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Helmuth Hoffstatter (*)

A dúvida de como realizar esse 
procedimento é uma das mais 
frequentes na área. Por esse 

motivo, neste artigo, será apresentado 
algumas formas de recuperar ou redu-
zir os tributos de importação. Mas para 
entender como podemos realizar esses 
procedimentos, é necessário primeiro 
conhecer os principais impostos nas 
operações de importação.

Imposto de Importação: essa é 
a principal tarifa alfandegária na 
importação de uma mercadoria, a 
base de cálculo é a tarifa externa 
comum. O fato gerador do imposto 
de importação é a entrada da mer-
cadoria em território aduaneiro. 
Esse imposto é aplicado em mui-
tos países, pois controla a balança 
comercial e equilibra o comércio 
internacional. Imposto de Produto 
Industrializado: o IPI é um imposto 
federal, ou seja, somente a União 
pode alterá-lo, ele é gerado após o 
desembaraço aduaneiro do produto 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Oficial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ADERBAL DE VITTO, estado civil solteiro, profissão serralheiro, nascido 
em Angatuba, SP (Registrado no RCPN do 1º Subdistrito de Itapetininga, SP), no dia 
08/05/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sebastião 
Angelo de Vitto e de Lourdes Bortoletto de Vitto. A pretendente: ALESSANDRA DE PAIVA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 
10/06/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Alfredo de 
Paiva e de Maria Onofre de Paiva.

O pretendente: KAIKE FERREIRA XAVIER, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido São Paulo, SP, no dia 02/08/1994, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filho de Fabiano Xavier da Silva e de Roseni Ferreira do Rosário. A preten-
dente: GIOVANNA APARECIDA FERNANDES ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Brasília de Minas, MG, no dia 14/11/2001, residente e domiciliada em 
Brasília de Minas, MG, filha de Solivan Luiz de Araújo e de Marcília Fernandes Araújo. 
Obs.: Cópia do edital recebido do RCPN de Brasília de Minas, MG.

O pretendente: DEVIS LOUIS DER PAULA, estado civil divorciado, profissão professor, 
nascido em Schaerbeek, Bruxelas, Bélgica (transcrição no RCPN do subdistrito da Sé, 
Capital), no dia 22/05/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho 
de Nivaldo Machado de Paula e de Neusa Maria Guanabara de Paula. A pretendente: ANA 
CAROLINA DE MORAES NASCIMENTO, estado civil divorciada, profissão manicure, nascida 
nesta Capital, Santana, SP, no dia 04/11/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de Jair do Nascimento e de Maria Efigênia de Moraes Nascimento.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO PIO COSTA, estado civil solteiro, profissão contador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 04/03/1985, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Ionildo Barbosa Costa e de Shirley Aparecida Pio Costa. A pre-
tendente: JÉSSICA GOZE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista fiscal, 
nascida em Osasco, SP, no dia 24/04/1996, residente e domiciliada em Taboão da Serra, 
SP, filha de Gilson Carvalho de Oliveira e de Olinda Goze de Oliveira. Obs.: Cópia do 
editaln recebida do RCPN de Taboão da Serra, SP.

O pretendente: MARCOS TADEU MENDES, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Monte Belo, MG, no dia 22/05/1963, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, filho de Ovidio Mendes e de Elza Bueno Mendes. A pretendente: DANIE-
LA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profissão confeiteira, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia 15/05/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Quitério Izabel da Silva e de Quitéria Pereira da Silva.

O pretendente: CLAUDIO TEIXEIRA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Cornélio Procópio, PR, no dia 24/07/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Teixeira de Carvalho e de Alice Verissimo. 
A pretendente: RAQUEL SALDANHA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profissão autônoma, 
nascida em São Caetano do Suil, SP, no dia 24/05/1974, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, filha de Aroldo Satiro de Almeida e de Marlene Saldanha de Almeida.

O convivente: RENATO KENJI MATRUBASHI, estado civil solteiro, profissão publicitário, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 26/02/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Ademar Massashico Matrubashi e de Luciana Mariza Shin-
zato. A convivente: TALITIELLE ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profissão publicitária, 
nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 30/03/1996, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Aroldo Miguel da Silva e de Alessandra Evelin Alves.

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: CÉLIO ALVES DE OLIVEIRA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Ibitiara, BA, data-nascimento: 25/07/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Alves de Oliveira e de Maria Aparecida de 
Oliveira e Oliveira. A pretendente: SOLÚSIA SANTOS CRUZ DE ARAUJO, profissão: 
autônoma, estado civil: viúva, naturalidade: em Ibicui, BA, data-nascimento: 05/01/1962, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Estácio Vieira da Cruz 
e de Maria Leocádia dos Santos.

