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O INSS é useiro e 
vezeiro em negar 
benefícios. Esse fato 
foi incorporado 
à realidade e 
é sobejamente 
conhecido

Trata-se de tática 
e x t r e m a m e n t e 
estranha essa de 

denegar direito a quem 
o tem. Já se sabe o re-
sultado; são frequentes 
os precedentes e, ainda 
assim, o benefício é ne-
gado. Isso cria enorme 
tumulto e faz com que 
a Justiça Federal, que 
desempenha  papel fun-
damental na história do 
direito previdenciário, 
substitua a adminis-
tração pública na con-
cessão dos benefícios. 
Muitas vezes o benefício 
é negado indevidamen-
te e o caso adentra no 
Poder Judiciário.

O juiz, diante do fato 
concreto,  percebe que o 
segurado carece daque-
la prestação, revestida 
de natureza alimentar. 
Esse dado é essencial: 
o benefício previdenci-
ário ou assistencial tem 
natureza alimentar. É 
inconcebível, portanto, 
que se cogite de devo-
lução de valores even-
tualmente recebidos 
de maneira indevida, 
exceto em situações de 
fraude. Como alguém 
devolveria o consumido 
no plano alimentar? De-
bate estranhável esse, 
pois a maior parte da-
queles que percebem 
benefícios vivem em 
extrema necessidade.

Sublinhe-se: o valor 
médio dos benefícios 
da Previdência Social é 
de cerca de um e meio 
salário-mínimo. E, outro 
dado: 85% dos benefí-
cios correspondem ao 
valor de um salário-
mínimo. Ponhamo-nos 
no lugar de alguém que 
obtém liminar judicial e 
tem implantado o bene-
fício. Pode cogitar que 
está tudo bem. E,  logo 
depois, recebe a ordem: 
“Não é seu esse direito. 
Devolva!”

O pior é que a denega-
ção do benefício, muitas 
vezes, resulta do des-
preparo administrativo 
da Previdência Social, 
que não concede o que 
é devido e inúmeras ve-
zes concede o que não é 
devido. É um paradoxo, 
mas é verdade. Aí vem 
a questão da boa-fé. O 
segurado que pleiteia 
em juízo tem boa-fé. 
Existem fraudes, evi-
dentemente, mas esse é 
outro tópico. Fraude é 
problema criminal, não 
questão de seguridade 
social.

O segurado que vai à 
Justiça está em boa-fé, 
amparado na inafas-
tabilidade do controle 
jurisdicional. O valor 
recebido é revestido, 

como todos sabem, 
de natureza alimentar. 
Ademais, o dinheiro 
da seguridade social 
pertence à comunida-
de protegida. Às vezes 
os dirigentes do INSS 
parecem supor que o 
dinheiro é deles ou que 
se trata de recursos per-
tencentes ao Estado ou 
ao governo. Não e não!

É, pois, necessário e 
urgente que sejam re-
vistas as práticas admi-
nistrativas que, movidas 
por comandos ocultos, 
denegam as prestações 
com a estranha missão 
protelatória de deixar as 
despesas para depois. O 
pior de tudo isso é que 
ao denegar prestações 
devidas, a Previdência 
Social sofre enormes 
prejuízos. E, ao cobrar 
devolução, cria proble-
ma quase insolúvel para 
a subsistência – com dig-
nidade – do beneficiário. 
A devolução, de acordo 
com inexplicável praxe, 
deve representar um 
desconto de 30% (trinta 
por cento) do valor da já 
exígua prestação.

E, o que torna o ce-
nário ainda mais grave 
e até dramático. Pode 
ser que aquela pessoa, 
premida por necessi-
dades urgentes, tenha 
caído no atrativo perigo-
síssimo do empréstimo 
consignado. Esse em-
préstimo comprometerá 
até 35% (trinta e cinco 
por cento) da renda do 
beneficiário. Somemos 
dois mais dois: 30 + 35. 
Restará, para a subsis-
tência do beneficiário 
e, eventualmente, da-
queles que vivem às 
suas expensas, a ínfima 
quantia de trinta e cinco 
por cento do valor men-
sal do benefício.

