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ITCMD ou ITBI? O que 
incidirá na separação do 

patrimônio do casal?

Todos sabemos que 
os tributos são parte 
do nosso cotidiano. 
Gostemos deles ou 
não, estão lá

No casamento não é 
diferente, princi-
palmente quando 

chega ao fim, na partilha 
dos bens do casal em razão 
da separação ou do di-
vórcio. Os dois principais 
impostos que costumam 
incidir nesta hipótese, o 
Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação, o 
ITCMD, de competência 
Estadual (4% no Estado 
de SP) e o Imposto sobre 
Transmissão de Bens Imó-
veis, o ITBI, recolhido ao 
Município onde se localiza 
o imóvel (3% no Município 
de SP), ambos calculados 
sobre o valor da transação 
ou valor venal de referên-
cia do imóvel (VVR), a 
depender do Município, 
o que for maior. 

Sem adentrar novamen-
te nas discussões sobre 
a abusividade do uso do 
VVR (prática adotada no 
Estado e Cidade de São 
Paulo, por exemplo), va-
mos esclarecer a dúvida de 
muitos casais na partilha 
dos bens do casal, quando 
do fim da relação. Quando 
o casamento chega ao fim, 
além da guarda dos filhos 
e até mesmo dos pets, é 
necessário partilhar os 
bens do ex-casal, para os 
casamentos que adotaram 
o regime da comunhão 
universal, da comunhão 
parcial ou da participação 
final nos aquestos. 

O regime da comunhão 
universal engloba todo o 
patrimônio do casal, ad-
quirido antes ou depois 
do casamento . No regime 
de comunhão parcial e 
no de participação final 
nos aquestos, os bens 
a partilhar são aqueles 
que foram adquiridos 
onerosamente durante 
o casamento pelo casal. 
Essa metade ideal do 
patrimônio comum do 
casal que cabe a cada um 
dos cônjuges é conhecida 
como meação. 

No momento de definir 
a destinação de cada 
bem da meação, quan-
do da separação, não 
são raras as vezes que 

um dos cônjuges recebe 
bens em valor superior 
ao do outro. Para ilustrar 
com um exemplo mui-
to simples, imaginemos 
um casal que possui um 
imóvel de R$ 200 mil, um 
automóvel de R$ 100 mil 
e R$ 50 mil na poupança. 
Na separação, acorda-se 
que a esposa fique com o 
apartamento, enquanto o 
marido fica com o carro e 
a poupança. Se isso ocor-
rer, haverá uma “meação 
desproporcional” e isto 
poderá acarretar em dois 
tratamentos tributários, a 
doação ou a transmissão 
onerosa.  

Neste cenário, quando 
um dos cônjuges recebe 
bens em valor maior que 
o outro e não há uma 
contrapartida paga em 
dinheiro ao cônjuge, 
digamos, “prejudicado”, 
entende-se que houve 
uma doação da quantia 
excedente, incidindo, 
portanto, o ITCMD. Se 
o cônjuge que recebeu 
o bem imóvel de maior 
valor repor ao outro a 
diferença em dinheiro, 
estará caracterizada a 
transmissão onerosa da 
parte excedente deste 
imóvel e, por consequ-
ência, do ITBI. Nos dois 
cenários, o imposto será 
calculado apenas sobre os 
valores excedentes, não 
sobre o valor integral dos 
bens partilhados. 

Pode parecer pequena a 
diferença ao se calcular os 
dois impostos no exemplo 
dado. Mas a depender do 
patrimônio, essa diferen-
ça de 1% na alíquota (con-
siderando as alíquotas de 
SP) poderá representar 
uma quantia significativa 
de dinheiro que sairá do 
patrimônio e engordará 
os cofres públicos. Vale 
muito mais agir com a ra-
zão do que com a emoção 
nestas horas, embora seja 
muito fácil falar do que 
agir, principalmente aqui, 
do lado de fora.   

