
As primeiras 140 moradias atendidas são 
da comunidade quilombola Kalunga, 
em Goiás, e 3.704 domicílios do semi-

árido nordestino devem receber as cisternas 
até fevereiro de 2020. O anúncio foi feito pela 
titular da Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), Sandra Terena.

Segundo a secretária, o Ministério está tra-
balhando “em pleno vapor para que as comuni-
dades que sofrem com a seca no Brasil possam 
vivenciar uma realidade transformada.” As 
cisternas são sistemas de armazenamento 
de água que garantem o abastecimento em 
épocas de seca. Sandra Terena participou, em 
Recife, de uma ofi cina sobre o programa com 

representantes de empresas que irão executar 
a construção das cisternas nas comunidades. 

Para a coordenadora de Difusão e Promoção 
de Políticas para as Comunidades Quilom-
bolas, Arlene de Morais, que participa da 
Ofi cina na capital pernambucana, o objetivo 
é sensibilizar as empresas com informações 
qualifi cadas sobre as comunidades com as 
quais vão trabalhar. “A partir das apresenta-
ções institucionais que trouxeram os aspectos 
conceituais do que é ser quilombola, bem 
como a construção de parceria efetivada para 
a execução de políticas públicas, as entidades 
possam cumprir os requisitos de execução do 
programa, respeitando as especifi cidades e 
modo de vida das comunidades”.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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: ERIC ISAAC BARROS BARBOSA, profi ssão: telegrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maurilio Serafi m Barbosa e de Edna Rosa 
Barros. A pretendente: AMANDA GONÇALVES DE ALMEIDA, profi ssão: técnica de 
coleta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Franco de Almeida 
e de Dyane Flores Gonçalves.

O pretendente: ANDRÉ GÓIS DE SOUZA, profi ssão: técnico em informatica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ataide Góis de Souza e de Arinete Soares da 
Silva Souza. A pretendente: ARIELLY FERNANDA MACEULEVICIUS DIAS, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Fartura, SP, data-nascimento: 
10/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Aparecido 
Cordeiro Dias e de Vera Clara Lucia Maceulevicius Dias.

O pretendente: PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Gomes de Melo e de Marta Aparecida 
Gomes de Melo. A pretendente: ALINE SANTOS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão de Fatima 
Rodrigues da Silva e de Maria Betania Maciel dos Santos.

O pretendente: JOSÉ EDIJANIO DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 10/03/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista dos Santos e de Josefa de Araújo. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: IAÇU, BA, data-nascimento: 14/11/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria Jose Queiroz da Silva.

O pretendente: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ico-Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 11/06/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Altino Pereira dos Santos e de Florice 
Pereira dos Santos. A pretendente: ZILDA FRANCISCA DE ALMEIDA, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Congonhinhas, PR, data-nascimento: 
02/09/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Davi Francisco de 
Almeida e de Maria Aparecida de Almeida.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS, profi ssão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Francisco do Conde, BA, data-nascimento: 24/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Natalice dos Santos. A pretendente: MARIA 
GISELE OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ilton de Souza e de Maria Lucimar Oliveira de Souza.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME FERNANDES RODRIGUES, profi ssão: consultor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wagner Gomes Rodrigues e de 
Célia Regina Fernandes Gomes Rodrigues. A pretendente: ENDORA BELO RUSSO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Foz do Iguaçu, PR, data-
nascimento: 08/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro 
Antonio Madeira Russo e de Luci Mara Aparecida Belo.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, profi ssão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Neto e de Raimunda Juvina 
de Souza. A pretendente: ISABELA CAROLINA DE FARIAS, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Angelo de 
Farias e de Luciamara da Silva.

O pretendente: FLÁVIO SOUSA MAIA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 17/01/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Edson Oliveira Maia e de Zelice Neri de Sousa. A 
pretendente: CRISTIANE CUNHA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/10/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Santos Silva e de Maria da Conceição Cunha 
Silva.

O pretendente: CELIO ARAÚJO DE VASCONCELOS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 23/07/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Araújo de Vasconcelos e de Maria Helena 
de Vasconcelos. A pretendente: FRANCISCA ELANE FERREIRA VAZ, profi ssão: 
estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: Miguel Alves, PI, data-nascimento: 
08/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lázaro de Jesus Vaz e 
de Maria Antonia Mesquita Ferreira.

O pretendente: MARCO TÚLIO VILELA, profi ssão: aux. de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Sucesso, MG, data-nascimento: 19/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilvane Resende Vilela e de Maria da Paixão. 
A pretendente: STHELLA BARBOSA PEREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilheus, BA, data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Ribeiro Pereira e de Sonilda Barbosa Pereira.