O pretendente: FABIO LESSA CHAVES, profissão: supervisor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 26/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adilson Chaves e de Geovana Lessa Chaves. 
A pretendente: JULIANA DE JESUS LIMA, profissão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Carira, SE, data-nascimento: 07/03/1991, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Pedro de Lima e de Arnaldina Policarpo de Jesus.

O pretendente: RICARDO FELIX DA SILVA, profissão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nascimento: 28/09/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Elizabete Felix da Sil-
va. A pretendente: ALINE DOS SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Elias de Oliveira e de 
Cilvana Maria dos Santos de Oliveira.

O pretendente: ATTILIO BRANDI NETO, profissão: analista de sistema, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, data-nascimento: 14/09/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roberval Pereira Brandi e de 
Lilia Conceição Vieira Brandi. A pretendente: REVILHYN AGDA BRITO DOS SANTOS, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em Guarulhos, SP, data-
nascimento: 17/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Roberto Moreira de Brito e de Regiane Cristina dos Santos.

O pretendente: IOSHITERU MIZUGUTI, profissão: advogado, estado civil: viúvo, natu-
ralidade: em Iacanga, SP, data-nascimento: 25/07/1939, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Massao Mizuguti e de Ias Mizuguti. A pretendente: 
VERA LÚCIA DE PAULA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: em 
Nepomuceno, MG, data-nascimento: 30/10/1956, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo, SP, filha de José Egino de Paula e de Lázara Vitorina de Jesus.

O pretendente: RAFAEL GRAHL BAPTISTA, profissão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Madalena, SP, data-nascimento: 16/10/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jacob Baptista Filho e 
de Elisabete Grahl Baptista. A pretendente: JULIANA APARECIDA ALVES, profissão: 
agente de aeroporto, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, 
data-nascimento: 26/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, 
filha de Ubirajara Alves e de Adriana Aparecida Bravo Alves.

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 - Oficial

O pretendente: JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
analista, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/03/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marisa Barbosa de Olivei-
ra. A pretendente: TAMIRES BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
supervisora, nascida em Arujá - SP, no dia (23/09/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Alves da Silva e de Roseli 
Batista dos Santos.

O pretendente: NICANOR VINICIUS SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
advogado, nascido em Ribeira do Pombal - BA, no dia (02/05/1990), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Adinilton Dantas de Souza e de 
Rosevania Rodrigues Silva. A pretendente: KARINA MIRANDA MARSOLA, estado civil 
solteira, profissão psicóloga, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (04/03/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eusmair Marsola e de 
Rita de Cassia Miranda Marsola.

O pretendente: ALEXANDRE ESPINDOLA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profis-
são professor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/09/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arlindo José de Oliveira e de Maria 
Helenice de Espindola. A pretendente: ALAINA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão advogada, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (20/06/1981), residente 
e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Simplicio Baptista de Oliveira e de 
Valdeli Pereira da Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: TADEU CESAR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão propa-
gandista, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (30/03/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Celso Duarte dos Santos e de Herenilda Maria 
Cesar dos Santos. A pretendente: FERNANDA CICARONE, estado civil solteira, profis-
são agrônoma, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (07/09/1983), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Cicarone e de Vera 
Lucia Cicarone.

O pretendente: RONALDO CAVALCANTI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão líder 
de portaria, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (20/06/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Araujo da Silva e de Lindalva 
Maria Cavalcanti da Silva. A pretendente: DARLENE GOMES FURTADO, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Gonçalo - RJ, no dia (19/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Roberto de Souza Furtado 
e de Walcidinéa Gomes Furtado.

O pretendente: DAVID SUPI NETO, estado civil divorciado, profissão administrador, nascido 
em Pongai - SP (Registrado no Distrito de Pirajui), no dia (27/05/1977), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Egidio Supi e de Sidney da Silva 
Supi. A pretendente: TÂMARA MIDIÃ DE SOUSA SILVA, estado civil divorciada, profissão 
psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/09/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Pedro Neres da Silva e de Miriã Bispo de Sousa.

