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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: FERNANDO DIAS SANTOS, de nacionalidade brasileira, nascido 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (01/08/1976), estado civil solteiro, profissão 
ajudante, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Julio 
Dias Santos e de Darci Rosa de Jesus. A pretendente: TAIANA ANDRADE DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia 
(18/07/1984), estado civil solteira, profissão doméstica, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Gilberto Pereira da Silva e de Idaciara 
Gonçalves de Andrade.

O pretendente: JOSÉ CICERO CARLOS, de nacionalidade brasileira, nascido em Mauriti 
- CE (Registrado Distrito de Coité), no dia (19/03/1978), estado civil solteiro, profissão 
motorista, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria do 
Socorro Carlos. A pretendente: CICERA CARTAXO LEITE, de nacionalidade brasileira, 
nascida em Mauriti - CE (Registrada Distrito de Coité), no dia (10/02/1980),  estado civil 
solteira, profissão enfermeira, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de José Cartaxo Leite e de Maria Evani de Lacerda Leite.

O pretendente: WILLIAM LISBOA BORGES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (04/01/1990), estado civil solteiro, profis-
são auxiliar de compras, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Arnaldo Borges da Costa e de Maria Lucia de Lisboa Costa. A pretendente: 
AMARILIS BRITO COSTA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Can-
gaíba - SP, no dia (07/05/1991), estado civil solteira, profissão advogada, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Everaldo Brito Costa e de 
Maria Bezerra da Costa.

O pretendente: LEVY DA SILVA MORENO MEIRA MACEDO, de nacionalidade brasi-
leira, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (23/07/1997), estado civil 
solteiro, profissão aeroviário, residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho 
de Gileno Moreno Macedo e de Debora Lima Macedo. A pretendente: FLAVIA CIPRIA-
NO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (22/10/1998), estado civil solteira, profissão monitora, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luiz Carlos Pinheiro e de Katia Cilene Cipriano da 
Silva. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pre-
tendente é residente e domiciliado.

O pretendente: ANTONIO JULIO SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Ouricuri - PE, no dia (18/12/1986), estado civil solteiro, profissão vendedor, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Gersonita Silva dos Santos. A 
pretendente: LUCIANA SILVA ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (31/05/1982), estado civil solteira, profissão 
overloquista, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Souza de Almeida e de Aneisa Silva Almeida.

O pretendente: LUAN ROBSON DOS REIS FREIRE, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Suzano - SP, no dia (01/02/1991), estado civil solteiro, profissão autônomo, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clelio Aguiar Freire e de Joanice 
Maria dos Reis Freire. A pretendente: JESSICA TEODORO DUARTE, de nacionalidade 
brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/02/2001), estado 
civil solteira, profissão vendendora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Manoel Duarte Filho e de Cristiane Teodoro.

O pretendente: ANTÔNIO INÁCIO DE ARAÚJO, de nacionalidade brasileira, nascido 
em Taperoá - PB (Registrado Ribeiro de Toledo - PB), no dia (06/03/1991), estado 
civil solteiro, profissão ajudante geral, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Maria do Socorro de Araújo. A pretendente: JENNIFER BATISTA 
MORERA, de nacionalidade brasileira, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, 
no dia (01/12/1991), estado civil solteira, profissão auxiliar de lavanderia, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Tadeu Aparecido Morera 
e de Rosangela Batista.

 

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:

BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de serviços 
gerais, nascido neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.195V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e três (08/09/1993), residente e 
domiciliado Rua Dante Moreira Leite, 36, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Aparecido Olimpio de Oliveira Filho e de Simone Soares Rocha de Oliveira. 
MICHELLE LEAL DOS SANTOS GIMENES, estado civil solteira, profissão orientadora 
pedagógica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/039.FLS.084-LIMÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa e sete (08/03/1997), resi-
dente e domiciliada Rua Manoel Dias do Campo, 242, casa 02, Casa Verde Alta, nesta 
Capital, São Paulo, SP, filha de Ednedison Catigero Gimenes e de Azenilza Leal dos 
Santos Gimenes.

WAGNER NORONHA ANGELO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico 
de manutenção, nascido neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de maio de mil no-
vecentos e setenta e um (06/05/1971), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 164, 
Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Angelo da Silva e de Eunice 
Noronha da Silva. LUCILEIDE ALCANTARA MARTINS, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/047.FLS.101-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (17/02/1975), residente e 
domiciliada Rua Isaías Coelho, 164, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio da Cruz Martins e de Naiza Souza Alcantara.