O pretendente: EDIVAN MOURA DOS SANTOS, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Onias dos Santos e de Edileuza Moura dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE ALVES NASCIMENTO, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves Nascimento e de Maria 
de Lourdes Silva Moura Nascimento.

O pretendente: JOSÉ EUDES CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Atalaia, AL, data-nascimento: 07/12/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues dos Santos e de Benedita 
Correia de Lima. A pretendente: ROSELENE DE SENA JORGE, profi ssão: aux.
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/08/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Ribeiro Jorge 
e de Maria Aparecida Pereira de Sena.

O pretendente: SANDOVAL SANTOS SOUZA, profi ssão: enc. de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 13/07/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benigno Martins Souza e de Rosenita Santos 
Souza. A pretendente: ASSUNÇÃO DA SILVA DOURADO, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Julião da Silva Dourado e de 
Maria Auri da Silva Dourado.

O pretendente: LUCIO FONTES, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Cristovão, SE, data-nascimento: 12/07/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Fontes e de Maria Lindinalva Fontes. 
A pretendente: ELIETE DIAS DE ANDRADE, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 22/12/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Dias de Andrade e de Maria 
Dias de Andrade.

O pretendente: KEVIN DE ALMEIDA BARBA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Barba Junior e de Raquel de Jesus 
Almeida Barba. A pretendente: VALÉRIA PEREIRA FERNANDES CAJÁ, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Fernandes 
Cajá e de Solenidade Pereira de Jesus.

O pretendente: ERNSEAU FRANCOIS, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luben Francois e de Losenie Joseph. A pretendente: CHANTALE 
FLEURIMAR, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-
nascimento: 11/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Andre 
Fleurimar e de Francine Parisien.

O pretendente: GLAUCO DIAS MARQUES DOS REIS, profi ssão: vendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Belarmino Marques dos Reis e 
de Lindamir Dias Marques dos Reis. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/06/1981, residente e domiciliada em Nova Odessa, SP, fi lha 
de Nivaldo Aparecido de Oliveira e de Cleusa Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Gilberto Pereira Sampaio e de Bernadete 
de Carvalho Sapaio. A pretendente: GABRIELLE MARTINS DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Oliveira da 
Silva e de Rosinei Martins Adolfo.

O pretendente: PATRICK FERREIRA SALES DE OLIVEIRA, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Durval Sales de Oliveira Filho e 
de Maria Nubia Ferreira da Silva. A pretendente: ISABELA DE ARAUJO RAMIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Nunes Ramiro e 
de Regina Marques de Araujo Ramiro.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE SILVA, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Inacio da Silva e de Carmen 
Fernandes Silva. A pretendente: SHEILA ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro de Oliveira e 
de Lilian Araujo de Oliveira.

O pretendente: WENDER BERNARDINO PINTO, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Reis Pereira Pinto e de 
Maria Bernardino Pinto. A pretendente: ANGELICA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel 
Francisco dos Santos e de Roseane Maria de Andrade Silva.

O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Valdevino da Silva e de Elisabete 
Adenilde dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA DOS SANTOS, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-
nascimento: 10/12/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria 
José dos Santos.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aluisio da Silva Lima e de Marcionila Isabel Lima. 
A pretendente: JANE ANDRADE COSTA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Vicente da Costa e de Maria Lucineide de Andrade Moura.

O pretendente: VITOR DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: técnico de rede, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abdon Rodrigues da Silva Neto e de Edilma dos Santos Souza 
Rodrigues. A pretendente: ÉRIKA SEIXAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sandro Humberto Seixas e de Celina Ribeiro Gomes Seixas.

O pretendente: ANDRÉ PARMEZAN NOGUEIRA, profi ssão: coordenador de 
importação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1992, residente e domiciliado em Barueri, SP, fi lho de David Aparecido Nogueira 
e de Sonia Aparecida Permezan Nogueira. A pretendente: JANAINA FLAVIA ASSIS 
LORENÇÃO CAMPOI, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ausilio Batista Campoi e de Flavia de Assis Lorenção Compoi.

O pretendente: LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: carregador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rudneia Pereira dos Santos. 
A pretendente: JENNIFER SANTOS BROTAS, profi ssão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elione Gomes de Brotas e de Maria do Socorro 
da Silva Santos Brotas.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ RUFINO, profi ssão: confeccionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 09/05/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de David José Rufi no e de Isabel Maria Rufi no. A pretendente: 
MARCELA SOARES, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itajobi, SP, data-nascimento: 21/01/1981, residente e domiciliada em Americana, SP, 
fi lha de José Soares e de Marilda Gonçalves Soares.

O pretendente: LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 05/04/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Dias da Silva e de Maria das Dôres Dias da 
Silva. A pretendente: DIONÉA SOUZA DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 15/08/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ribeiro da Silva e de Carmelita Souza da Silva.