E o mínimo existen-
cial? O artigo 6º da 
Constituição de 1988 
define esse mínimo ao 
exigir  alimentação, 
habitação, vestuário, 
transporte etc. Com 
trinta e cinco por cen-
to de mil e cem reais 
– atual salário-mínimo 
–  alguém conseguirá 
custear esses itens? 
O objetivo da Ordem 
Social Constitucional 
é a Justiça Social que 
alberga, a um só tempo, 
a seguridade social (art. 
193 da CF) e a promoção 
do bem de todos.

Mais atenção e cui-
dado, sobretudo por 
parte das autoridades 
administrativas, para 
que não haja demora 
na concessão de bene-
fícios; para que sejam 
concedidas de pronto 
as prestações devidas 
e para que se repense, 
com urgência, na torpe 
fórmula de devolução.
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Relações Sociais; autor de mais de 20 
livros da área de Direitos Humanos, 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

DIEGO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão ensacador, nascido em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/312.FLS.007 ITAQUERA/SP), Ferraz de Vas-
concelos, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e três 
(24/12/1993), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 110, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio de Oliveira e de Marlene Francisca de Olivei-
ra. PALOMA MOREIRA ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão as-
sistente administrativo, nascida neste Distrito (CN:LV.A/352.FLS.005V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e nove (20/08/1999), 
residente e domiciliada Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 1142, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Estevão dos Santos e de Irlene 
Moreira Andrade dos Santos.

LENILSON SANTOS REIS, estado civil solteiro, profissão auxiliar de produção, nasci-
do em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.178 PONTAL-ILHÉUS/BA), Ilhéus, 
BA no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa (18/02/1990), residente 
e domiciliado Rua Antônio Gomes, 52, casa 02, Vila Santa Clara, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Milton da Hora Reis e de Raimunda Maria Macedo dos Santos. 
ELIÚDE NOVAIS LUCENA, estado civil divorciada, profissão atendente, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e 
sete (07/05/1987), residente e domiciliada Rua Poesia do Sertão, 25, apartamento 12-
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erasmo 
Lucena e de Maria Tereza Novais Lucena.

MARCO ANTONIO SANCHES, estado civil solteiro, profissão copiador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.296-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
janeiro de mil novecentos e oitenta (11/01/1980), residente e domiciliado Rua Guaiqui-
çá, 128, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Antonio Sanches Blanco e de Cecilia Aparecida Sanches. RUTH ALVES DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e sessenta e 
oito (26/06/1968), residente e domiciliada Rua Guaiquiçá, 322, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Atanásio dos 
Santos e de Elenita Alves dos Santos.

RONALDO PEREIRA HELLÚ, estado civil divorciado, profissão advogado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta e 
três (11/07/1983), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 05, 
apartamento 404, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Salvador Hellú e de Marineusa 
Pereira Hellú. PRISCILA MULHASKI DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divor-
ciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Osasco, neste Estado, Osasco, 
SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (22/04/1985), resi-
dente e domiciliada Rua União, 295, Pestana, 1º Subdistrito de Osasco, neste Estado, 
Osasco, SP, filha de José Carlos dos Santos Rodrigues e de Sarita Mulhaski dos Santos 
Rodrigues. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º 
Subdistrito de Osasco, neste Estado.

ELIEL SEVERINO DE MELO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em Belo 
Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/053.FLS.198V BELO JARDIM/PE), Belo Jar-
dim, PE no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e três (12/07/1973), residente 
e domiciliado Rua Iracema, 35, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Odilon Severino de Melo e de Amara Barbosa de Melo. MARIA LUCILENE DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão doméstica, nascida em Camaragibe, Estado de Pernam-
buco (CN:LV.A/007.FLS.114V CAMARAGIBE/PE), Camaragibe, PE no dia vinte e um 
de agosto de mil novecentos e setenta e oito (21/08/1978), residente e domiciliada Rua 
Iracema, 35, casa 01, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Luiz da 
Silva e de Maria da Paz Silva.

NICANOR BARONI FILHO, estado civil divorciado, profissão gerente, nascido em Cam-
bará, Estado do Paraná, Cambará, PR no dia sete de novembro de mil novecentos e 
sessenta (07/11/1960), residente e domiciliado Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, apar-
tamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Nicanor Baroni e de Dirce de Oliveira Baroni. SUELI GONÇALVES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão professora, nascida em Santa Cecília do Pavão, Estado 
do Paraná (CN:LV.A/007.FLS.036-KALORÉ/PR), Santa Cecília do Pavão, PR no dia 
vinte e sete de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (27/06/1964), residente e 
domiciliada Rua João Pedro Luna, 53, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Delí Gonçalves de Oliveira e de 
Maria Mendes de Oliveira.

