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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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: EVERTON MARTIMIANO CRUZ, estado civil solteiro, profissão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/03/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Girualdo Souza Cruz e de Maria Aparecida Martimiano 
Cruz. A pretendente: CAROLINE DAIARA DAMAS, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Carlos Damas e de Eliete Maria de Lima Damas.

O pretendente: SANDRO APARECIDO NOGUEIRA, estado civil divorciado, profissão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Tupi Paulista, SP, no dia (07/07/1969), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Carlos Nogueira e de Maria 
Lucia Carvalho Nogueira. A pretendente: VERA LUCIA FRANÇA DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profissão técnica de enfermagem, nascida em Ibicaraí, BA, no dia 
(20/06/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Paulo 
de França e de Nair Maria do Nascimento.

O pretendente: ALDAIR XIMENES LIRA LIMA, estado civil solteiro, profissão balconista, 
nascido em Sirinhaem, PE, no dia (22/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de Amaro Ximenes Lima Neto e de Viviane Maria de Lira. A pretendente: 
THAIARA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão orientadora socioe-
ducativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/03/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo dos Santos e de Josicleide dos Santos Araujo.

O pretendente: ROBSON CICERO DE JESUS CAMPOS, estado civil solteiro, profissão 
operador de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João de Souza Campos Filho e de Alice 
Maria de Jesus. A pretendente: RAFAELA PAULINO FALCÃO, estado civil solteira, pro-
fissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Silvio Marinho Falcão e de Anilsia Paulino da Silva.

O pretendente: RUBENS PASTORINO DE AGUIAR JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fissão auxiliar de farmácia, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rubens Pastorino de Aguiar e de 
Roclecia Martins da Silva Aguiar. A pretendente: LAYS GEOVANNA ESTEFANI DE 
CASTRO, estado civil solteira, profissão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Valdecir 
Antunes de Castro e de Eunice Estefani de Castro.

O pretendente: FABIANO PESSOA DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão seguran-
ça, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Donizete Pereira de Souza e de Ana Lucia Pessoa de Souza. A 
pretendente: LEIA FERREIRA COUTINHO, estado civil divorciada, profissão subgerente, 
nascida em Campo Redondo, MG, no dia (31/08/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Anercilio da Silva Coutinho e de Divanira Ferreira Coutinho.

O pretendente: CARLOS IGOR BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão es-
toquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Leandro Batista da Silva e de Cristiane da Silva 
Ribeiro. A pretendente: MAYARA GONÇALVES TAVARES, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edson Soares Tavares e de Regina Gonçalves da Costa.

O pretendente: NAUM OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteiro, profissão analista de TI, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Ferreira Rocha e de Edna Fernandes Oliveira Rocha. A preten-
dente: ANA BEATRIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão desenvolvedora de 
TI, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/05/2002), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Abimael Francisco dos Santos e de Silvana Pereira dos Santos.

O pretendente: RICARDO OLIVEIRA COSTA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em Macaúbas, BA, no dia (23/10/1987), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de João Oliveira Costa e de Gení Silva Oliveira. A pretendente: 
BEATRIZ TAWANE DA SILVA, estado civil solteira, profissão anfitriã, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marivaldo Jose da Silva e de Rosicler Oliveira da Silva.

O pretendente: ROMÁRIO DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão jar-
dineiro, nascido em Dário Meira, BA, no dia (28/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Domingos Montes Santos e de Isabel de Oliveira Santos. 
A pretendente: ANA PAULA SOUSA FARIAS, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Santo André, SP, no dia (08/01/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Jonas Farias e de Irandir Sousa Farias.

O pretendente: LEONARDO COSTA QUEIROZ, estado civil solteiro, profissão 
mecânico de autos, nascido em Santos, SP, no dia (01/08/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Marcos Paulo Silva Queiroz e 
de Maria Natalia Costa de Jesus. A pretendente: TAYUANA BARBOZA FEITOSA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Sebastião do Paraíso, MG, 
no dia (23/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Tatiane Barboza Feitoza.

O pretendente: JOSÉ DAMACENO DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão fun-
cionário público municipal, nascido em Campo Brito, SE, no dia (15/02/1961), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Cruz dos Anjos e de Enedina 
Damacena Bispo. A pretendente: SILVIA APARECIDA LUZ DOS SANTOS, estado civil 
divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1967), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Silveira dos Santos e de Aldeci 
Luz dos Santos.