(*) - Sócia do FF Advogados, 
responsável pelas áreas 

de contencioso tributário, 
procedimento administrativo 

tributário, compliance e 
direito do entretenimento 

(thais.francoso@fflaw.com.br);

(**) - Advogado do FF 
advogados, atua nas áreas 

de Direito societário, 
contratos e imobiliário 

(marcus.lima@fflaw.com.br),

Thaís Folgosi Françoso (*) 
Marcus Swenson de Lima (**)
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Oficial

O pretendente: LUCAS PARO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Adamantina - SP, no dia 26/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcio Vieira dos Santos e de Belmira Pereira Paro 
dos Santos. A pretendente: PÂMILA GONÇALES DÁDAMO, estado civil solteira, pro-
fissão advogada, nascida em Presidente Bernardes - SP, no dia (07/11/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Josmar Dádamo e de Márcia 
Aparecida Gonçales Belonci Dádamo.

O pretendente: GABRIEL ANDRADE VIANA, estado civil solteiro, profissão expedidor, 
nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 26/01/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alcindor Alves Viana e de Maurizia Rosa Andrade 
Santos. A pretendente: CAMILLA KRAUSE BARBOSA, estado civil solteira, profissão 
analista de controladoria, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (19/04/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Edmilson Barbosa e 
de Erika Krause Barbosa.

O pretendente: RODOLFO GABRIEL, estado civil solteiro, profissão mecânico de 
refrigerador, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 14/08/1992, residente e 
domiciliado no Parque São Rafeal, São Paulo - SP, filho de Azenio Gabriel Filho e de 
Maria Marlene de Souza Gabriel. A pretendente: PALOMA BATISTA DE SOUSA, estado 
civil solteira, profissão psicóloga, nascida em Minas Novas - MG, no dia (17/11/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Geraldo Batista de 
Sousa e de Maria dos Anjos de Sousa.

O pretendente: NICOLAS PACHECO DE PONTES, estado civil solteiro, profissão supervi-
sor de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/06/1996, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marcos Donizeti Correa de Pontes e de Eunice 
Ribeiro Pacheco de Pontes. A pretendente: BRENDA CAMARGO DE LIMA, estado civil 
solteira, profissão professora, nascida em Bragança Paulista - SP, no dia (14/09/1994), 
residente e domiciliada em Bragança Paulista - SP, filha de Sandro Fernando de Lima e 
de Roseli Camargo. Obs.: Edital recebido do cartório de Bragança Paulista - SP.

O pretendente: JESSÉ MOREIRA SOARES, estado civil solteiro, profissão médico, nasci-
do em Limoeiro do Ajuru - PA, no dia 23/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de João Maria Oliveira Soares e de Iranete Barbosa Moreira. A 
pretendente: TASSILENE CRISTINA DE LIMA E SILVA, estado civil divorciada, profissão 
pedagoga, nascida de Belém - PA, no dia (14/03/1988), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mauro Luiz Vinente Silva e de Suely Ferreira de Lima.

O pretendente: CELSO BRASOLIN, estado civil divorciado, profissão administrador de 
empresas, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia 31/10/1959, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Rubens Brasolin e de Vera Carmella Ciasca 
Brasolin. A pretendente: ESTER DA SILVA DIAS, estado civil divorciada, profissão apo-
sentada, nascida nesta Capital - SP, no dia (27/11/1962), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João da Silva Dias Filho e de Antonia de Lourdes 
Oliveira Dias.

O pretendente: WASHINGTON ROSA DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Socorro - SP, no dia 04/12/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jocelo de Freitas e de Divina 
Nedi do Nascimento. A pretendente: EDILAINE DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, 
profissão turismóloga, nascida em Santo André - SP, no dia (17/06/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Ildo Fernando de Souza e de 
Delvanir Maria de Jesus Souza.