CAUÃ DA ROCHA FERREIRA, estado civil solteiro, profissão analista de dados, 
nascido no Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.023-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e noventa e cin-
co (05/05/1995), residente e domiciliado Rua Baltazar Donato, 90, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Claudomiro Ferreira Filho e de Adriana da 
Rocha Ferreira. QUÉZIA REGINA PEDRO, estado civil solteira, profissão analista 
de administração, nascida no Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.
131V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e seis (05/12/1996), residente e domiciliada Rua Baltazar Donato, 90, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pedro Neto e de Célia 
Regina da Silva Pedro.

Continuação
ENDERSON CRISTOFER PEREIRA MATOS, estado civil solteiro, profissão coordenador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/143.FLS.138 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de maio de mil novecentos e noventa e um (10/05/1991), residente e domiciliado 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 02, apartamento 133, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Arilson Bezerra Matos e de 
Rosana da Silva Pereira. THALITA DIAS MILLER NASCIMENTO, estado civil solteira, pro-
fissão assistente de gabinete, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/103.FLS.158-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (28/05/1992), residente e domiciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 129, bloco 
02, apartamento 133, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Claudinei Miller do Nascimento e de Adriana de Carvalho Dias do Nascimento.

JULIO APARECIDO BUENO, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos 
e sessenta e seis (20/11/1966), residente e domiciliado Rua Tímbales, 43, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Aparecido Bueno e 
de Teresa Rodrigues Bueno. JOCILENE APARECIDA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão funcionário público, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/064.
FLS.055V-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezesse-
te de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (17/01/1974), residente e domiciliada 
Avenida Maria Luiza Americano, 59, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Feliciano 
Cardoso da Silva e de Alzira Maria dos Passos.

MAIK DE OLIVEIRA BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido no 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/115.FLS.282-BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e três (07/07/1993), residen-
te e domiciliado Avenida Francisco Tranchesi, 1253, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves de Brito e de Maria Joice Bezerra 
de Oliveira. REGIANE DE FATIMA CAVALCANTE, estado civil solteira, profissão pro-
fessora de educação infantil, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.244-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e 
quatro (20/04/1984), residente e domiciliada Avenida Francisco Tranchesi, 1253, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odilon de Queiroz 
Cavalcante e de Valdice Barbosa Leite Cavalcante.

ANDRÉ MACHADO RIBEIRO, estado civil divorciado, profissão coordenador pedagógi-
co, nascido em Feira de Santana, Estado da Bahia, Feira de Santana, BA no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (09/01/1986), residente e domiciliado Rua Vi-
cente Grecco, 164, apartamento 907, Parque São Vicente, Mauá, neste Estado, Mauá, 
SP, filho de Antônio de Souza Ribeiro e de Sônia Gomes Machado. AGATHA MELISSA 
LUZ DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão professora de educação básica, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/261.FLS.226-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e oito (27/05/1998), residente e do-
miciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 01, apartamento 44, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Carlos de Oliveira e de Elisangela Aparecida Luz de Oliveira.

ADELSON ROSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão zelador, nascido em Ita-
picuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.FLS.248 ITAPICURU/BA), Itapicuru, BA no dia 
vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e oito (29/05/1978), residente e domi-
ciliado Rua Francisco Albani, 885, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Rosa de Souza. GIZÉLIA FERNANDES DA SIL-
VA, estado civil solteira, profissão copeira, nascida em Coração de Jesus, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/059.FLS.189-CORAÇÃO DE JESUS/MG), Coração de Jesus, 
MG no dia vinte e um de março de mil novecentos e setenta e cinco (21/03/1975), 
residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 885, casa 03, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Fernandes da Cruz e de Josefina 
Ribeiro da Silva.

EDUARDO DE SOUZA PINTO, estado civil divorciado, profissão bombeiro, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte e dois de novembro de mil nove-
centos e oitenta e três (22/11/1983), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 13, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Pinto e de Valeria 
Machado de Souza Pinto. NUBIA ANDREA SOUZA COSTA MARIANO, estado civil 
divorciada, profissão assistente jurídica, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e seis (18/07/1986), residente e 
domiciliada Rua Ibiajara, 13, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Marcioni de Oliveira Mariano e de Leila Thereza Costa Mariano.