O pretendente: ERIC GUSTAVO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir de Lima do Nascimento e 
de Luciana Maria da Silva. A pretendente: AMANDA SILVA NOVAES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandro da Silva Novaes e de 
Cicleide Rosa da Silva.

O pretendente: DIEGO MARCEL BALDUINO FARIA, estado civil solteiro, profissão auxi-
liar de escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/02/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Basilio Faria e de Deisere Balduino Santos. A 
pretendente: NICOLE CRISTINE BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jacimara Barbosa de Souza.

O pretendente: FELIPE DE AGUIAR MOREIRA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Carlos Moreira e de Fatima Cristina Aguiar 
da Silva. A pretendente: THAÍS JOVENTINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/06/1994), residente e domiciliada em 
Mauá, SP, filha de Dorgival Aleixo da Silva e de Maria Jose Santos Joventino da Silva.

O pretendente: RENATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (09/08/1981), residente e domiciliado no Parque Guaianazes, 
São Paulo, SP, filho de Carmelita Souza da Silva. A pretendente: NATALI FRANCISCA 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (09/08/1992), residente e domiciliada no Parque Guaianazes, São Paulo, SP, filha 
de Adão Martins de Carvalho e de Maria das Graças Vieira Carvalho.

O pretendente: KAIQUE VINICIUS OLIVEIRA MARCULINO, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ironildo Pereira Marculino e de 
Luciene Maciel de Oliveira. A pretendente: DANIELLY LEMOS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/01/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jadilson de Souza e 
de Arly Cleide Lemos Costa.

O pretendente: MOISÉS FERREIRA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro mecânico, nascido em Rio Piracicaba, MG, no dia (01/08/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Bahia do Nascimento e de 
Sebastiana Rodrigues Ferreira Nascimento. A pretendente: SHIRLEI JOVITA ALVES, 
estado civil solteira, profissão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/03/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Osmar Marques Alves e 
de Maria Jovita Alves.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE ALMEIDA MENDES, estado civil solteiro, profissão 
analista de redes, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1998), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alexandre de Pinho Mendes e de Ana Paula 
de Almeida Mendes. A pretendente: LARISSA DA CONCEIÇÃO MOREIRA, estado civil 
solteira, profissão fisioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1999), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alexandre Moreira Sobrinho e 
de Maria do Carmo da Conceição Moreira.

O pretendente: ADEMIR BARBOZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Barboza dos Santos e de Inez Bezerra dos Santos. A 
pretendente: ROSANGELA DA SILVA, estado civil divorciada, profissão revisora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de André Rodrigues da Silva e de Iolanda de Oliveira Silva.

O pretendente: CARLOS ANDRÉ DA SILVA, estado civil viúvo, profissão analista de 
logística, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Candido da Silva e de Helena Maria da Silva. 
A pretendente: ADRIANA CAETANO DOS SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão comerciária, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1974), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Afonso Batista dos Santos e de Vicencia 
Caetano dos Santos.

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: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/12/1997), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luis Rodrigues da Silva e de Maria 
Cristina de Melo Silva. A pretendente: NATHALIA DE LISBOA NOBRE, de nacionalidade 
brasileira, profissão contadora, estado civil viúva, nascida em Santo André - SP, no dia 
(17/07/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Carlos Ferreira Nobre e de Marcia do Carmo de Lisboa Nobre.

O pretendente: DIOGENES RANIERE OLIVEIRA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Arapiraca - AL, o dia (13/06/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Damião Barbosa dos 
Santos e de Josefa Fatima de Oliveira Santos. A pretendente: JOYCE RODRIGUES DOS 
SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (29/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filha de Jose Arnaldo Rodrigues dos Santos e de Jucilene dos Santos.

O pretendente: YAGO DA CRUZ IGNACIO, de nacionalidade brasileira, profissão 
desenvolvedor de software, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(16/09/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Valmir 
Ignacio e de Elisabete da Cruz Ignacio. A pretendente: GIOVANNA CÁSSIA MARTINS, 
de nacionalidade brasileira, profissão relações públicas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (31/03/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de João Carlos Martins e de Patricia Cássia dos Santos Martins. Obs.: 
Edital encaminhado para ser afixado no cartório pertencente à residência do pretendente.

