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Edital de intimação, com prazo de 20 dias. Processo nº 0082405-60.2018.8.26.0100. A Dra. Laura de Mattos Almeida. 
Juíza de Direito da 29ªVara Cível do Foro da Comarca da Capital/SP. Faz Saber aos requeridos Lucalf Auto Service 
Ltda, CNPJ 44.386.985/0001-00, Lucas Cipriano do Nascimento, CPF 478.537.278-87 e Alfredo Correa Lima, CPF 
001.335.518-06, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, promovida pelo Banco BMD S/A - Em Liquida-
ção Extrajudicial; foi efetuada a penhora através do bloqueio do sistema Bacenjud do valor de R$1.697,46. Estando os 
executados em local ignorado, foi determinada a expedição de edital para intimação dos executados quanto à penhora 
realizada; para querendo, os executados apresentem impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de não o fazer ser 
nomeado um curador especial para representa-los nos autos, prosseguindo a presente ação até seus ulteriores termos. 
Será o presente, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei.

9ª Vara Civel do Foro Central – SP - Processo nº 0032396.61.1998.8.26.0100. O Dr.Valdir da Silva Queiroz Junior. 
Juiz de Direito da 9ªVara Cível do Foro Central da Comarca da Capital/SP. Faz Saber a Edilberto Tadeu Briones, CPF 
578.440.388-53, RG 5217748, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, promovida pelo Banco BMD 
S/A - Em Liquidação Extrajudicial em face de Socylek Material Hospitalar Ltda, Samuel Chazam e Solange Rachel 
Chazam Briones, processo 0032396-61.1999.8.26.0100, foram efetuadas penhoras que recairam sobre os imóveis 
pertencentes à có-executada Solange Rachel Chazam Briones, na proporção de 50% do imóvel objeto da matricula 
65.058 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, apartamento 82 no 8º andar ou 10 pavimento do Edifício 
Leonardo, situado na Rua Gandavo, nº 315, Vila Mariana/SP e 50% do imóvel objeto da matricula 65.593 do 1ª Cartório 
de Registro de imóveis de São Paulo, apartamento 81, no 8º andar ou 8º Pavimento do Edifício Ibirapuera Residencial, 
situado na Rua Pelotas, nº 356, Vila Mariana/SP. Encontrando-se Edilberto Tadeu Briones em lugar incerto e não sabi-
do, foi determinada a expedição de edital para sua intimação quanto às penhoras realizadas; para querendo, apresente 
impugnação no prazo de 15 dias, sob pena de prosseguir a presente ação até seus ulteriores termos. Será o presente, 
por extrato, afi xado e publicado na forma da lei.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0003804-72.2007.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Sabrina Salvadori Sandy 
Severino, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Jorge Brodt dos Santos, CPF 103.195.268-36, que Banco BMD S/A, 
em liquidação extrajudicial, lhe ajuizou a ação Monitória supra, para cobrança da quantia de R$ 24.743,56, atualizado 
em 30/04/2007; oriundo da nota promissória nº 5167980-90, no valor de R$4.800,00, assinada em 03/04/1998, vencida 
em 04/05/1998 e protestada em 20/05/1998, referente a crédito concedido na conta corrente nº006.20972-0. Encon-
trando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que em 15 dias, a fl uir após os 20 dias supra, pague o débito devidamente atualizado até a 
data do efetivo pagamento, bem como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído a causa. Ficando isento 
de custas processuais em caso de pagamento no prazo legal, podendo ainda, no mesmo prazo, oferecer embargos 
sem previa segurança do Juízo. Não sendo apresentados os embargos, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afi xado e 
publicado na forma da lei.