IVANIL CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil viúvo, profissão porteiro, nascido em Rio 
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ no dia seis de junho de mil 
novecentos e sessenta (06/06/1960), residente e domiciliado Rua Cilon Cunha Brum, 
1026, B, casa 20, Paciência, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, RJ, filho de 
Antonio Gomes da Silva e de Maria da Conceição. GILMARA DA COSTA, estado civil 
divorciada, profissão cozinheira, nascida neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e setenta e três (05/06/1973), residente e domiciliada Rua João 
Justino Leite, 172, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celestino Firmino da Costa e 
de Maria José da Costa.

DANILO RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão ajudante de produção, 
nascido neste Distrito (CN:LV.A/183.FLS.176 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de junho de mil novecentos e noventa e três (01/06/1993), residente e domici-
liado Rua Baltazar Teles, 30, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Ailton Lima Teixeira e de Diana Rodrigues dos Santos. DAIANA MA-
RIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida neste Distrito 
(CN:LV.A/356.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e noventa e nove (17/10/1999), residente e domiciliada Rua Baltazar 
Teles, 30, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Vida dos Santos e de Maria José dos Santos.
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

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: MATHEUS GONÇALVES CAVALLO, de nacionalidade brasileira, profissão 
auditor contábil externo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/10/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Marco Antonio Cavallo e 
de Maria Emilia Dorigon Gonçalves Cavallo. A pretendente: KIMBERLLY LEITE DO NASCI-
MENTO, de nacionalidade brasileira, profissão auditora contábil externa, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (08/11/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Francisco Moreira do Nascimento e de Maria do Socorro Oliveira Leite.

O pretendente: GUILHERME LUIZ PERRONE MASSUCATI, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(20/02/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Admir 
Massucati e de Maria Apparecida Perrone Massucati. A pretendente: RAQUEL APARECI-
DA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão gerente financeira, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (10/09/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Miguel Lopes Neto e de Rosaria Maria da Aparecida Lopes.

O pretendente: VINICIUS PAES DE ALMEIDA JOSEPH, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/08/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Washington Joseph 
e de Lucilena Paes de Almeida Joseph. A pretendente: PAULA CIARDI PINELLI, de 
nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (10/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Roberto Pestana Pinelli e de Maria Iole Ciardi Pinelli.

O pretendente: ALEX PAULINO DE OLIVEIRA SILVA, de nacionalidade brasileira, profis-
são metalúrgico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/12/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivan Oliveira Silva e de 
Solange Paulino de Oliveira Silva. A pretendente: ALINE RODRIGUES MOREIRA, de 
nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil divorciada, nascida em Gover-
nador Valadares - MG, no dia (15/05/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Elvira Rodrigues Moreira.

O pretendente: VITOR JANZ E SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão produtor de áudio 
visual, estado civil solteiro, nascido em Campos dos Goytacazes - RJ, no dia (18/06/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo de Souza e Silva 
e de Marcia Cristina Janz e Silva. A pretendente: LUCIANA DE SOUSA RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, profissão assistente de marketing, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (31/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Antonio Manuel Nobre Varela Rodrigues e de Lucia Maria de Sousa.

O pretendente: LUCIANO ROSA PEREIRA DE PAULO, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de processos, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(02/06/1992), residente e domiciliado em São Bernardo do Campo - SP, filho de José Clemente 
Pereira de Paulo e de Gislene Maria da Rosa Paulo. A pretendente: THAÍS CAMPOS ROSSI, 
de nacionalidade brasileira, profissão analista de comércio exterior, estado civil solteira, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Marco Aurelio Rossi e de Itamara Rodrigues Campos Rossi.

O pretendente: EDSON FERREIRA LOPES, de nacionalidade brasileira, profissão agente 
de trânsito, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/01/1972), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reonilto Ferreira Lopes e de 
Aldey Rodrigues Lopes. A pretendente: ROSANGELA FERREIRA DOS SANTOS, de 
nacionalidade brasileira, profissão vigilante, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (13/12/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Cicero Monteiro dos Santos e de Lourentina Ferreira dos Santos.

O pretendente: LEANDRO LUIZ PAUNKSNIS ANDREOLI, de nacionalidade brasileira, 
profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no 
dia (30/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Claudio 
Luiz Aprile Andreoli e de Lourdes Francisca Paunksnis Aprile Andreoli. A pretendente: LILIAN 
PIRES DE CAMARGO, de nacionalidade brasileira, profissão arquiteta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (16/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Valdir Pires de Camargo e de Norma Ferreira de Camargo.