O pretendente: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico eletrotécnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Antonio de Oliveira e de Maria de Fatima 
Oliveira. A pretendente: DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosilene Carvalho de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO NUNES REZENDE, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Rezende e de Edneide 
Lino Nunes Rezende. A pretendente: TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: 
consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Dionisio de Souza e de Geralda Maria Jesus de Souza.

O pretendente: CESAR MAGALHAES MEDRADO FONSECA, profi ssão: frentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Medrado Fonseca e 
de Simone Magalhaes Nascimento. A pretendente: ELIZANGELA PEREIRA SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 
05/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Albenor Alves dos 
Santos e de Evanilda de Barros Pereira Santos.

O pretendente: JAMES SILVA REIS PARZIALE, profi ssão: eletricista de manutenção 
indu, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luciano Parziale e de Joana Silva 
Reis. A pretendente: CELINDA MARIA DE SOUZA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 23/07/1968, 
residente e domiciliada em Diadema, SP, fi lha de João Antonio de Souza e de Cristina 
Pereira de Souza

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO GABRIEL, profi ssão: meio ofi cial de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Denis Pereira Gabriel 
e de Iara do Nascimento Gabriel. A pretendente: GLÁUCIA EMANUELE RIBEIRO 
PELEGRINO, profi ssão: cuidadora de idoso, estado civil: solteira, Naturalidade: São 
Paulo, SP, Data-Nascimento: 20/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Ribeiro Pelegrino e de Telma Pelegrino.

O pretendente: HUMBERTO BAPTISTA NOGUEIRA, profi ssão: restaurador de artes, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Baptista Nogueira e de Ana 
Brigida Lopes. A pretendente: JÉSSICA DE SOUSA COELHO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Senador Camará, RJ, data-nascimento: 09/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de Assis Coelho e de 
Veronica Moreira de Sousa.

Eduardo Moisés

Cai na malha 
fi na. O que
fi z de errado?

Após recolher uma 

série de documentos, 

fi nalmente conseguir 

entregar sua Declaração 

de Imposto de Renda 

junto à Receita Federal, 

o contribuinte recebe 

aquela fatídica noticia 

de que caiu na malha 

fi na, que nada mais é  

que um procedimento 

para verifi car 

inconsistências na 

declaração do Imposto 

de Renda. O que será 

que aconteceu? Calma! 

Provavelmente você 

cometeu um equivoco 

no preenchimento! Veja 

abaixo os erros mais 

comuns, elencados pela 

própria Receita Federal:

1) Inclusão de depen-

dentes com rendimentos 

próprios, sem inclusão dos 

rendimentos: mesmo que 
seu dependente seja isento 
(tem rendimentos abaixo do 
limite de obrigatoriedade para 
declarar, como, por exemplo, 
uma bolsa de estágio), seus 
rendimentos precisam ser 
tributados na declaração do 
titular. Tributar no ajuste anu-
al e compensar o respectivo 
imposto de renda retido rendi-
mentos que são de tributação 
exclusiva na fonte, tais como 
o 13º salário, rendimentos de 
aplicação fi nanceira e prêmios 
em loterias.

2) Ter informado os ren-

dimentos de aluguéis re-

cebidos de pessoas físicas 

no quadro de rendimentos 

tributáveis recebidos de 

pessoas jurídicas, sendo 
a fonte pagadora o CPF do 
locatário ou CNPJ da imobili-
ária ou informá-los no quadro 
de rendimentos recebidos 
de pessoas físicas, porém na 
coluna errada. Esses rendi-
mentos devem ser informados 
na coluna  Aluguéis. 

3) Carnê-leão declarado 

por mês de vencimento: 

o lançamento do carnê-leão 
deve ser realizado no mesmo 
mês em que foi recebido o 
rendimento que originou o 
respectivo recolhimento, não 
no mês em que tal recolhimen-
to efetivamente venceu. 

4) Lançar honorários por 

serviços prestados a pes-

soas físicas, preencher com 
zeros o campo CPF do benefi -
ciário do serviço ou informar 
esses valores no quadro de 
rendimentos tributáveis re-
cebidos de pessoas jurídicas, 
sendo a fonte pagadora o CPF 
do benefi ciário do serviço.  Os 
valores devem ser informados 
no quadro de rendimentos 
recebidos de pessoas físicas, 
na coluna Trabalho Não Assa-
lariado, preenchendo o CPF 
do benefi ciário do serviço. 