Processo 0021167-18.2006.8.26.0405 (405.01.2006.021167) - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos 
- Banco Bmd S/A - Jose Ferreira de Lima - EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 0021167-18.2006.8.26.0405 Clas-
se: Assunto: Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos Requerente: Banco Bmd S/A Requerido: Jose 
Ferreira de Lima. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021167-18.2006.8.26.0405 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de Osasco, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA CRISTINA RIBEIRO BON-
CHRISTIANO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSE FERREIRA DE LIMA, RG 7242497, CPF 769.952.838-72, 
que BANCO BMD S/A - Em Liquidação Ordinária, lhe ajuizou uma ação de Execução de Titulo Extrajudicial, objetivando 
o recebimento do valor de R$ 8.585,00, atualizado em 15/04/2019, valor este oriundo do Instrumento de confi ssão de 
dívida, ajustado em 20/10/1997. Estando o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deferida sua citação por edital, 
para que em 03 dias, a fl uir após os 20 dias supra, paguem o débito devidamente atualizado até a data do efetivo paga-
mento, acrescido de juros, correção monetária e honorários advocatícios, em caso de pagamento no prazo de 03 dias, 
os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, tendo o requerido o prazo de 15 dias para interposição de 
embargos, neste caso para os requeridos é facultado o reconhecimento do crédito do exeqüendo, e comprovando o de-
pósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, podendo requerer pagamento do res-
tante em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%ao mês, sob pena de não o fazendo, será 
o arresto efetuado sobre o valor de R$ 479,19(fl s. 422), convertido em penhora independente de termo, para garantia 
da execução, fi cando desde já, o requerido intimado da penhora. Será o edital afi xado e publicado na forma da Lei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0000846-49.2008.8.26.0224. O(A) MM. Juiz(a) de Di-
reito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a Josué Fernandes Francisco, CPF 953.272.318-87, que nos autos da Monitória, 
ajuizada pelo Banco BMD S/A, em liquidação Ordinária, para cobrança da quantia de R$ 2.331,00, atualizado em 
31/28/07/2007, oriundo da operação bancaria de desconto, em que o autor colocou a disposição do requerido conta 
corrente n 014-13571-9, agência Guarulhos a importância de R$ 2.331,00, sendo assinado como garantia uma nota 
promissória no valor de R$2.331,00, pela devedora solidaria Ademilde M.M. Francisco; foi homologada a desistência 
com relação a requerida Ademilde M.M Francisco, CPF 953.272.318-87. Encontrando-se o requerido, em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada sua intimação, por EDITAL, quanto à homologação da desistência acima descrita, pas-
sando a fl uir o prazo para apresentação de defesa, bem como os atos e termos da ação proposta e para que em 15 dias, 
a fl uir após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, 
bem como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído a causa. Ficando isento de custas processuais em 
caso de pagamento no prazo legal, podendo ainda, no mesmo prazo, oferecer embargos sem previa segurança do 
Juízo. Não sendo apresentados os embargos, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial 
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o edital por extrato, afi xado e publicado na forma da Lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SOROCABA FORO DE SOROCABA 4ª VARA 
CÍVEL RUA 28 DE OUTUBRO, 691, ALTO DA BOA VISTA - CEP 18087-082, FONE: (15) 3228-5148, SOROCABA-SP 
- E-MAIL: sorocaba4cv@tjsp.jus.br HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO: DAS 12H30MIN ÀS19H00MIN EDI-
TAL DE CITAÇÃO PROCESSO FÍSICO Nº: 0024799-04.2010.8.26.0602 CLASSE: ASSUNTO: EXECUÇÃO DE TÍ-
TULO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A EXECUTADO: ATICA 
TRANSPORTE LTDA EPP EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0024799-04.2010.8.26.0602 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). DANILO FADEL DE 
CASTRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ATICA TRANSPORTE LTDA EPP, CNPJ 56.432.503/0001-90, com 
endereço à R MELLO FREIRE, 95, Eden, CEP 18103-142, Sorocaba - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: Valor do débito R$ 155.440,78 (valor 
válido para abril/2017) . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze dias, que fl uirá após o decurso do 
prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afi xado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de Sorocaba, aos 28 de agosto de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº:0117790-37.2007.8.26.0009Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível 