O pretendente: WESLEY VINICIUS FONSECA, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 05/02/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Roberto Fonseca e de Eliude Cristina 
de Santana Fonseca. A pretendente: NICOLE DE LIMA MACÊDO, estado civil solteira, 
profissão vendedora, nascida em Santo André - SP, no dia (20/12/2001), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Claudio Roberto de Macêdo e de 
Quitéria Lúcia Teixeira de Lima Macêdo.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: LUIS FELIPE DA SILVA BETTE, profissão: enfestador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1999, residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, filho de Luis Andre Santos Bette e de Beatriz da Silva Maciel. 
A pretendente: EVA MARIA KAYLA DIAS TÔRRES, profissão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Fortuna - MA, data-nascimento: 10/03/1998, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito - SP, filha de Eliziel Barbosa Tôrres e de Edinalva Gonçalves 
Dias. R$ 13,45

O pretendente: LUCAS FERNANDES RODRIGUES SILVA, profissão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/12/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Lourenço Rodri-
gues da Silva e de Liliam Carla Fernandes Rodrigues Silva. A pretendente: BÁRBARA 
ELLEN MINNITI, profissão: técnica em enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
Sete Lagoas - MG, data-nascimento: 07/08/1996, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, filha de Cristóvão Minniti e de Alessandra Graciela Pereira da Silva. R$ 13,45

O pretendente: DANIEL MEGHERDIJIAN ZACHARIAS, profissão: fotógrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/07/1997, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Alexandre Galvão Zacharias Filho e de Katia 
Megherdijian Zacharias. A pretendente: LUIZA HELENA VERDERAMIS HONDA, pro-
fissão: programadora, estado civil: solteira, naturalidade: Itajubá - MG, data-nascimento: 
06/06/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Inacio Satoshi Honda 
e de Helena Aparecida Verderamis. R$ 13,45 

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: DIEGO LEITE TORRES, estado civil solteiro, profissão comerciante, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/06/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz Torres e de Valcira Leite Torres. A pretendente: 
ROSILENE MOREIRA SILVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Belo 
Campo, BA, no dia (28/03/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gercilio Fernandes Silveira e de Benvina Moreira Silveira.

O pretendente: GUSTAVO DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão barbei-
ro, nascido em Varzea Paulista, SP, no dia (29/08/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Adenilson Conceição da Silva e de Damares Nolacio de 
Oliveira Silva. A pretendente: IRIS DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de escola, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (16/06/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco das Chagas Martins Pereira 
e de Rosinete Lazaro de Souza.

O pretendente: WESLEY DIRLEY DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de empilhadeira, nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de David da Silva e de Doraci Oliveira 
dos Santos Silva. A pretendente: DAIANE BATISTA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão educadora, nascida em São Francisco, MG, no dia (15/01/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Vicente Francisco Nascimento e de 
Ana Maria Batista Barbosa Nascimento.

O pretendente: PATRICK SCARFON DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido neste Capital, Cerqueira César, SP, no dia (25/06/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Santo do Nascimento e de Patricia 
Cristina Scarfon do Nascimento. A pretendente: ARIANA VIEIRA COSTA, estado civil 
solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Araripe, CE, no dia (27/01/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Damião Vieira da Silva e 
de Socorro Costa da Silva.

O pretendente: ELIZEU ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão serralheiro, 
nascido em Jeremoabo, BA, no dia (06/06/1956), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Alves da Silva e de Tercilia Maria da Conceição. A pretendente: 
MIRABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Baixa 
Grande, BA, no dia (14/07/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Fausto Alves da Silva e de Edite Gonçalves Pereira.

O pretendente: ALEX SILVA BEZERRA, estado civil divorciado, profissão cobrador de 
ônibus, nascido nesta Capital, SP, no dia (20/02/1978), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Jose Aparecido Bezerra e de Roseli Aparecida Silva Bezerra. 
A pretendente: CRISTINA VILAR BRAGA, estado civil solteira, profissão passadeira, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (26/09/1972), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Alcides Dias Braga e de Josefa Vilar Braga.

