva Villela. A pretendente: JUBERLITA PINHEIRO DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, autonoma, divorciada, nascida em Arara, PB, no dia (11/08/1964), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Pinheiro de Sousa e de Rita Moreira 
de Sousa Pinheiro.

O convivente: RODRIGO BRAVIM ANGELLA, de nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, funcionário público estadual, nascido em Botucatu, SP, no dia (11/03/1986) 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emílio Angella Neto e de Márcia 
Inês Bravim Angella. A convivente: MARÍLIA DA COSTA GOLFIERI, de nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, advogada, nascida em Cascavel, PR, no dia (26/07/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto Golfi eri Junior e de Mônica 
Ferreira da Costa Golfi eri.

O convivente: FELIPE SOEIRO CHAIMOVICH, de nacionalidade brasileira, solteiro, pro-
fessor, nascido em Santiago, Chile, no dia (16/06/1968), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Hernan Chaimovich Guralnyk e de Vera Figuer Soeiro Chaimovich. O 
convivente: SÍLVIO CURADO COELHO, de nacionalidade brasileira, solteiro, arquiteto, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1963), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Plinio da Silva Coelho e de Luisa Curado Coelho.

Refl exões
ENCONTRE O SEU VERDADEIRO CHAMADO.

Inspiração diária de Kate Spreckley.

As mudanças de energia que sofremos até agora facilita-
ram a incorporação gradual de nossa alma. Este processo 
foi bastante acelerado, o que traz muitos novos caminhos, 
direções e oportunidades. É sempre nossa escolha aceitar 
essas novas possibilidades. Podemos optar por continuar em 
nosso caminho de crescimento e recriarmos a nossa realidade, 
ou podemos permanecer imutáveis na destruição e no caos 
do velho mundo. As energias que chegam estão revelando as 
motivações ocultas por trás de tudo o que você faz, expan-
dindo e aprofundando sua consciência. Os aspectos internos 
de sua alma estão sendo expostos, o que está mudando sua 
realidade externa e mudando sua vida de acordo com isso. 
É hora de encontrar seu verdadeiro chamado sem medo ou 
apego. Muito amor.

https://www.spiritpathways.co.za/
Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANTÔNIO WILSON GOMES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1971, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gomes da Silva e de Adeilda 
Mila Gomes. A pretendente: DANIELLE LOPES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/03/1981, residente e domiciliada em São José dos Campos, SP, fi lha de Arnaldo 
Lopes dos Santos e de Ivone de Melo Lima Santos.
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