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Como evitar 
falências em massa 

das empresas?

Não há como negar 
que a pandemia gerou 
uma crise jamais vista 
em nossa história

O peculiar momento 
que a humanidade 
vive fez com que sur-

gisse um comportamento 
absolutamente diverso do 
que ocorreu anteriormente.

Só em 2020, mais de 75 
mil empresas fecharam suas 
portas, sendo 98,8% delas 
de pequeno e médio porte, 
segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC). Infelizmente, essa 
crise ainda tende a crescer 
e, em meio a um cenário 
cada vez mais grave, a pre-
ocupação está em evitar 
falências em massa.

Desde o início da pande-
mia, algumas ações foram 
adotadas com o objetivo de 
minimizar os impactos eco-
nômicos. Dentre elas, estão 
a suspenção dos contratos 
de trabalho por até 120 dias 
e uma oferta de crédito 
com carência de até oito 
meses para começar a pa-
gar empréstimos por meio 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe). No entanto, 
elas não surtiram o efeito 
esperado.

As ações implementadas 
em programas governamen-
tais com caráter moratório 
para dar fôlego ao caixa, fo-
ram por prazo determinado 
e as contas já começaram 
a chegar. Para piorar, os 
índices de contaminação 
voltaram a disparar e esta-
mos novamente vivendo o 
fechamento de grande parte 
do comércio. As reservas 
financeiras que muitas 
empresas utilizaram para 
sobreviver, se esgotaram 
e o faturamento voltou a 
despencar.

Neste cenário, algumas 
precisam recorrer a medidas 
mais drásticas. Uma delas é 
a Recuperação Judicial que, 
embora tenha sua Lei sido 
revisada no começo deste 
ano, o texto não trouxe 
elementos específicos para 
auxiliar empresários neste 
momento de pandemia. Isso 
ocorre especialmente por-
que a índole do Direito das 
Empresas em Crise não gera 
efeitos para atendimento de 
situações transitórias e ge-
neralizadas, como é o caso 
da pandemia, mas sim para 
atender crises de empresas 
individuais em mercados 
normalizados. 

Na prática, seu grande 
problema é que a solução 
implica na previsão de uma 
situação na qual a crise es-
tará superada e que a parte 
contratual poderá voltar 
ao mercado normal – além 
de forçar o empresário, já 
debilitado e sem caixa na 
pandemia, a ter que ne-
gociar com seu credor em 
condições de desigualdade. 
A Recuperação Judicial, 
como atualmente conce-
bida na Lei, é um processo 
extremamente caro e espe-
cializado, sendo que poucos 
escritórios de advocacia efe-
tivamente especializados 
conseguem conduzir para 
um bom termo.

Além do custo dos hono-
rários advocatícios, existem 
outros gastos necessários 

para a empresa que vai 
enfrentar a recuperação 
judicial, como gastos ex-
pressivos para um trabalho 
consultivo; honorários do 
administrador judicial, cus-
tas e despesas processuais, 
por exemplo. Do ponto de 
vista social, é inegável os 
impactos negativos que 
um processo como esses 
traz para a imagem de uma 
empresa – uma situação 
que dificulta, inclusive, a 
concessão de empréstimos 
de bancos em linhas nor-
mais de crédito, com juros 
e encargos menores.

Em uma situação como a 
que estamos enfrentando, 
o fechamento físico de uma 
empresa pode ser a melhor 
alternativa para que ela 
continue no negócio. Tal-
vez valha uma reflexão por 
parte do empreendedor, se 
não é melhor encerrar as 
atividades, quitar as dívidas 
e preservar seu nome pes-
soal na praça para voltar a 
atuar em um outro modelo 
de negócio mais adequado 
ao mercado atual. 

Liquidar uma empresa, a 
partir de um sistema legal 
que permita efetivamente o 
nome limpo pode significar 
uma rápida e eficiente fer-
ramenta para retomada eco-
nômica. Nessa linha, uma 
das novidades da reforma na 
Lei de Recuperação Judicial 
e Falências é justamente o 
chamado fresh start, que 
permite uma volta mais rá-
pida de um empresário que 
faliu ao universo do empre-
endedorismo. Precisamos 
que o mercado absorva essa 
ideia e suma com a imagem 
negativa da “falência”, como 
se fosse uma declaração de 
incompetência.