O pretendente: FERNANDO CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão oficial 
de manutenção predial, nascido nesta Capital, SP, no dia (06/08/1991), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Isaque Ninive Caetano da Silva e de Simone 
Ferreira da Silva. A pretendente: TAYLA ARAÚJO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/02/1996), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de André Luiz da Silva e de Suzana de Fátima Araújo.

O pretendente: MARCOS ANTONIO PEREIRA SANTOS, estado civil divorciado, pro-
fissão pedreiro, nascido em Fortaleza, CE, no dia (28/02/1963), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Pereira Santos. A pretendente: SONIA DE 
OLIVEIRA SERRANO, estado civil viúva, profissão diarista, nascida nesta Capital, Perus, 
SP, no dia (16/12/1960), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Geraldo Paulo de Oliveira e de Anna Bizarra.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís 

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Oficial

O pretendente: DAVID RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 22/04/1991, auxiliar de marketing, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jorge Leandro dos Santos e de Maria Lucia Matias 
de Oliveira; A pretendente: KAREN GIOVANNA DA SILVA RIGO, brasileira, solteira, 
nascida aos 12/03/1994, analista júnior, natural de Franco da Rocha - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edevaldo Rigo Rocha e de Katia 
Jurema Nascimento da Silva.

O pretendente: JONATHAN SILVA OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/02/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Jailton Oliveira de Menezes e de Elisangela Ribeiro 
da Silva; A pretendente: MAYARA MENDES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/12/1991, empresária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Belchior Pereira da Silva e de Maria Ivaneide 
Mendes da Silva.

O pretendente: RICARDO NOGUEIRA DA ROCHA RAIMUNDO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 09/05/1994, agente de viagens, natural do Distrito Itaquera - SP, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Felix Raimundo e de Elisabete 
Nogueira da Rocha Raimundo; A pretendente: THAíS XAVIER BARBOSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 21/06/1991, psicóloga, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Henrique Barbosa e de Andreia 
Souza Xavier.

O pretendente: MARCIO DE ANDRADE SANTOS JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 11/11/1994, contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Marcio de Andrade Santos e de Eide Borges da 
Silva Santos; A pretendente: DANIELE RODRIGUES DE LIMA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/02/1991, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Gomes de Lima e de Dulcemar 
Rodrigues de Lima.

O pretendente: THIAGO HENRIqUE DIAS SANTOS, brasileiro, divorciado, nas-
cido aos 05/04/1992, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Enaldo Nunes Santos e de Zenilda José Dias 
Santos; A pretendente: BIANCA VITORIA GOMES VITORINO, brasileira, solteira, 
nascida aos 24/02/2000, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Celso Ricardi Vitorino e de Magna 
Michelle Gomes de Oliveira.

O pretendente: DANIEL INÁCIO DA SILVA MATOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/10/2000, auxiliar de logística, natural de Ribeira do Pombal - BA, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Inácio de Matos e de Ana Marly Jesus da Silva; 
A pretendente: VITORIA REGINA SANTOS DA COSTA, brasileira, solteira, nascida aos 
08/05/2000, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Jose Paulo Silva da Costa e de Lucineide dos Santos da Silva.

O pretendente: JULIANO CORREIA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/05/1990, 
operador de máquinas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Joscelio Oliveira Costa e de Eunice da Conceição Correia; A 
pretendente: TASSIA DIAS RIBEIRO, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1989, au-
xiliar de estoque, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, filha de Manoel Cardoso Ribeiro e de Carmelita Dias Ribeiro.

O pretendente: DANIEL SILVA TRINDADE, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/04/1959, 
vidraceiro, natural de Jequié - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Candido Gomes Trindade e de Iracy Alves Silva Trindade; A pretendente: SIR-
LEIDE MOISÉS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 03/07/1963, do lar, natural 
de Craíbas - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Moisés 
Luiz da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: LEONARDO SOUZA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/08/1990, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Laercio Sebastião da Silva e de Maria de Fatima de Souza Silva; A 
pretendente: KESIA MARqUES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 21/02/1994, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de Eliseu Gomes da Silva e de Darci Marques da Silva.