– Bancários Requerente: Bmd S. A. Serviços Técnicos e Administrativos Requerido: Marco Antonio Pereira Simões 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0117790-37.2007.8.26.00091ª VARA CIVEL DO 
FORO REGIONAL DA VILA PRUDENTE/SP1º OFICIO CÍVEL Citação com prazo de 20 dias. Processo nº 0117790-
37.2007.8.26.0009. A Dra. Fabiana Pereira Ragazzi, Juíza  de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional IX - Vila Pru-
dente/SP. Faz Saber a Marco Antonio Pereira Simões, CPF 063.539.478-28, RG nº 13.141.072, que BMD S/A Serviços 
Técnicos e Administrativos - Em Liquidação Extrajudicial, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, objetivando 
o recebimento da importância de R$ 1.084,83 (atualizado em 31/12/2007), valor este oriundo do inadimplemento do 
Contrato de Emissão e Utilização de Cartão de Crédito BMD Visa, com limite de crédito no valor de R$ 2.000,00, ocorre 
que o requerido deixou de efetuar o pagamento da fatura com vencimento em 10/11/1998, no valor de R$327,29, tor-
nando-se inadimplente quanto ao contrato acima citado. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida sua citação 
por edital para que no prazo de 15 dias, que começará a fl uir após os 20 dias do edital, apresente defesa, caso não o 
faça será considerada revel, sendo desta forma, nomeado curador especial para sua representação nos autos. Será o 
presente, afi xado e publicado em forma da lei

Marlucio de Jesus Silva, estado civil di-
vorciado, profi ssão jardineiro, nascido em 
Divisópolis, MG no dia dezessete de ou-
tubro de mil novecentos e noventa e dois 
(17/10/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Hermelino Pereira 
da Silva e de Adelita Maria de Jesus. Jeia-
ne Gomes dos Santos, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Camamu, BA no 
dia três de dezembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (03/12/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de An-
dré Ailton Sousa dos Santos e de Sônia da 
Silva Gomes.
Lara de Souza Chieregatto, estado civil 
solteira, profi ssão Auxiliar Tecnica, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP no dia 
vinte e seis de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (26/09/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Chieregatto e de Maria Aparecida de Souza 
Chieregatto. Maíra Ferreira de Lima Cruz, 
estado civil solteira, profi ssão Assistente 
Administrativa, nascida em São Paulo, SP 
no dia trinta de outubro de mil novecentos 
e noventa (30/10/1990), residente e domici-
liada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto de 
Lima Cruz e de Maria Auxiliadora Ferreira de 
Lima Cruz.
Vitor Hiroyuki Hashimoto, estado civil soltei-
ro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo, SP no dia sete de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (07/10/1985), 
residente e domiciliado em Taboão da Serra, 
SP, fi lho de Oscar Hashimoto e de Eliza Eiko 
Hashimoto. Juliana Leiko Kato, estado civil 
solteira, profi ssão química, nascida em São 
Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (18/02/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edson Hideo Kato e de Marlene Ake-
mi Mizumoto Kato.
João Vitor dos Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de conteúdo, 
nascido em São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e três 
(05/06/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio dos 
Santos Filho e de Nilma Siqueira Santos. 
Marcos Ribeiro Oliveira, estado civil soltei-
ro, profi ssão especialista em atendimento 
de MKT III, nascido em Barra do Choça, BA 
no dia dois de agosto de mil novecentos e 
noventa e seis (02/08/1996), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Au-
relito Queiroz Oliveira e de Gildeides Ribeiro 
Oliveira.
Walter Miguel Gomes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP no dia seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e três 
(06/10/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Miguel da 
Silva e de Benedita Gomes Prazeres da 
Silva. Jenniffer Maria da Silva, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária administrati-
vo, nascida em São Paulo, SP no dia dez 
de maio de mil novecentos e noventa e oito 
(10/05/1998), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Lucivaldo Lopes da 
Silva e de Monica Maria Lopes da Silva.
Lucas Silva Araujo, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente de SPA, nascido em São 
Bernardo do Campo, SP no dia dezenove de 
agosto de mil novecentos e noventa e três 
(19/08/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Diunicio 
Soares Araujo e de Adevani da Costa Silva 
Araujo. Debora Nascimento da Silva, estado 
civil solteira, profi ssão aux. de administra-
ção, nascida em São Paulo, SP no dia doze 
de junho de mil novecentos e noventa e cin-
co (12/06/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Jose da Silva 
e de Maria Aparecida Nascimento da Silva.