O pretendente: MARCIO DE OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia (15/10/1982), residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João Batista Rodrigues Filho e de Noemia Antonia 
de Oliveira. A pretendente: MARIANA IUSI MENEGON, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (08/07/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sinesio Menegon e de Rosana 
Iusi Menegon. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde 
o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: MAYCON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão autô-
nomo, nascido em Guarulhos - SP, no dia (19/08/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Rodrigues da Silva Filho e de Mirian Rodri-
gues da Silva. A pretendente: BRUNA APARECIDA SILVA LIMA, estado civil solteira, 
profissão coordenadora, nascida em Santo André - SP, no dia (17 /07/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Pessoa Lima Neto e de 
Francisca Aparecida Silva Felix.

O pretendente: EDSON IDALÉCIO PIRES BARROSO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em Careaçu - MG (Registrado em São Sebastião da Bela 
Vista - MG), no dia (03/07/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de José Idalécio Pires Barroso e de Maria Estela Gonçalves Mendes Barroso. 
A pretendente: BIANCA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida nesta Capital, Itaim Paulista - SP, no dia (10/03/2001), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo de Souza 
Oliveira e de Thais Rodrigues dos Santos Oliveira.

O pretendente: VITOR MORAES, de nacionalidade brasileira, técnico em eletrônica, solteiro, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (28/10/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Édison Pires de Moraes e de Mariléia de Fatima Ramos de Moraes. A 
pretendente: JAMIRE OLIVEIRA SILVA BORGES, de nacionalidade brasileira, servidora 
pública federal, solteira, nascida em Boninal, BA, no dia (25/01/1985), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio José Clementino Borges e de Izauri Maria Oliveira Silva.

O pretendente: AILTON PIMENTA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, ajudante de 
cozinha, solteiro, nascido em Mauriti, CE, no dia (13/12/1999), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Cicero Braz Pereira e de Joana Dárc Pimenta Pereira. A pretendente: 
JENYFFER PIMENTA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, auxiliar administrativo, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/10/2002), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de José Jerisma Alencar de Oliveira e de Francisca Gerdiana Pimenta de Oliveira.

O pretendente: DANIEL SEABRA NOBRE CALHEIROS PIZARRO, de nacionalidade 
brasileira, engenheiro, solteiro, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (13/04/1982), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Manuel Calheiros Pizarro 
Gonçalves e de Maria Elizabeth Seabra Nobre Pizarro Gonçalves. A pretendente: NA-
TÁLIA IACOMINI IDA, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Takehiko Ida e de Luiza Fátima Iacomini Ida.

O pretendente: EDUARDO BONAZZI, de nacionalidade brasileira, gerente de negócios, 
solteiro, nascido, em São Paulo, SP, no dia (17/10/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Archimedes Bonazzi e de Castorina Romana Pereira Bonazzi. 
A pretendente: CÁREN CRISTINE STAKOSKI, de nacionalidade brasileira, analista de 
precificação, solteira, nascida em Passo Fundo, RS, no dia (22/07/1978), residente e do-
miciliada em São Paulo, SP, filha de Artemio Stakoski e de Maria Elisabete Silva Stakoski.

O pretendente: EDUARDO TAVARES DE SÁ, de nacionalidade brasileira, bartender, 
solteiro, nascido em Santos, SP, no dia (18/03/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Antonio de Sá e de Gidalva Tavares de Sá. A pretendente: MARIANA 
NERY, de nacionalidade brasileira, atendente comercial, solteira, nascida em Campinas, 
SP, no dia (22/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ricardo 
Wagner Nery e de Ana Clara Bortoleto Nery.

O pretendente: ELTON MANOEL DA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Edilson Pereira da Silva e de Cleuseni Conceição Manoel. A pretendente: 
GABRIELA RAGGHIANTE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteira, nascida em Salto, SP, no dia (14/08/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Fabio Rogerio Ragghiante de Oliveira e de Silvana Rodrigues da Silva de Oliveira.

O pretendente: FABIO LUIZ SANTOS, de nacionalidade brasileira, empresário, solteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Herminio Santos e de Maria dos Anjos Nunes Carriço Santos. A pretendente: 
KARINE PEREIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, analista de comunicação, solteira, 
nascida em São Borja, RS, no dia (29/10/1977), residente e domiciliada em Santa Maria, 
RS, filha de Elcy Teixeira Silva e de Maria Clarice Pereira Silva.

O pretendente: GUSTAVO RAMOS RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, médico, solteiro, 
nascido em Presidente Prudente, SP, no dia (20/12/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Celso Ribeiro e de Maria Cristina Ramos Ribeiro. A pretendente: 
CAMILA CECATO NICOLAU, de nacionalidade brasileira, administradora de empresas, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1987), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Jorge Nicolau Neto e de Bernadete Cecato Nicolau.