Em muitos países desen-
volvidos como na grande 
maioria da Europa e nos 
Estados Unidos, a liquida-
ção de um negócio débil 
serve de trampolim para 
que o empreendedor alce 
negócios ainda mais ousa-
dos e promissores. Existe 
uma cultura de aprender 
com os erros e recomeçar. 
Precisamos desenvolver 
esse tipo de mentalidade 
aqui também e continuar 
seguindo em frente. 

O empresário falido não 
pode ser visto como um 
derrotado sem perdão. No 
Brasil, esse pensamento 
faz com que ele tenha que 
travar batalhas muito mais 
árduas, jurídicas, econômi-
cas e sociais, se comparado 
ao restante do empresa-
riado mundial, em prol do 
soerguimento das cinzas, 
numa atitude heroica.

Diante desse contexto, 
o ideal é contar com o 
apoio de uma equipe mul-
tidisciplinar, composta por 
advogados, economistas e 
contadores, a fim de avaliar 
quais são as alternativas 
para a empresa. Infelizmen-
te, não existe um remédio 
único capaz de resolver to-
dos os problemas ao mesmo 
tempo. 

É preciso analisar caso 
a caso e contar com a ex-
periência e força de outras 
pessoas especializadas para 
superar a crise individual de 
sua empresa para navegar 
na crise global da pandemia.

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 

Direito cível e societário 
(www.marcosmartins.adv.br).

Jayme Petra de Mello Neto (*)
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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:

Distrito - Itaim Paulista
Rodrigo Feracine Alvares (Oficial e Tabelião)

O pretendente: MAX DA CRUZ DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão missionário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1978), residente e domiciliado em Peruibe, 
SP, filho de Francisco Loureto de Sousa e de Cleusa da Cruz de Sousa. A pretendente: 
MÔNICA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profissão encarregada de limpeza, 
nascida em Atibaia, SP, no dia (09/11/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dalila Maria da Conceição.

O pretendente: JÚLIO ALVES MACIEL JÚNIOR, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1984), residente e domiciliado na Vila Curuçá, 
São Paulo, SP, filho de Julio Alves Maciel e de Antonia Maria da Conceição Maciel. 
A pretendente: GLESIA DOS REIS ARAUJO, estado civil solteira, profissão analista 
financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1987), residente e domiciliada na 
Vila Curuçá, São Paulo, SP, filha de José Adilson Gonçalves de Araujo e de Maria Elizete 
dos Reis Araujo.

O pretendente: EMERSON JOSÉ DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão professor 
de educação física, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1989), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Delson José de Queiroz e de Nilda Queiroz. A 
pretendente: KARINA VIEIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profissão professora de 
educação infantil, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Vieira de Araujo e de Antonia de Araujo.

O pretendente: IGOR CARVALHO ROMÃO, estado civil solteiro, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Izaildo de Lima Romão e de Dalila Rodrigues Carvalho. 
A pretendente: FERNANDA ALVES BISPO, estado civil solteira, profissão técnica de 
enfermagem, nascida em Arujá, SP, no dia (18/10/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Reinaldo Ferreira Bispo e de Solange Alves Pereira.

O pretendente: JOEL GARCIA DE JESUS, estado civil solteiro, profissão agente de 
organização escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/01/1980), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Mauro Garcia de Jesus e de Maria Rosa de 
Jesus. A pretendente: HELOISA BARBOSA DE BARROS, estado civil solteira, profissão 
coordenadora de treinamento, nascida em Ilha Solteira, SP, no dia (14/07/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Roberto Rocha de Barros e de 
Edma Concilia Barbosa de Barros.

O pretendente: RENATO RODRIGUES SOARES, estado civil solteiro, profissão técnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Silvano Rodrigues Soares e de Izilda Nogueira 
Soares. A pretendente: KELLY GONÇALVES XAVIER, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edite Gonçalves Xavier.

O pretendente: RODRIGO LIMA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Paulo Donizeti de Souza e de Maria Lima de Souza. A pretendente: 
BRUNA SOARES DE ANDRADE, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Francinei Antonio de Andrade e de Lidia Soares da Silva.

O pretendente: COSME SEVERINO DIAS, estado civil divorciado, profissão soldador, 
nascido em Camutanga, PE, no dia (12/10/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Manoel Dias e de Maria Luzia Dias. A pretendente: MARIA 
JOSÉ FERREIRA, estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Timbauba, PE, 
no dia (18/01/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Vicente Ferreira e de Irene Isabel Ferreira.