O pretendente: EDER COUTINHO DA FONSECA, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/06/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arnold Coutinho da 
Fonseca Junior e de Maria Barboza Fonseca. A pretendente: PATRICIA MUNIZ SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão atendente de marketing, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (30/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Vagner de Oliveira Silva e de Rita Muniz Paixão.

O pretendente: BRUNO LOPEZ DIAZ CORREA, de nacionalidade brasileira, profissão 
porteiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/08/1990), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Benedito Aparecido Correa e 
de Sueli Lopez Diaz. A pretendente: ROSEMEIRE SILVA SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão controladora de acesso, estado civil solteira, nascida em São João 
do Paraíso - MG, no dia (09/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Antonio Silva Neto e de Antonina Silva dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO MAXIMINO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profissão supervisor, estado civil divorciado, nascido em Currais Novos - RN, no dia 
(15/05/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Rodrigues Pereira e de Maria Lopes Pereira. A pretendente: IVONICE RODRIGUES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão técnica de enfermagem, estado civil 
divorciada, nascida em São Raimundo Nonato - PI, no dia (20/02/1972), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jose Rodrigues da Silva e de 
Leonarda Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO ALMUDIM DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasilei-
ra, profissão advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(08/07/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marcelo Rodrigues de Oliveira e de Luciana Almudim Fernandes. A pretendente: 
REBECA ARAUJO BELASCO, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/08/1991), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Belasco Filho e de 
Ivonete Alves de Araujo Belasco.

O pretendente: JORGE GOMES SOARES JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão engenheiro de produção, estado civil solteiro, nascido em São Mateus - ES, no 
dia (13/04/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jorge Gomes Soares e de Rita Marilda Tavares Furtado Soares. A pretendente: ALINE 
MARCARINI ATHAYDE, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira civil, estado 
civil solteira, nascida em Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia (15/08/1994), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Afonso Marchiori Athayde e de 
Assunta Maria Marcarini Athayde.

O pretendente: EDUARDO CESAR DE ANDRADE JUNIOR, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(19/11/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eduardo 
Cesar de Andrade e de Izildinha Rodrigues Cesar de Andrade. A pretendente: MAYARA 
TALITA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profissão consultora de atendimento às 
empresas, estado civil solteira, nascida em Jundiaí - SP, no dia (24/01/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aloisio Vieira de Souza e de 
Denise Aparecida Muniz.

O pretendente: VINICIUS DUARTE VENÂNCIO, de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/06/1989), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valdecir Venâncio e de Valéria 
Duarte Pereira. A pretendente: MAYARA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, 
profissão chef de cozinha, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio 
Manoel Gonçalves e de Monica do Amaral Gonçalves.

O pretendente: LEONARDO SOARES TERAO, de nacionalidade brasileira, profis-
são representante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(13/08/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Fumio 
Terao e de Olivia Soares Terao. A pretendente: JÉSSICA NASCIMENTO REGO RO-
DRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão biologa citologista, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Celio Lauriano Rodrigues Junior e de Elaine Cristina Nascimento 
Rego Rodrigues.

O pretendente: HELIO TEIXEIRA DO ROSARIO NETO, de nacionalidade brasileira, 
profissão mecânico, estado civil solteiro, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 
(02/07/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Wilson 
José Teixeira e de Noemia Alves de Souza Teixeira. A pretendente: SÂMELA GABRIELA 
BENEDETTI PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão atendimento ao cliente, es-
tado civil solteira, nascida em Votorantim - SP, no dia (13/06/1987), residente e domiciliada 
em Votorantim - SP, filha de Roberto Pedroso e de Siléa Benedetti de Macedo Pedroso.

O pretendente: ANTONIO FERREIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão 
procurador da justiça, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/07/1943), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio 
Martinho Pinto e de Laura Ferreira Pinto. A pretendente: VANESSA PUK, de nacionali-
dade brasileira, profissão advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (24/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Paulo Puk e de Maria Desia Dantas Puk.

O pretendente: MOACYR MODESTO FILHO, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/08/1962), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Moacyr Modesto e de 
Odilia Lopes Modesto. A pretendente: SÔNIA BATISTA DA SILVA MACHADO, de nacio-
nalidade brasileira, profissão gestora financeira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/03/1964), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Manoel Antonio da Silva e de Maria América Batista Silva.