JONAS VASCONCELOS FREIRE, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Pereiro, Estado do Ceará (CN:LV.A/039.FLS.231-PEREIRO/CE), Pereiro, CE no dia 
vinte de julho de mil novecentos e noventa e dois (20/07/1992), residente e domiciliado 
Rua Gonçalo Temudo, 108, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Martins Freire e de Vanusa de Vasconcelos Freire. PRISCILA LOFRESI CASTANHEI-
RA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida no Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.144-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (02/02/1992), residente e domiciliada 
Rua Gonçalo Temudo, 108, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Paulo 
Roberto Castanheira e de Alexandra Cristina Bruno Lofresi.

RENAN ROTTLISBERGER, estado civil solteiro, profissão operador fabril, nascido 
no Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.034-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(20/03/1984), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco J, aparta-
mento 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jacob Rottlisberger 
e de Helena de Souza Rottlisberger. FRANCISCA FRANCIDALVA FURTADO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora de educação infantil, nascida 
em Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará (CN:LV.A/004.FLS.017-DISTRITO DE 
MANGABEIRA-LAVRAS DE MANGABEIRA/CE), Lavras da Mangabeira, CE no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (22/06/1984), residente e 
domiciliada Rua São Félix do Piauí, 360, bloco D, apartamento 43, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Alexandre de Oliveira e de Maria 
Furtado de Oliveira.

JOSÉ IVANALDO RAIZ SANTIAGO, estado civil divorciado, profissão analista, nascido 
em Tejipió, Município de Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia três de julho 
de mil novecentos e setenta e nove (03/07/1979), residente e domiciliado Rua Emílio 
Serrano, 129, apartamento 12-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Ivanaldo dos Ramos Santiago e de Marlize Raiz Ribeiro. TA-
TIANE BISPO DE JESUS, estado civil divorciada, profissão bancária, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/09/1988), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 129, apartamento 12-A, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Zilda Bispo 
Gama.

ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão analista 
fiscal, nascido no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.075-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (03/03/1982), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 
07, apartamento 24, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Orlando Gomes de Oliveira e de Lesli Silva de Oliveira. THAIS JARDIM DOS SAN-
TOS, estado civil solteira, profissão supervisora de departamento pessoal, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.191-CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e um (12/12/1991), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 07, apartamento 24, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lourival Araujo dos Santos 
e de Ilda Marques Jardim.

JOSÉ ANTONIO DE JESUS CARVALHO, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em Poço Verde, Estado de Sergipe, Poço Verde, SE no dia treze de junho de 
mil novecentos e oitenta e oito (13/06/1988), residente e domiciliado Rua Suíte de Natal, 
Travessa Paraná, 08, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimun-
do dos Santos Carvalho e de Judite Francilina de Jesus. CICERA MARIA MOREIRA, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Distrito de São Felipe, Município de 
Brejo Santo, Estado do Ceará, Brejo Santo, CE no dia quatro de agosto de mil novecen-
tos e oitenta (04/08/1980), residente e domiciliada Rua Suíte de Natal, Travessa Paraná, 
08, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Enoque dos Santos 
e de Maria Ana dos Santos.

JURANDIR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão funcionário público, nascido no 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.145-CERQUEIRA CÉ-
SAR/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e sessenta e nove 
(10/06/1969), residente e domiciliado Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 
66, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Justino da Silva e de Maria 
Pereira da Silva. LUCIMARA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão assistente téc-
nica, nascida no Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.012-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(06/02/1978), residente e domiciliada Rua da Lagoa Feia, 199, bloco 03, apartamento 
66, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Neideval de Souza e de Marta 
Vieira de Souza.

FERNANDO HENRIQUE SQUARCINI, estado civil solteiro, profissão técnico de 
raio X, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/047.FLS.155V-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e seis 
(18/06/1986), residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 932, casa 02, Jar-
dim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lairton Squarcini e de Izaura 
Oliveira Squarcini. DIJAILMA VILELA DE ARAÚJO, estado civil solteira, profissão 
auxiliar de produção, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/034.FLS.112 
RIO LARGO/AL), Maceió, AL no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa 
(12/08/1990), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 932, casa 02, Jar-
dim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Manoel de Araújo e de 
Maria de Fatima Vilela da Silva.