O pretendente: GABRIEL SOARES AMARY, de nacionalidade brasileira, profissão 
contador, estado civil solteiro, no dia (06/04/1989), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo SP, filho de Michel Amary Filho e de Laura de Oliveira Soares Amary. 
A pretendente: MARIANA PIERUZI SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/05/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Benedito Wilson da Silva Filho e 
de Marilene Pieruzi da Silva.

O pretendente: RICARDO RAUL LLIMONA SIBINELLI, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão autônomo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/03/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Reginaldo Ladeia 
Sibinelli e de Cleide Efigenia Llimona Sibinelli. A pretendente: VANDERLÉIA DA SILVA 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão autônoma, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (22/07/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Gerson da Silva Pereira e de Maria Silva Pereira.

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

O pretendente: WELLINTON PINHEIRO SILVA, nascido em Guarulhos, SP, no dia 
(14/01/1992), profissão administrador, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo, SP, filho de Roque Ferreira da Silva e de Maria Silva-
nia Pinheiro Silva. A pretendente: KAREN ROSSI SILVA, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (10/12/1993), profissão contadora, estado civil solteira, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo, SP, filha de Adilson Inacio da Silva e de 
Roseli Rossi Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

O pretendente: FERNANDO TELES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1988), residente e domiciliado no 
Jardim Quisisana, São Paulo, SP, filho de Euclenio Ferreira dos Santos e de Odilia de 
Sá Teles. A pretendente: ANGELICA PEREIRA DE MELO, estado civil solteira, profis-
são operadora de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1993), residente 
e domiciliada no Jardim Quisisana, São Paulo, SP, filha de José Ednaldo de Melo e de 
Lucimar Laurentino Pereira.

O pretendente: MAX VINICIUS ALVES BRITO, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Maria Brito e de Maria de Nazare Rodrigues 
Alves Brito. A pretendente: PAOLA VALENTIM DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profissão autônoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1991), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Pereira do Nascimento e de Hildemirtes 
Valentim do Nascimento.

O pretendente: ALEX VINICIUS FERNANDES GOMES, estado civil solteiro, profissão 
operador de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Washington Fernandes Gomes Filho e de Neuza 
Roque Gomes. A pretendente: THABITA DE MOURA BATISTA, estado civil solteira, 
profissão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma Batista e de Dirce Nascimento 
de Moura Batista.

O pretendente: CLAUDIO DOS SANTOS DE MACÊDO, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar técnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Jose de Macêdo e de Maria de Lurdes 
dos Santos Macêdo. A pretendente: SÔNIA FERREIRA DA COSTA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Jose da Costa e de Domingas 
Ferreira Paes.

O pretendente: RICARDO ALVES BEZERRA, estado civil solteiro, profissão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1982), residente e domiciliado 
na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filho de Antonio Segundo Bezerra e de Maria Alves 
de Almeida Bezerra. A pretendente: LEILAINE VILA NOVA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1990), residente 
e domiciliada na Vila Nova Curuçá, São Paulo, SP, filha de Jurandy Miguel dos Santos 
e de Severina Vila Nova dos Santos.

O pretendente: ALAN REIS JUVENAL, estado civil solteiro, profissão analista de 
suporte técnico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/09/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Arnaldo Juvenal Neto e de Vera Lucia 
Marques dos Reis Juvenal. A pretendente: PATRICIA NASCIMENTO DE MELO, estado 
civil solteira, profissão advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos de Melo e de 
Neide Martins Nascimento de Melo.

O pretendente: JOSÉ AILTON BARBOSA DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Arapiraca, AL, no dia (01/08/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Audinete de Castro Farias. A pretendente: 
THAÍS ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Osvaldo Alves do Nascimento e de Maria Aparecida Gonçalves 
do Nascimento.

O pretendente: WARLEY NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Osvaldo Pereira da Silva Neto e 
de Marilene Nascimento da Silva. A pretendente: KEZIA CRUZ BERTOZO, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Dorival Bertozo e de 
Maria Celia Cruz Simões.