O pretendente: JOÃO MARCIONE DO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, gar-
çon, solteiro, nascido em Cruz, CE, no dia (27/03/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Manoel Joaquim Nascimento e de Zileide Veras da Costa Nascimento. 
A pretendente: GISELE ALVES ARAUJO, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, 
nascida em Embu das Artes, SP, no dia (04/06/1985), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Aluisio das Neves Araujo e de Luzia Alves Araujo.

O pretendente: OTÁVIO MICELLI NETO, de nacionalidade brasileira, médico, divorciado, 
nascido em Paranaíba, MS, no dia (26/01/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Otávio Micelli Júnior e de Mirtes Aparecida Pignatari Micelli. A pretendente: 
MARINA MANRIQUE COAN, de nacionalidade brasileira, biomédica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (21/04/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Affonso Coan Filho e de Teresa Cristina Manrique Coan.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Oficial

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: JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, empresário, 
solteiro, nascido em Acaraú, CE, no dia (19/01/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Maria Helenita da Silva. A pretendente: EVANY SANTOS NOVAIS, 
de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida em Boa Nova, BA, no dia 
(10/08/1973), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Otaviano Ribeiro de 
Novais e de Vitalina Santos Novais.

O pretendente: MANARY TIARAJÚ ELMANO DE OLIVEIRA CORTE, de nacionalidade 
brasileira, servidor público federal, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e seis (05/05/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Carlos Elmano de Oliveira Neto e de Nair Corte. A pretendente: THAÍS 
IOVINE ZUKOVSKI, de nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/07/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luis 
Marcos de Lima Zukovski e de Magali Iovine.

O pretendente: PAULO LÔBO NETO, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, 
solteiro, nascido em Anápolis, GO, no dia (05/08/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Crisio Lôbo e de Simone Cristina de Assunção. A pretendente: FLAVIA 
THAIS SILVA LEITE, de nacionalidade brasileira, analista de sistemas, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/11/1997), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Carlos Clementino Leite e de Ana Lucia da Silva Leite.

O pretendente: RAFAEL MASSEI DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, assistente 
comercial, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1980), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Josias Pinheiro de Souza Filho e de Regina 
Celia Massei de Souza. A pretendente: MÔNICA PLATA ANDIA, de nacionalidade 
brasileira, tatuadora, solteira, nascida em Niterói, RJ, no dia (23/09/1984), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jesus Plata Suarez e de Rosse Mary Andia 
Heredia.

O pretendente: CHRISTIAN MARCOS CARBONI, de nacionalidade brasileira, servidor 
público federal, solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (05/12/1974), residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Arcilio Carboni e de Maria Aparecida de Moraes Carboni. 
O pretendente: LUIZ CLÁUDIO GALVÃO SOARES, de nacionalidade brasileira, servidor 
público estadual, solteiro, nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (17/11/1972), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Erenildo Lima Soares e de Maria de 
Lourdes Sousa Galvão.

O pretendente: EDUARDO EIJI VARGAS KUWABARA, de nacionalidade brasileira, 
advogado, divorciado, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (13/04/1981), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Seiji Kuwabara e de Maria Aparecida 
Vargas Kuwabara. A pretendente: ANA CAROLINA CABRAL DOS SANTOS, de nacio-
nalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Carlos dos Santos e de Fatima 
Cabral dos Santos.

O pretendente: LUCAS FELICIO TRIDICO TORTELI, de nacionalidade brasileira, 
publicitário, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Aparecido Antonio Torteli e de Marta Regina 
Tridico Torteli. A pretendente: CECÍLIA BALIEIRO SALOMÃO, de nacionalidade 
brasileira, pedagoga, divorciada, nascida em Franca, SP, no dia (09/11/1987), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião Amilton Salomão Junior e 
de Renata Neves Balieiro Salomão.

O pretendente: MARCELO AZEVEDO CHAMONE, de nacionalidade brasileira, Juiz do 
trabalho, divorciado, nascido em Santos, SP, no dia (23/08/1978), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jakson Geraldo Chamone e de Neide Guiomar de Azevedo 
Chamone. A pretendente: JULIANA DEJAVITE DOS SANTOS, de nacionalidade bra-
sileira, Juiza do trabalho, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Marcos José dos Santos e de Maristela 
Dejavite dos Santos.

O pretendente: VANER MICALOPULOS CARAM DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, 
cineasta, solteiro, nascido em Campinas, SP, no dia (23/12/1976), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, filho de Pedro Roberto Caram de Castro e de Maria Micalopulos 
Caram De Castro. A pretendente: MARIA REGINA FERRAZ CASTELO BRANCO, de 
nacionalidade brasileira, servidora pública federal, solteira, nascida em Teresina, PI, no 
dia (18/10/1978), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Afonso Gil Castelo 
Branco e de Rosana Wall Ferraz Ramos Castelo Branco.