DANIEL MATEUS BISPO, estado civil solteiro, profissão montador, nascido em San-
to André, neste Estado (CN:LV.A/129.FLS.260V-2º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (11/11/1996), residente e domiciliado Rua Mambaí, 40, casa 01, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Osmar Natalicio Bispo e de Eunice das Dôres 
Camargo Bispo. PAMELA GARCIA DOS REIS, estado civil solteira, profissão mo-
nitora de qualidade, nascida neste Distrito (CN:LV.A/163.FLS.275 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e noventa e dois 
(29/06/1992), residente e domiciliada Rua Mambaí, 40, casa 01, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Candido Lopes dos Reis e de Sandra Aparecida 
Pereira Garcia dos Reis.

PAULO DO NASCIMENTO LOPES, estado civil divorciado, profissão técnico de tele-
comunicação, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e um (19/11/1981), residente e do-
miciliado Rua Canção Agalopada, 247, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Elpidio Ferreira Lopes e de Leodete do Nacimento Lopes. 
ELISÂNGELA TRINDADE DA SILVA, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil no-
vecentos e oitenta e três (08/01/1983), residente e domiciliada Rua Canção Agalopada, 
247, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria 
Aparecida da Silva.

ALEX DA SILVA FARIA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em São José 
dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/007.FLS.268 PARAIBUNA/SP), São José dos 
Campos, SP no dia dezenove de março de dois mil e um (19/03/2001), residente e do-
miciliado Rua Rancho Queimado, 315, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Anderson Alex de Faria e de Viviane Aparecida da Silva Faria. SAMARA SAMMIA 
MARQUES TAVARES, estado civil solteira, profissão auxiliar de produção, nascida em 
Presidente Prudente, neste Estado (CN:LV.A/020.FLS.063-ALFREDO MARCONDES/
SP), Presidente Prudente, SP no dia vinte e dois de junho de dois mil e um (22/06/2001), 
residente e domiciliada Rua Rancho Queimado, 315, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Samuel de Souza Tavares e de Damaris Paulino Marques.

ADEILSON FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão pintor automo-
tivo, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (05/11/1975), residente e domiciliado Rua Chubei Taka-
gashi, 04, bloco 02-A, apartamento 52, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Pedro Francisco da Silva e de Maria Mendes da Silva. FABIANE REIS BOMFIM, es-
tado civil solteira, profissão operadora de máquina, nascida em Floresta Azul, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/015.FLS.219-FLORESTA AZUL/BA), Floresta Azul, BA no dia vinte 
e oito de novembro de mil novecentos e setenta e oito (28/11/1978), residente e domi-
ciliada Rua Chubei Takagashi, 04, bloco 02-A, apartamento 52, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Edvaldo Pereira Bomfim e de Tereza de Jesus Reis Bomfim.

CHARLES SOUZA ZONHO, estado civil solteiro, profissão repositor, nascido neste 
Distrito (CN:LV.A/375.FLS.157V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio 
de dois mil (06/05/2000), residente e domiciliado Rua Oito de Dezembro, 12, casa A, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Anderson Zonho e de Adelsiana 
Santos Souza. KARINA DAMA SCHNEIDER, estado civil solteira, profissão operadora 
de telemarketing, nascida neste Distrito (CN:LV.A/384.FLS.005V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de outubro de dois mil (12/10/2000), residente e domiciliada Rua 
Seabra, 128, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Edmilson 
Arterio Schneider e de Fernanda Silva Dama Schneider.

MÁRCIO ANTONIO DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão auxiliar de es-
toque, nascido em Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/046.FLS.259V-PALMA-
RES/PE), Palmares, PE no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e quatro 
(07/08/1994), residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 06, A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Márcio Antonio da Silva e de Valderes da Silva. 
PAMELA PALACIO DA SILVA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida neste 
Distrito (CN:LV.A/365.FLS.111V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de dois mil (24/01/2000), residente e domiciliada Rua Guilherme da Cruz, 06, A, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geremias Leonardo da Silva e de 
Katia Palacio.