O pretendente: VITOR NEVES ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josafá das Neves Almeida Santos e de Robélia 
Silva Almeida Santos. A pretendente: AGNES DE CARVALHO CAMPOS, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (26/10/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Dalvanio de Sousa Campos 
e de Chauana de Carvalho Campos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS BORGES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão auxiliar de pedreiro, nascido em Lagoa dos Gatos, PE, no dia (28/04/1975), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Irene Maria da Silva. A 
pretendente: JOELMA ALINA RAMOS, estado civil solteira, profissão técnica contábil, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Joel de Paula Ramos e de Sonia Maria Ramos.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO SOARES DE SOUSA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão empresário, estado civil divorciado, nascido em Canindé - CE, no dia 
(10/07/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Francisco 
Raimundo Felix de Sousa e de Ana Claudia de Abreu Soares. A pretendente: CELIANE 
TORRES MACHADO, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil soltei-
ra, nascida em Brasília - DF, no dia (06/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alvaro Teofilo Machado e de Maria Zenilde Torres Barbosa.

O pretendente: EDSON SIDNEY BELLINI JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/04/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edson Sidney Bellini 
e de Fatima Rosana Bellini. A pretendente: MICHELE TRIDENTI CAETANO, de nacio-
nalidade brasileira, profissão gerente financeira, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (12/02/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Valdemir Laerço Caetano e de Aparecida de Fatima Tridenti Caetano.

O pretendente: RAPHAEL GOMES TELLI, de nacionalidade brasileira, profissão empresário, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/03/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Valdir Telli e de Elizabeth Gomes Telli. A pretendente: 
JULIANA DE JESUS SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil soltei-
ra, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (26/04/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reinaldo Rodrigues Silva e de Carmem de Jesus Soares.

O pretendente: JEFFERSON MAXIMIANO MANCINI, de nacionalida e brasileira, profissão 
militar, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/04/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Odecio Maximiano Mancini e de 
Iracema Capelossa Maximiano Mancini. A pretendente: KELLY CRISTINA HIDALGO, 
de nacionalidade brasileira, profissão consultora de recursos humanos, estado civil di-
vorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/09/1975), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo SP, filha de Arnaldo Toral Hidalgo e de Laura Hidalgo.

O pretendente: ROGÉRIO CESÁRIO DEVISATE RODRIGUES, de nacionalidade 
brasileira, profissão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(02/12/1978), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Waldemar 
Ferreira Devisate Rodrigues e de Maria Cesário De Visate Rodrigues. A pretendente: ANA 
PAULA MICHIUTE CAROLINO, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/05/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rubens Carolino e de Sônia Regina Michiute Carolino.

O pretendente: GUSTAVO PIRES DE DEUS VERTELO, de nacionalidade brasileira, 
profissão comprador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/06/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eli Hermogenes Vertelo 
e de Rute Pires de Deus Vertelo. A pretendente: CAROLINA URIAS DA SILVA MONTEI-
RO, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de escrita fiscal, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (30/08/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Jailson da Cruz Monteiro e de Regina Urias da Silva Monteiro.

O pretendente: DAVI ALVES SOARES, de nacionalidade brasileira, profissão empre-
sário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/04/1997), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Valmir Soares e de Claudia Alves 
Soares. A pretendente: MAYTHÊ ALESSANDRA GUERRA SANCHEZ, de nacionalidade 
brasileira, profissão estudante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/05/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos 
Vinicius Sanchez e de Cicera Alessandra Guerra Gonçalves Sanchez.

O pretendente: YURI MONARES PINTO, de nacionalidade brasileira, profissão 
técnico de manutenção, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(26/06/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de 
Eduardo Rodrigues Pinto Neto e de Marcia Monares Pinto. A pretendente: LARIS-
SA PEREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado 
civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (12/11/1996), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, filha de Adelcio Manoel da Silva e 
de Maria Goreti Pereira da Silva.

O pretendente: ALAN DE ANDRADE SOARES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão designer gráfico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(21/03/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Adnam de Oliveira Soares e de Meire Costa de Andrade Soares. A pretendente: 
GABRIELLE MORINI MELLO, de nacionalidade brasileira, profissão expert em 
interação, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/12/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Sergio Lucio de 
Oliveira Mello e de Elaine Cristina Morini Mello.