Cleiton Amorim de Oliveira, estado civil sol-
teiro, profi ssão vigilante, nascido em Belo 
Horizonte, MG no dia quatorze de novembro 
de mil novecentos e oitenta (14/11/1980), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José Veríssimo de Oliveira e de Ma-
ria Cleomá de Amorim Oliveira. Monike Mar-
ques Valadão, estado civil solteira, profi ssão 
Pedagoga, nascida em São Paulo, SP no dia 
dez de setembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (10/09/1982), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Marinho 
Valadão e de Severina Marques Valadão.
Jonâtas da Silva Dias, estado civil solteiro, 
profi ssão eletrotécnico, nascido em Lago da 
Pedra, MA no dia quatro de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (04/09/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Oliveira Paulo da Silva Dias e de Ro-
silene Medino da Silva Dias. Andressa Ca-
bral de Melo, estado civil solteira, profi ssão 
publicitária, nascida em Diadema, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (23/03/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leo-
nidas Cabral de Melo e de Anália Vitalina de 
Melo.
Elionaldo de Melo Silva, estado civil divorcia-
do, profi ssão gerente, nascido em Maceió, 
AL no dia vinte e três de junho de mil no-
vecentos e noventa e um (23/06/1991), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Everaldo Silva de Melo e de Maria dos 
Anjos de Melo Silva. Carolina Aureliano Sil-
va, estado civil solteira, profi ssão professora 
de educação infantil, nascida em São Paulo, 
SP no dia nove de janeiro de mil novecentos 
e noventa e dois (09/01/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Her-
mes Silva e de Marinalva Aureliano Silva.
Diego Santos Freitas, estado civil solteiro, 
profi ssão estagiário, nascido em São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e seis (24/11/1996), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Lourival de Freitas e de Sonia 
lourdes Santos Freitas. Renata Bispo da 
Silva, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezoito 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (18/02/1994), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Bispo da 
Silva e de Janete Pereira dos Santos Silva.
Janderson da Silva Gomes, estado civil sol-
teiro, profi ssão motoboy, nascido em São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de março de 
mil novecentos e noventa (22/03/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Lionel Gomes de Almeida e de Maria 
da Penha da Silva Gomes. Tamara Cristina 
Gomes da Cruz, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (30/06/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Vailson Dias da Cruz e de Claudia 
Cristina Gomes.
Márcio Danilo Vieira Cordeiro, estado ci-
vil solteiro, profi ssão Vigilante, nascido 
em Paulo Afonso, BA no dia trinta e um de 
maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/05/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Vieira 
Cordeiro e de Maria do Rosario Cordeiro 
Manso. Debora de Souza Santos, estado 
civil solteira, profi ssão Auxiliar de Escritório, 
nascida em São Paulo, SP no dia dezenove 
de março de mil novecentos e noventa e um 
(19/03/1991), residente e domiciliada em Ri-
beirão Preto, SP, fi lha de José Raimundo do 
Santos e de Maria José dos Santos Souza.
Danilo Rodrigues Aguiara, estado civil sol-
teiro, profi ssão servidor público municipal, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e oitenta 
e sete (22/06/1987), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro 
Aguiara e de Antonia Rodrigues de Melo 
Aguiara. Nathália Rafaella Martinho, estado 
civil divorciada, profi ssão servidor público 
municipal, nascida em São Paulo, SP no dia 
trinta de agosto de mil novecentos e oitenta 
e quatro (30/08/1984), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de João Martinho 
e de Marina Boter Martinho.

Sergio Cordulino Sobrinho, estado civil sol-
teiro, profi ssão ajudante de padeiro, nasci-
do em São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
março de mil novecentos e setenta e três 
(28/03/1973), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Cordulino So-
brinho e de Francisca Martins de Oliveira. 
Rosangela dos Santos Vieira, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e oito de ou-
tubro de mil novecentos e sessenta e sete 
(28/10/1967), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João de Oliveira Viei-
ra e de Maria José dos Santos.
Arnaldo Randeson Pereira Sandes, estado 
civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido 
em Eunápolis, BA no dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e um (11/05/1991), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Vieira Sandes e de Rosiana Soa-
res Pereira. Girlene Maria de Assis, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Bezerros, PE no dia oito de novembro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (08/11/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Braz Francisco de Assis e de Maria 
do Carmo Bezerra.