O pretendente: LUIS CARLOS LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão operador 
de máquina, nascido em Bom Conselho, PE, no dia (22/04/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Vicente José da Silva e de Francisca Rodrigues Silva 
de Lima. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MÉLO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Alagoinha, PE, no dia (19/08/1968), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorgival Caitano da Silva e de Maria de Jesus Mélo.

O pretendente: EDGAR FERREIRA DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Salvador, BA, no dia (22/05/1941), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antônio Ferreira da Cruz e de Adélia Ferreira da Cruz. 
A pretendente: JANILDA MARGARIDA GARCIA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Francisco do Conde, BA, no dia (24/08/1959), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista Garcia e de Paula Guiomar Silva.

O pretendente: JAILSON DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão serralheiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Olivio Lourenço de Almeida e de Maria Nilda da Silva Almeida. 
A pretendente: MICHELE MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
vigilante, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/12/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Euvandes Miranda dos Santos e de 
Cosmira Marcelina dos Santos.

O pretendente: DIEGO VITÓRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
operador, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba, SP, filho de Jose Jovito da Silva e de Maria Aparecida Vitório da 
Silva. A pretendente: BRUNA GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteira, profis-
são professora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (31/01/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Daniel dos Santos e de Sandra 
Guimarães da Silva.

O pretendente: DIEGO GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profissão vendedor 
autônomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Nativo Silva Ferreira e de Maria da Penha Gonçalves 
Ferreira. A pretendente: SUSANA PERONI SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Valter Silva e de Maria Salete Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCELINO DE JESUS SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fissão autônomo, nascido em Teolandia, BA, no dia (30/10/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Anacleto de Souza e de Maria Fabriciana de 
Jesus. A pretendente: CLAUSENITE LOPES DE SOUZA, estado civil divorciada, profissão 
autônoma, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (28/11/1967), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Tercino Ferreira da Cruz e de Elvira Matias da Cruz.

O pretendente: DAMIÃO ALVES PEREIRA, estado civil viúvo, profissão auxiliar de al-
moxarifado, nascido em Porto Seguro, BA, no dia (28/06/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Alves Pereira e de Braulina Maria Pereira. A 
pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA COSTA, estado civil divorciada, profissão 
costureira, nascida em Araruna, PB, no dia (23/10/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Vito da Silva e de Dalvina Luiz do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON DE OLIVEIRA BISPO, estado civil solteiro, profissão 
cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Aurelino Costa Bispo Filho e de Iracema de Jesus de Oli-
veira. A pretendente: SARA BRUNA GUEDES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Demerval Carlos Guedes e de Vera Neide de Souza.

O pretendente: MARCELO DA MOTA, estado civil viúvo, profissão supervisor operacional, 
nascido em Itapecerica da Serra, SP, no dia (26/12/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Argentina da Motta. A pretendente: ELENILDA CARDOSO 
SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Poções, BA, no dia (02/10/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arquimedes Ribeiro Silva 
e de Eneclides Cardoso da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS FELISBINO, estado civil divorciado, profissão 
repositor, nascido em Bom Jesus do Galho, MG, no dia (02/07/1967), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Felisbino Coelho e de Aurora Martins de Souza. 
A pretendente: FRANCISCA DA CRUZ PARENTES, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Alto Longá, PI, no dia (24/10/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de João Hermelino Sueiro Parentes e de Adelaide Lima Lopes.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profissão vendedor, 
nascido em Póa, SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Antonio dos Reis e de Lucivania Augustinha da Silva Reis. A 
pretendente: TAMIRES MARTINS ROCHA, estado civil divorciada, profissão operador de 
caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliada neste distri-
to, São Paulo, SP, filha de Oreni Martins da Rocha e de Eldina de Jesus Santana Rocha.

O pretendente: EMANUEL MUNDABI CARLOS, estado civil solteiro, profissão gestor 
logístico, nascido em República de Angola, no dia (05/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Anasta Emanuel Carlos e de Hortencia Nginadio. 
A pretendente: KINA MBIYA, estado civil solteira, profissão cabeleireira, nascida em 
República Democrática do Congo, no dia (25/08/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Mbiya Dede e de Ida Kina.