Thais Cordero (*)

Um dos maiores marcos 
jurídicos no Brasil em 2021, 
foi a entrada em vigor das 
sanções administrativas da 
LGPD em agosto. 

Desde essa data, tanto pessoas 
físicas quanto jurídicas que não 
realizam tratamento de dados 

em conformidade com as normas pre-
vistas em legislação, estão sujeitas a 
advertências, multas e até à proibição 
parcial ou total do exercício das ativi-
dades relacionadas ao tratamento de 
dados. Ainda assim, o Brasil foi o sexto 
país mais atingido por vazamentos de 
dados em 2021. 

Só de janeiro a novembro, foram 
24,2 milhões de perfis pertencentes 
a usuários brasileiros tendo informa-

ções expostas a partir de ataques ou 
brechas em sistemas. Apesar disso, o 
volume de ocorrências caiu 31%, se-
gundo dados da consultoria holandesa 
Surfshark. O país recordista é Estados 
Unidos, com 212,4 milhões de contas 
atingidas por criminosos. Os números 
já são um reflexo da relevância que o 
tema vem ganhando no Brasil. 

De acordo com um levantamento 
feito pela RD Station em parceria com 
a Manar Soluções, 69% das empresas 
estão em processo de construção de 
políticas de proteção aos dados dos 
clientes. Este dado representa um gran-
de avanço na maturidade das empresas 
brasileiras em relação ao cumprimento 
de leis. O principal benefício desses in-
vestimentos é a segurança – mas não só. 

Empresas preocupadas em tratar 
dados adequadamente, fazendo o 
acompanhamento das informações 

entre todos os seus stakeholders e 
dando visibilidade ao modo como os 
dados são tratados, tendem não só 
a mitigar incidentes como também 
reduzir riscos operacionais e até au-
mentar sua visibilidade para receber 
investimentos, sejam eles nacionais 
ou até internacionais.

Atender às normas da LGPD significa 
ter uma política de compliance mais 
rigorosa, o que deixa de ser um diferen-
cial para se tornar a regra no mercado. 
As empresas que adotam tais medidas 
transmitem muito mais credibilidade e 
confiança aos clientes, colaboradores, 
acionistas e investidores, já que demons-
tram a preocupação em cumprir as leis 
e ser transparentes no tratamento dos 
dados que lhe são confiados.

A evolução das políticas claras 
de LGPD são os processos de due 
diligence, que compreendem um 

conjunto de atos investigativos que 
deve ser realizado principalmente em 
momentos de transações importantes, 
como operações de fusões e aquisições 
(M&A), ou mesmo para aportes de 
investimentos. Esse procedimento 
é uma averiguação detalhada sobre 
o contexto jurídico-econômico de 
uma empresa, mapeando possíveis 
riscos, fraudes, corrupção, lavagem 
de dinheiro, entre outros.

Inclusive, segundo os dados da 
pesquisa Fusões & Aquisições, foram 
realizadas 1.362 operações de M&A 
de janeiro a novembro de 2021. Esse 
número representa R$ 526,7 bilhões 
em investimentos – um aumento de 
132,6% em relação ao mesmo período 
do ano passado, reforçando a teoria 
do quanto a LGPD tem impactado 
positivamente a segurança jurídica 
no nosso país.

Em suma, a due diligence funciona 
como uma evolução da LGPD, averi-
guando se as políticas desenvolvidas 
estão, de fato, sendo executadas. 
Além disso, como a tecnologia está 
em constante e rápido desenvolvi-
mento, essas políticas precisam ser 
frequentemente revisitadas, a fim 
de minimizar riscos e promover me-
lhorias de forma contínua. O mundo 
está em constante transformação e, 
fazer um acompanhamento próximo 
dessas mudanças junto ao que vem 
sendo desenvolvido pela empresa é 
fundamental para garantir a saúde 
dos negócios. 

Quem não estiver de acordo com as 
diretrizes de compliance, certamente, 
ficará para trás em 2022.

(*) - É advogada e líder da área societária 
do escritório Marcos Martins Advogados 

(www.marcosmartins.adv.br).

Como a LGPD aumentou a segurança jurídica do Brasil?
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