Jefferson Maia da Silva, estado civil solteiro, 
profi ssão contador, nascido em Itambé, PE 
no dia trinta de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta e seis (30/12/1986), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edi-
son Carlos da Silva e de Elizabeth Maia da 
Silva. Camila Morais Celestino, estado civil 
solteira, profi ssão estagiária, nascida em 
São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de 
mil novecentos e oitenta e oito (18/08/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Hercules Celestino e de Soria Car-
doso Morais Celestino.
Conversão de União Estável em Casamento 
Victor Antonio da Silva Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar técnico de refrei-
geração, nascido em São Paulo, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e oitenta 
e nove (04/08/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Xavier 
de Souza e de Rosangela da Silva Souza. 
Thamires Jesus de Almeida, estado civil 
solteira, profi ssão técnica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP no dia treze de 
agosto de mil novecentos e noventa e cin-
co (13/08/1995), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Jesus de 
Almeida e de Adriana Ventura dos Santos.
Conversão de União Estável em Casamento 
Anderson Vinícius Martins de Souza, estado 
civil divorciado, profi ssão engenheiro de sof-
tware, nascido em Carapicuíba, SP no dia 
seis de março de mil novecentos e oitenta 
e seis (06/03/1986), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inacio 
de Souza e de Vera Lucia Cabral Martins. 
Flávia Aparecida Vieira, estado civil solteira, 
profi ssão aux. administrativo, nascida em 
São Paulo, SP no dia seis de abril de mil 
novecentos e oitenta e sete (06/04/1987), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Feliciano Caetano Vieira e de Maria 
Lúcia do Nascimento.
Conversão de União Estável em Casamento 
Fernando Dantas de Macedo, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de manobra, 
nascido em São Paulo, SP no dia três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e um 
(03/11/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Bispo de Mace-
do e de Valdelice Dantas de Macedo. Katia 
Meire Felix de Oliveira, estado civil solteira, 
profi ssão técnica de limpeza, nascida em 
Quixadá, CE no dia seis de novembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (06/11/1975), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Zilar Felix de Oliveira.
Erik Aparecido da Cruz, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo, 
SP no dia dezoito de março de mil novecen-
tos e oitenta e nove (18/03/1989), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Eilton Figueiredo da Cruz e de Elenice Ro-
drigues Ramos da Cruz. Regiane Alves dos 
Santos, estado civil solteira, profi ssão Auxi-
liar Tecnica Administrativa, nascida em São 
Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (12/02/1984), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto dos Santos e de Isa-
bel Florinda de Jesus dos Santos.

Otoniel Augusto da Silva, estado civil divor-
ciado, profi ssão administrador, nascido em 
Juazeiro, BA no dia dezoito de maio de mil 
novecentos e setenta e oito (18/05/1978), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de José Augusto da Silva e de Maria 
da Gloria Barbosa da Silva. Mariana Covre 
de Carvalho, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo, SP no dia 
cinco de abril de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/04/1988), residente e domiciliada 
em Osasco, SP, fi lha de Edivaldo Peres de 
Carvalho e de Regiane Aparecida Covre de 
Carvalho.
Dijair Vieira Ribeiro, estado civil solteiro, pro-
fi ssão estagiário, nascido em São Paulo, SP 
no dia nove de dezembro de mil novecentos 
e noventa e sete (09/12/1997), residente e 
domiciliado em Taboão da Serra, SP, fi lho 
de Divaldo Rocha Ribeiro e de Maria Amélia 
Vieira de Mesquita. Mayara Fernanda Sabi-
no de Lima, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida em São Paulo, SP no dia 
treze de julho de mil novecentos e noventa 
e oito (13/07/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Pedro de 
Lima e de Sonia Aparecida Sabino de Lima.
Conversão de União Estável em Casamento 
Luiz Felipe dos Santos Costa, estado civil 
solteiro, profi ssão aux. de cozinha, nasci-
do em São Paulo, SP no dia dezesseis de 
abril de mil novecentos e noventa e dois 
(16/04/1992), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Costa 
e de Silmara Francisca dos Santos Costa. 
Maira Silva de Jesus, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Itaberaba, 
BA no dia seis de fevereiro de mil novecen-
tos e noventa e três (06/02/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo da Paixão de Jesus Filho e de Eli-
zabethe Barbosa da Silva.