O convivente: CICERO CARLOS BUCCI JUNIOR, de nacionalidade brasileira estado 
civil solteiro, advogado, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/08/1975) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Cicero Carlos Bucci e de Antonieta Fortunata 
Bucci. A convivente: MARCELA SOARES SILVEIRA, de nacionalidade brasileira 
estado civil solteira, fisioterapeuta, nascida em Alfenas, MG, no dia (18/11/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP filha de Marcelo Amoreli Silveira e de Maria 
Emília Leite Soares Silveira.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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Saiba quais são os impostos de importação e como recuperá-los

O fato gerador do imposto de 
importação é a entrada da 

mercadoria em território aduaneiro.
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ode procedência estrangeira que já 

foi industrializado.
PIS e COFINS: são considerados 

contribuições e não impostos, o fator 
gerador  ocorre na remessa de valo-
res ao prestador de serviço, quando 
localizado no exterior. O PIS tem como 
objetivo assegurar o seguro-desem-
prego, abono salarial e participação na 
receita dos órgãos e entidades, tanto 
para os trabalhadores de empresas 
públicas, como privadas. Já o COFINS 
visa financiar áreas como a previdência 
e assistência social e saúde pública no 
Brasil. Há também o ICMS na impor-
tação, que incide quando há entrada 
de mercadoria em território nacional 
e é um imposto estadual, ou seja, cada 
estado pode determinar sua alíquota.

Com objetivo de incentivar determi-
nadas áreas o governo cria benefícios 
de importação, deixando o mercado 
mais competitivo e viabilizando inves-
timentos. Os benefícios são entendidos 
dentro de três modalidades, sendo 
elas isenção fiscal, a suspensão da 
exigência tributária, e a restituição, 

Uma das estratégias, que muitas empresas atuantes no comércio exterior utilizam para a contenção de custos nas operações, é a redução dos impostos 
de importação

que se baseia na devolução do valor 
do imposto de importação.

Mecanismo de não cumulatividade: 
diz respeito a impostos que são pagos 
em duplicidade, ou seja, que possuem 
mais de um fato gerador.  O IPI, PIS e 
COFINS são recuperáveis, se na ope-
ração seguinte, for pago novamente, 
porém só pode ser recuperado se a 

empresa optar pelo modelo de lucro 
real. O ICMS também é um tributo 
recuperável, se comprovado que foi 
pago em duplicidade, pode ser recu-
perado em modelo de lucro real ou 
presumido. Nesses casos, pode ser 
solicitada a restituição dos impostos 
e/ou contribuições.

Ex-tarifários: consiste na redução 
temporária da alíquota do Imposto de 
Importação dos bens assinalados como 
BK (bens de capital) ou BIT (bens 
de informática e telecomunicação) 
na Tarifa Externa Comum do Mer-
cosul, quando não houver produção 
nacional. Caso o produto não possua 
ex-tarifários mas seja BIT ou BK é 
possível enviar uma petição no Sistema 
Eletrônico de Informações (SEI), do 
Ministério da Economia, solicitando 
que o bem possua essa classificação. 
Se a petição for deferida, não apenas 
a mercadoria do importador se tornará 
um ex-tarifário, mas todas as outras 
que forem iguais e possuírem a mesma 
descrição. 

Drawback: é um regime aduaneiro 

especial pelo qual se pode suspen-
der ou eliminar tributos incidentes 
sobre certos produtos, como o IPI. 
Ele é oferecido especialmente para 
produtos que são importados como 
matéria prima que será utilizada para 
fabricar outros itens destinados à 
exportação. Esse regime é atribuído 
a empresas industriais ou comerciais 
e é concedida a isenção ou suspensão 
dos seguintes tributos: II, IPI, ICMS 
e o pedido para aderir a ele deve ser 
requerido mediante Ato Concessório 
no sistema Drawback Web.

Os benefícios concedidos podem 
ser a suspensão, se a mercadoria do 
importador for imprescindível para o 
produto que será exportado, a isenção, 
caso a mercadoria do importador com-
plementar ou beneficiar o produto que 
será exportado, ou a restituição em 
caso dos impostos já terem sido pagos.

(*) - Fundador da LogComex, startup de big 
data, inteligência e automação para logística 

internacional, é especialista nas soluções 
voltadas ao universo do comércio exterior 

(www.logcomex.com).
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