O pretendente: ANDRE LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 13/12/1979, pintor automotivo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Severino Clementino dos Santos e de Ana Maria da Cunha; 
A pretendente: MICHELLE ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
17/06/1987, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Jair Almeida dos Santos e de Francisca Maria Oliveira de Sousa.

O pretendente: ALECIO PEREIRA DE LUCENA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/09/1979, estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Severino Pereira de Lucena e de Maria Pereira da Silva Lucena; 
A pretendente: ALINE GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 27/05/1982, assistente 
fiscal, natural de Duque de Caxias - RJ, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, filha de José Carlos Gomes e de Arlen Raposo Gomes.

O pretendente: MÁRCIO SANTOS LIMA, brasileiro, divorciado, nascido aos 13/03/1982, 
porteiro, natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Jailton Silva Lima e de Maria das Graças Santos Lima; A pretendente: TÂMES FER-
REIRA, brasileira, solteira, nascida aos 12/01/1989, cabeleireira, natural de Itapetinga - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Solange Ferreira do Carmo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Bruno Maia (*) 

A Ásia está liderando o que é o maior 
experimento de home office já visto no 
mundo. De fato, quem ainda achava que 
era impossível produzir trabalhando longe 
do escritório não teve outra opção a não ser 
aceitar que essa era a nova forma de operar. 
Antes mesmo da epidemia se instalar, a 
evolução do 'work from home/work from 
anywhere', em que colaboradores podem 
viver e trabalhar onde quiserem, desde que 
façam suas entregas, já era uma realidade. 

Refletindo sobre as implicações relativas 
aos dados no contexto do aumento do 
remote working, o que tem atrapalhado 
é o trânsito entre o trabalho feito local-
mente, ou seja, nos nossos computadores, 
e a fonte: muita tecnologia ainda precisa 
ser envolvida para apresentar ou salvar o 
conteúdo com o qual precisamos trabalhar. 
A conectividade torna-se fundamental - e 
o 5G virará a chave nesse jogo, mas isso 

Quando a saída é o trabalho remoto: 
como fica a segurança dos dados?

O receio sobre o coronavírus ocasionou um aumento exponencial 
na prática de trabalho remoto

ainda é um cenário futuro. 
Considerando as coisas como são atual-

mente, um ponto a ser levado em conta é 
a segurança. Quando se está usando dados 
no escritório, normalmente assume-se uma 
rede contida da empresa, com um guarda-
-chuva de segurança da estrutura fixa. 
Em um contexto de home office, como é 
possível garantir a integridade dos dados 
corporativos? 

Em empresas que sabem que dados são 
seu ativo de maior valor, se um descuido 
no trato de dados sensíveis ficar evidente, 
isso chega na mesa da gestão. Empresas 
que permitem o home office responsável 
empregam toda a sorte de ferramentas 
como bitlocker, criptografia no computador 
e até nos pendrives. 

E, se você usa o mesmo computador para 
trabalhar e para suas atividades pessoais, 
terá que abrir mão de alguma privacida-
de, pois a empresa vai monitorar tudo: 
as suas coisas pessoais e as que dizem 

respeito à empresa. Portanto, empresas 
que flexibilizarem suas rotinas de trabalho 
no escritório, com funcionários longe dos 
recursos tecnológicos que forçam a ade-
rência a políticas de segurança, precisam 
rever como tratam seus dados. 

Sem uma evolução do padrão de tecnolo-
gia, segurança e políticas associadas, vaza-
mentos de dados e prejuízo para o cliente 
final se tornarão cada vez mais frequentes 
com o aumento do trabalho remoto. 

Epidemias à parte, este é um risco cer-
tamente real. 

(*) - É head de Inovação do SAS América Latina.
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