O pretendente: VALTER SANTOS PIMENTEL, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Valter Antão Pimentel e de Maria Helena dos Santos Pimentel. A 
pretendente: SABRINA BATISTA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/08/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Herlanio Alves Teixeira e de Glicia Maria Batista Teixeira.

O pretendente: ADRIANO ROSA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João do Nascimento e de Sonia Rosa de Jesus. A 
pretendente: LETÍCIA MARQUES FERREIRA, estado civil divorciada, nascida em São 
Roque, SP, no dia (15/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Waldomiro Marques Ferreira e de Neide Maria Marques Ferreira.

O pretendente: PÚBLIO MATHEUS SANT'ANNA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão policial militar, nascido em Niteroi, RJ, no dia (05/05/1995), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clesio Luiz Domingos de Oliveira e de 
Ana Cristina Sant'Anna da Conceição de Oliveira. A pretendente: CAROLINE GABRIEL 
ESPRAGIARO, estado civil solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (25/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Robson 
Espragiaro e de Marcia Elisabeth Gabriel Espragiaro.

O pretendente: EDSON PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão operador, 
nascido em Senhor do Bonfim, BA, no dia (19/12/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Abdon de Souza Viana Filho e de Rosimeire Pereira Lima. 
A pretendente: CLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão mani-
cure, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Rodolfo dos Santos e de Creuza Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGERIO MIRANDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, pro-
fissão analista financeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1973), residente e 
domiciliado na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de João Miranda do Nascimento e 
de Miriam Santos do Nascimento. A pretendente: KELLY CRISTINA JESUS DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/03/1987), 
residente e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Zico Francisco da 
Silva e de Aparecida Maria de Jesus.

O pretendente: ARTUR SOARES BARBOSA, estado civil solteiro, profissão encarre-
gado de estoque, nascido em Santana do Ipanema, AL, no dia (05/07/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Ronaldo Barbosa e de Maria 
José Tereza Soares Souza. A pretendente: CAROLINE DOS SANTOS DANTAS, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/07/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Batista Dantas e de 
Rosangela dos Santos Dantas.

O pretendente: JULIO CESAR DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de expedição, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (08/01/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marinete de Souza Pereira. A preten-
dente: ROSANGELA LOPES PINA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (20/04/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Lopes Pina e de Zildete Rosa da Silva Pina.

O pretendente: LUCAS DE CARVALHO BRAGA, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/11/1995), residente e domiciliado em 
Mogi das Cruzes, SP, filho de Jaercio da Cunha Braga e de Alexsandra Alves de Carvalho 
Braga. A pretendente: ISABELA FREITAS DA SILVA, estado civil solteira, profissão instrutora 
de treinamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Charles Belo da Silva e de Ana Paula Freitas da Silva.

O pretendente: DENER SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
tintureiro, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (21/09/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Ramos da Silva e de Elisangela Aparecida 
Oliveira dos Santos. A pretendente: AMANDA SENNA FERREIRA, estado civil solteira, 
profissão agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/01/1995), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ailton de Lima Ferreira e de 
Maria Bernadete da Silva Ferreira.

O pretendente: DENIVALDO RAMOS DE MELO, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Buerarema, BA, no dia (21/06/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Mendes de Melo e de Luiza Ramos de Melo. A pretendente: 
ELIANE ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Macha-
dos, PE, no dia (16/07/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de José Manoel de Oliveira e de Maria Luiza Alves de Oliveira.

O pretendente: FABIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão jardi-
neiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Odilon Antonio de Oliveira e de Marinalva Santos 
de Oliveira. A pretendente: PRISCILA MIRANDA LEMES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastiana Miranda Lemes.

A pretendente: AMANDA EMMANUELLE VASCONCELLOS SAMPAIO, estado civil 
solteira, profissão funcionária público estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Jose 
Sampaio e de Maria do Socorro Martins de Vasconcellos. A pretendente: ANDRESSA 
BARBOSA, estado civil solteira, profissão funcionária pública municipal, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Sidney da Costa Barbosa e de Vivian Andreia Vaz.

O pretendente: MATHEUS NASCIMENTO DE SOUSA LIMA, estado civil solteiro, profissão 
leiturista, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/12/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro de Sousa Lima e de Iolanda Santos Nascimento. A 
pretendente: PATRICIA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Antonio dos Santos e de Tereza Alves da Silva.