JONATAS ALVES BERNARDINO, estado civil solteiro, profissão engenheiro civil, nas-
cido neste Distrito (CN:LV.A/127.FLS.023-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de maio de mil novecentos e noventa (22/05/1990), residente e domiciliado Rua 
Amanari, 420, bloco 01, apartamento 04, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, filho de João Bernardino Filho e de Ione Barbosa Alves. VICTÓRIA SERVANTES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão biomédica, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/407.FLS.078 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (29/07/1998), 
residente e domiciliada Rua Amanari, 420, bloco 01, apartamento 04, Vila Santa Tere-
sinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valmir Braz do Nascimento e de Cleide de 
Fátima Servantes.

ERY DE JESUS MACEDO, estado civil solteiro, profissão garçom, nascido em Jere-
moabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.254-SÍTIO DO QUINTO JEREMOABO/
BA), Jeremoabo, BA no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/09/1995), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aristeu Caetano Macedo e de Valde-
mira Josefa de Jesus. VERÔNICA DE MATOS DANTAS, estado civil solteira, profissão 
operadora de caixa, nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.102 
JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezoito de agosto de mil novecentos e noven-
ta e oito (18/08/1998), residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Gama Dantas e de 
Josefa Luciene de Matos Dantas.

DANIEL CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nasci-
do em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.103 JEREMOABO/BA), Jere-
moabo, BA no dia quatro de abril de mil novecentos e noventa e três (04/04/1993), 
residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José da Silva e de Maria Aparecida da 
Conceição. MARLY DE JESUS MACEDO, estado civil solteira, profissão balconista, 
nascida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.253-SÍTIO DO QUINTO-
JEREMOABO/BA), Jeremoabo, BA no dia dezoito de janeiro de dois mil (18/01/2000), 
residente e domiciliada Rua Machado Nunes, 287, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristeu Caetano de Macedo e de Valdemira Josefa 
de Jesus.

FABRICIO BATISTA SOBRAL SANTOS, estado civil solteiro, profissão represen-
tante comercial, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/185.FLS.079V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e três 
(17/04/1993), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 2381, casa 23, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Miguel Augusto Rodrigues Sobral Santos e de Suzlene 
Martins Batista Mafei. BIANCA SATIE FERREIRA SHIMADA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/093.
FLS.049V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia treze de abril de mil nove-
centos e noventa e um (13/04/1991), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 
2381, casa 23, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Tadashi Shimada e de 
Ivete Maria Ferreira Shimada.
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

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - 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: DANIEL PEIXOTO FAUSTINO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/07/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Roberto 
Faustino e de Ana Moreira Campos Peixoto Faustino. A pretendente: INGRID SUE-
LEN MENEZES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estagiária jurídica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/03/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sanderson da Silva e de Milena 
da Silva Menezes.

O pretendente: ALESSANDRO MARTINS, de nacionalidade brasileira, profissão analista 
de marketing, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/12/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria Rita Martins. A 
pretendente: GISELE RODRIGUES SIQUEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônoma, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/07/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Alvaro Siqueira e de 
Rosemeire Rodrigues Siqueira.

O pretendente: ANTHONY AZIZI, de nacionalidade libanesa, profissão empresário, 
estado civil solteiro, nascido no Líbano, no dia (01/01/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antoine Azizi e de Suzanne Bou Karam. A 
pretendente: JACKELINE ONOFRE DOS ANJOS, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresária, estado civil divorciada, nascida em Soledade - PB, no dia (27/12/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Jandui dos Anjos 
e de Severina Onofre dos Anjos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DIOGO CORREA, de nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (17/07/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson Evangelista Correa 
e de Marlene Diogo Zampiroli Correa. A pretendente: RENATA RODRIGUES AN-
TONELLI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (22/05/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Orlando Antonelli Filho e de Alice dos Santos 
Rodrigues Antonelli.

O pretendente: FÁBIO RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
adestrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/03/1976), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Rodrigues da Silva e de 
Adair Rodrigues da Silva. A pretendente: CRISTIANE PETRUCELLI FROIS, de naciona-
lidade brasileira, profissão adestradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (15/11/1976), residente e domicilldda neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
José Benedito Frois e de Maria Sonia Petrucelli Frois.
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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