Wallezi Barbosa Vaz, estado civil soltei-
ro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo, SP no dia quinze de junho de mil 
novecentos e noventa e um (15/06/1991), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Zezito da Silva Vaz e de Irani Men-
des Barbosa Vaz. Bruna Maria de Oliveira, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionis-
ta, nascida em São Paulo, SP no dia dez 
de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (10/11/1993), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Roberto 
de Oliveira e de Zilia Maria Reis de Oliveira.
Conversão de União Estável em Casamen-
to Adilton Dias da Silva, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de estacionamento, 
nascido em Santaluz, BA no dia onze de 
novembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(11/11/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Amorim da Silva e de 
Idalia Dias da Silva. Ketlen Cristian Firmo, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de ber-
çario, nascida em Osasco, SP no dia vinte 
de novembro de mil novecentos e noventa 
e seis (20/11/1996), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Vanessa Apare-
cida Firmo.
Rodrigo Vieira Carias, estado civil solteiro, 
profi ssão vidraceiro, nascido em São Paulo, 
SP no dia dezesseis de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa (16/02/1990), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
José Carias e de Maria de Lourdes Vieira 
Carias. Patricia Silva Zillig, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de classe, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e sete de no-
vembro de mil novecentos e noventa e qua-
tro (27/11/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Silva Zillig e 
de Roseli Silva Zillig.
Leandro da Silva Santos, estado civil sol-
teiro, profi ssão fi scal de operação, nascido 
em Jurema, PE no dia vinte e um de maio 
de mil novecentos e noventa (21/05/1990), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Valêncio Barbosa dos Santos e de 
Maria Helena da Silva Santos. Laisse Janai-
ne Paredes Andrade, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(29/05/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves de 
Andrade e de Conceição Clotildes Paredes.

Álvaro Santos Cardoso, estado civil solteiro, 
profi ssão gestor de empresas, nascido em 
São Paulo, SP no dia dois de maio de mil 
novecentos e oitenta e três (02/05/1983), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Brito Cardoso e de Zenaide 
Santos Cardoso. Adriana Antunes, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
março de mil novecentos e oitenta e dois 
(26/03/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Estandislau Antunes 
e de Maria Jose Antunes.
Conversão de União Estável em Casamen-
to Luciano Pereira dos Santos Silva, estado 
civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em São Paulo, SP no dia trinta e um de de-
zembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(31/12/1989), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Sil-
va e de Valdice Pereira dos Santos. Vitoria 
Gomes Freire de Souza, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Santo An-
dré, SP no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (31/10/1996), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ailton Freire de Souza e de Silvana 
Gomes da Silva.
William Jose da Silva Santos, estado civil 
solteiro, profi ssão aux. de vendas e mer-
chand I, nascido em São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e noventa 
e sete (05/06/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Orlando Jose 
dos Santos e de Maria Jose Ferreira da Sil-
va. Geovanna Andrade dos Santos, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil 
novecentos e noventa e sete (07/04/1997), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Bezerra dos Santos e de Regi-
na Andrade Rolim.
Wanzerley Ferreira de Souza, estado civil di-
vorciado, profi ssão Encarregado de Obras, 
nascido em Camamu, BA no dia quatro de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete 
(04/09/1977), residente e domiciliado em 
Cotia, SP, fi lho de Benedito Ferreira Sousa e 
de Maria José de Souza. Érika da Silva Pra-
da, estado civil solteira, profi ssão Assistente 
Adminstrativa, nascida em São Paulo, SP no 
dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta 
e cinco (05/04/1985), residente e domicilia-
da em São Paulo, SP, fi lha de João Roberto 
Prada e de Helena da Silva Prada.
Sandro Gomes Pereira, estado civil solteiro, 
profi ssão publicitário, nascido em Pitangui, 
MG no dia oito de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (08/03/1982), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Maria Pereira e de Geralda Anunciata Go-
mes Pereira. Adriana Soares de Carvalho, 
estado civil solteiro, profi ssão publicitaria, 
nascido em São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e sete (22/01/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jonas Profeta de 
Carvalho e de Maria Zélia Soares de Car-
valho.