O pretendente: VANDERLEI PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão feirante, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (09/05/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osandi Pereira Silva e de Maria Antonia da Silva. 
A pretendente: NATHALIA FELIZ DE SOUZA, estado civil solteira, profissão confeiteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Anderson Roberto Batista de Souza e de Edna Paula Sousa Feliz.

O pretendente: FRANCISCO WILDERTÔNIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
instrutor de academia, nascido em Major Sales, RN, no dia (08/06/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Sebastião da Silva e de Fran-
cisca Matias de Oliveira. A pretendente: MÁRCIA CRISTINA LOPES CAMPOS, estado 
civil divorciada, profissão coordenadora escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(14/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos 
Campos e de Adelia Lopes Pinheiro.

O pretendente: RODOLFO DE JESUS SOUZA, estado civil divorciado, profissão super-
visor de logística, nascido em Suzano, SP, no dia (20/07/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Evandro de Souza e de Maria Jose de Jesus 
Souza. A pretendente: LUCIANA ANDREIA CUNHA BARRETO, estado civil divorciada, 
profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/08/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo Rosa Barreto e de 
Joana Maria Cunha Barreto.

O pretendente: CLEITON MOURÃO FONSECA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/01/1998), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Adilson Rodrigues da Fonseca e de Francisca Pereira 
Mourão Fonseca. A pretendente: CINTHYA RODRIGUES ARAUJO PEREIRA, estado 
civil divorciada, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/05/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Cassiano Pereira e 
de Claudenice Rodrigues Araujo Pereira.

O pretendente: ABAD JHONNY ABETT SILES, estado civil divorciado, profissão agrope-
cuário, nascido em Santa Cruz, Provincia Cordillera, Cidade de Camiri - País da Bolívia, 
no dia (17/03/1968), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Clovis 
Abett e de Gladys Siles Vedia. A pretendente: PEDRINA FLORES DOS ANJOS, estado 
civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/06/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Pedro Flores 
dos Anjos e de Valdelia Maria dos Anjos.
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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:

O pretendente: MURILO MORAES PENTEADO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/11/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Luis Moraes Penteado e de 
Celeste Abel Maria Moraes Penteado. A pretendente: JULIANA MINGACHOS, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista de planejamento técnico, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (17/02/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Fernando Rodrigues Mingachos Filho e de Maciria Rodrigues Mingachos.

O pretendente: SAMIR MOULAIBB FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em Amparo - SP, no dia (20/12/1977), residente e 
domiciliado em Amparo SP, filho de Samir Moulaibb e de Marilande Batoni Moulaibb. A 
pretendente: CAROLINE HELENA DE MORAES MORETTO, de nacionalidade brasileira, 
profissão gerente de contas nacionais, estado civil solteira, nascida em Bragança Paulista 
- SP, no dia (06/04/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Sergio Benedito Moretto e de Maura Regina de Moraes.

O pretendente: KENNETH JORDAN DA SILVA ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civi l solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/07/1994), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sidney Alves da Rocha e de Kate Anne 
Maria da Silva Rocha. A pretendente: AMARACHI LOVETH OKEKE, de nacionalidade nigeria-
na, profissão cabeleireira, estado civil solteira, nascida na Nigéria, no dia (27/04/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Paschal Okeke e de Jemimah Okeke.

O pretendente: EKENE ARMSTRONG EBENJE, de nacionalidade nigeriana, profissão lojista, 
estado civil solteiro, nascido na Nigéria, no dia (14/07/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ebenje Vincent e de Ebenje Loveline. A pretendente: 
CRISTIANE SANTOS MACEDO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de limpeza, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Cosme Macedo e de Antonia Pereira Santos.

O pretendente: RENAN DE MENESES, de nacionalidade brasileira, profissão professor, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ismael Wagner de Meneses e de Maria Cristina 
Silva de Meneses. A pretendente: CAROLINA PICA, de nacionalidade brasileira, profissão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Tulio Pica e de Celina Guerra Pica.

O pretendente: ALAN DE LACERDA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente co-
mercial, estado civil solteiro, nascido em Monte Grande - Argentina, no dia (18/08/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Renato de Lacerda 
e de Reina Del Carmen Paz. A pretendente: ANILE MARIANA SOARES BRAGA DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão publicitária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (11/10/1989), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, filha de Antonio José dos Santos e de Leila Soares Braga.
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 
Jornal Empresas & Negócios

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 

Jornal Empresas & Negócios
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