O pretendente: WILSON JUNDI HONDA, de nacionalidade brasileira, profissão vende-
dor, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/06/1960), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miquino Honda e de Fuzeco 
Honda. A pretendente: ELENICE ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão encarregada orgânica, estado civil divorciada, nascida em Ilhéus - BA, no dia 
(09/05/1960), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Agostinho 
Batista dos Santos e de Maria José Alves.

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e 

Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, 

ou ligue para

Tel: 3106-4171netjen@netjen.com.br

Vinícius Fluminhan (*)
 
A desistência da aposentadoria é o 

ato de renúncia a benefício já conce-
dido de aposentadoria. 

Independentemente de ação judi-
cial, o direito à desistência é garantido 
pelo Regulamento da Previdência (art. 
181-B, §2o do Decreto 3.048/99 com as 
alterações do Decreto 10.410/20). São 
dois os requisitos (previstos no art. 
181-B, §2o do Decreto 3.048/99 com 
as alterações do Decreto 10.410/20): 

a)  não ter recebido o primeiro pa-
gamento da aposentadoria; 

b)  não ter feito o levantamento do 
FGTS (para quem tinha saldo de 
FGTS), já que a aposentadoria é 
uma das condições para o saque 
do FGTS 

Para os casos que se enquadram no 
Regulamento (mencionado acima) 
não há necessidade de judicializa-
ção, bastando o interessado fazer o 
requerimento administrativo no INSS. 
Após a reforma de 2019, foram criados 
vários caminhos (as chamadas 'regras 
de transição') para a concessão de 
aposentadoria aos filiados mais anti-
gos da Previdência Social. 

Cada caminho estabelece requisi-
tos específicos (pedágio, pontuação, 
idade mínima etc.) e leva a uma data 
diferente de elegibilidade para a apo-
sentadoria. Portanto, a aposentadoria 
será concedida mais cedo ou mais 
tarde conforme o caminho percorrido. 
Além disso, cada um desses caminhos 
levará a uma aposentadoria com valor 
diferente. Portanto, o valor da aposen-

tadoria será maior ou menor também 
em função do caminho percorrido, ou 
seja, da regra de transição que será 
seguida pelo segurado. 

O planejamento previdenciário con-
siste em uma análise cuidadosa dos 
caminhos possíveis para a aposenta-
doria, apontando o melhor deles pelo 
critério de custo-benefício. Assim, o 
planejamento tem sua importância 
na medida em que permite ao segu-
rado descobrir qual será a melhor 
aposentadoria possível e tomar todas 
as medidas necessárias para a sua 
efetivação. 

Nunca foi uma tradição do povo 
brasileiro um planejamento da apo-
sentadoria, pois as regras para se 
aposentar no Brasil não eram muito 
complicadas até o final dos anos 90. 

Entretanto, as leis previdenciárias 
editadas nas últimas duas décadas dei-
xaram o assunto mais complexo. Por 
isso, principalmente após a reforma 
feita em 2019, tem aumentado muito 
o número de pessoas interessadas em 
fazer o planejamento previdenciário. 

Para o segurado pedir a desistência 
junto ao INSS, é preciso preencher o 
formulário disponível no Portal Meu 
INSS e anexar ao requerimento uma 
Declaração da Caixa Econômica Fe-
deral atestando que não houve saque 
do FGTS. Em caso de indeferimento, 
cabe recurso para o Conselho de 
Recursos da Previdência Social. Ha-
vendo o indeferimento na instância 
recursal administrativa, não existe 
outra saída para a solução da con-
trovérsia que não seja a via judicial. 

Infelizmente, vários aposentados 
cometem o erro de escolher um ca-
minho menos vantajoso para aposen-
taria por falta de um esclarecimento 
técnico prévio. Em muitos casos que 
chegam ao escritório, percebemos 
que faltaria para o cliente aguardar 
apenas alguns poucos meses para 
receber uma aposentadoria com valor 
muito mais alto. No entanto, como a 
aposentadoria torna-se irreversível 
após o primeiro pagamento, não há 
solução pacífica na via administrativa 
depois que o erro é cometido. 

Portanto, é importante que o estudo 
técnico seja feito de forma prévia à 
postulação do benefício no INSS. 

(*) - É professor de Direito Previdensiário 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Campinas.

É possível desistir da aposentadoria? 
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