5) Rendimentos Rece-

bidos Acumuladamente 

(RRA): contribuinte informa 
os rendimentos e os oferece à 
tributação no ajuste anual, ape-
nas por desconhecimento dos 
efeitos da opção pela tributação 
exclusiva, muito menos gravosa 
que a normal. RRA declarados 
na fi cha de rendimentos tribu-
táveis, não na fi cha de RRA: 
lançamento equivocado pelos 
contribuintes do RRA sujeito 
à tributação exclusiva na fi cha 
de rendimentos tributáveis 
(fi cha normal de rendimentos), 
em vez de declararem na fi cha 
RRA, com a devida opção pela 
forma de tributação (exclusiva 
ou no ajuste). 

6) Pensão alimenticia: 
lançar os rendimentos no 
quadro de rendimentos tri-
butáveis recebidos de pes-
soas jurídicas, sendo a fonte 
pagadora o CPF do alimen-
tante (quando o pagamento 
é direto) ou CNPJ da fonte 
pagadora do alimentante 
(pensão alimentícia descon-
tada em folha de pagamento). 
Informar tais rendimentos 
no quadro de rendimentos 
recebidos de pessoas físicas, 

porém na coluna errada (es-
ses rendimentos devem ser 
informados na coluna Pensão 
Alimentícia e Outros.) 

7) Pecúlio declarado 

como previdência privada: 

o pecúlio também consta no 
campo de informações com-
plementares do comprovante, 
mas apenas será  dedutível a 
título de previdência privada 
o que está no campo apro-
priado. Via de regra, o pecúlio 
não é dedutível, por não se 
caracterizar como previdência 
privada. 

8) Honorários advoca-

tícios: somente é dedutível 
a parcela proporcional às 
verbas tributáveis recebidas, 
excluindo-se o valor propor-
cional às verbas isentas ou 
não tributáveis. Logo, não  é 
para ser deduzida a totalidade 
paga à titulo de honorários, 
equivoco muito comum. Em 
casos de ações na Justiça 
Federal, o contribuinte deverá 
informar o CNPJ do Banco 
pagante, não o CNPJ do réu, 
na medida que,  atualmente, 
nos rendimentos decorrentes 
de ações na Justiça Federal, 
via de regra, a DIRF é apre-
sentada pelo Banco do Brasil 
ou pela Caixa.

9) Atualização dos bens 

declarados: também é muito 
comum a atualização, a valor 
de mercado, do valor dos 
bens declarados. Como regra 
geral, deve ser declarado o 
valor histórico, conforme 
instruções no PGD. Só será 
permitida a modifi cação do 
valor anteriormente decla-
rado se ocorreram despesas 
com construção, ampliação 
ou reforma, e em casos de 
desembolso com as parcelas 
de fi nanciamento imobiliário. 
Nos casos de despesas como 
reforma, construção ou am-
pliação, estas só poderão ser 
incorporadas ao custo do 
imóvel se devidamente com-
provadas, com notas fi scais, 
recibos etc. Recomenda-se 
guardar tais documentos por 
cinco anos. 

10) Despesas médicas 

não dedutíveis: Não há 
limite de valor para a dedu-
ção de despesas de saúde, 
porém importante que o 
contribuinte apenas lancem 
valores despendidos com sua 
saúde e de seus dependentes. 
E é preciso que haja dados 
que comprovem tais valores: 
notas e recibos assinados 
pelo profi ssional de saúde, o 
nome completo, o CPF, além 
de informações do paciente.

Necessário acalmar o con-
tribuinte! O fato de estar na 
malha fi na não quer dizer que 
precisará pagar multa. Em 
muitos casos, uma declara-
ção retifi cadora bastará para 
corrigir os erros declarados. 
Apenas será aplicada multa 
quando houver Imposto de 
Renda a ser pago, ou seja, 
sem estar quitado. Nesse 
caso, o valor a ser pago pode 
ser de 20% do imposto, se a 
retifi cação ocorrer antes do 
contribuinte ser notifi cado 
pela Receita. Com a notifi ca-
ção, o valor aumenta de forma 
considerável: 75% o valor do 
imposto, a não ser que seja 
um erro muito inexpressivo. 
Em casos mais graves, pouco 
comuns, como em fraudes, 
pode ser pago de 150% a 225% 
o valor do imposto, além da 
cobrança da taxa Selic. Os 
valores sofrem acréscimos 
com a variação da taxa Selic 
na época em questão.

Caso o contribuinte entenda 
que não houve erro na de-
claração que caiu na malha, 
basta aguardar uma intimação 
do Fisco ou  se antecipar e 
agendar uma data para levar 
os documentos que compro-
vem os dados declarados, o 
que antecipa a verifi cação 
da declaração e seu integral 
processamento.

(*) Nota – Receita Federal
do Brasil

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses

As cisternas são sistemas de 
armazenamento de água que garantem o 

abastecimento em épocas de seca.

Mais de 3,7 mil comunidades vão 
receber cisternas a partir de julho

As instalações do Programa Cisternas, que visam garantir o armazenamento de água em comunidades carentes, 
vão começar em julho
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