Tiago Luiz de Lima, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, 
SP no dia dezenove de julho de mil nove-
centos e oitenta e oito (19/07/1988), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Everaldo Luiz de Lima e de Edna Maria 
dos Santos. Ana Caroline Roberto, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil 
novecentos e noventa e três (06/01/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jacira Maria Roberto.
Guilherme Alexandre Rodrigues Silva, es-
tado civil solteiro, profi ssão analista de sis-
temas, nascido em São Paulo, SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e 
noventa (14/09/1990), residente e domicilia-
do em São Paulo, SP, fi lho de Deusa Rodri-
gues Silva. Ana Caroline Marques da Silva, 
estado civil solteira, profi ssão aux adminis-
trativo, nascida em São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de setembro de mil novecentos 
e noventa e seis (29/09/1996), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edil-
son Vicente da Silva e de Jacira Marques da 
Silva.

Conversão de União Estável em Casamen-
to Josélito Rodrigues de Souza, estado civil 
solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em Casa Nova, BA no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e 
um (08/12/1961), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Dionisio 
de Souza e de Maria Rodrigues de Souza. 
Maria Aparecida Silva Costa, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Casa 
Nova, BA no dia vinte e seis de março de mil 
novecentos e setenta e três (26/03/1973), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro da Costa Sobrinho e de Rosa 
Silva da Costa.
Anderson Borges de Oliveira, estado civil 
solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em 
Campo Grande, MS no dia vinte e seis de 
outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(26/10/1996), residente e domiciliado em 
Mairinque, SP, fi lho de Vanderlei Nascimen-
to de Oliveira e de Lori de Fatima Borges de 
Oliveira. Luciana Santos de Souza, estado 
civil solteira, profi ssão analista de Relacio-
namento Digital, nascida em São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de outubro de mil nove-
centos e noventa e oito (27/10/1998), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Lucio Batista de Souza e de Maria Jose 
Dantas dos Santos.
Charles Robson de Almeida Xavier Júnior, 
estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Campo Grande, MS no dia pri-
meiro de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (01/08/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Charles Robson 
de Almeida Xavier e de Marilza de Souza de 
Lima. Estefany Santos Souza, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em 
São Paulo, SP no dia três de abril de mil 
novecentos e noventa e cinco (03/04/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Mariano Souza e de Ivone 
Lima dos Santos Souza.
Mardone Rodrigues da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão garçom, nascido em Ubaí, 
MG no dia vinte e dois de agosto de mil no-
vecentos e setenta e cinco (22/08/1975), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Otávio Rodrigues Santos e de Te-
rezinha de Jesus Alves da Silva. Cristiana 
Aparecida Teixeira, estado civil divorciada, 
profi ssão atendente, nascida em Manhua-
çu, MG no dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (28/06/1986), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Aparecida Teixeira.
Conversão de União Estável em Casamento 
Aparecido Soares Neres, estado civil soltei-
ro, profi ssão autonomo, nascido em Pacatu-
ba, SE no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (17/09/1987), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de João Neres dos Santos Filho e de 
Maria Francisca dos Santos. Edineuza Alves 
Santos, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em Itapetinga, BA no dia 
vinte e nove de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e oito (29/02/1988), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Pereira Santos e de Edinalva Alves Santos.
Conversão de União Estável em Casamento 
Márcio Cleiton Gomes da Silva, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em 
Recife, PE no dia trinta e um de agosto de 
mil novecentos e oitenta (31/08/1980), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Ferreira da Silva e de Maria do Car-
mo Gomes. Maria Janaina Martins de Olivei-
ra, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em Vertentes, PE no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e setenta e qua-
tro (14/05/1974), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Gomes de Oli-
veira e de Maria Berenice Bezerra Martins.
Adicelson Michel Sampaio Oliveira, esta-
do civil divorciado, profi ssão zelador, nas-
cido em Mairi, BA no dia vinte e três de 
maio de mil novecentos e sessenta e oito 
(23/05/1968), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanilda Sampaio Oli-
veira. Maria Rita Brito dos Santos, estado ci-
vil divorciada, profi ssão doméstica, nascida 
em Santa Terezinha, BA no dia vinte e cinco 
de novembro de mil novecentos e sessenta 
e oito (25/11/1968), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cristovão Dias 
dos Santos e de Maria Brito dos Santos.


