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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRABÀTITISTÀS

No.oe: EDMLDO FERREIRÀ NASCII4ENTO

CPF:040-950-393-29
certidào n" I Lo2o0574/2022
Expedição: 30/03/2022, às L7:09:18
Vali.dade: 26/09/2022 - 180 (cênto e oitenta) dias, contados da data
dê sua êxpediÇão.

Certlfica-sê que EDrvÀlDo FERRETR,À lrÂsclMENSo, inscrito(a) no CPF sôb
o no oito.95o.393-29, NÂo cot{stÀ como inadimp-Iente no Bânco NacionaL
de Devedoies Trabalhistas.
Certidâo eÍnitida com base nos arts. 642-A e 883-A da consolidaçâo
dâs Leis do Trabalho, acrescentados pêlas Lêis ns." 12.440/2A71 ê

)-3.46'7 /20L'7, e no Àto 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
os dados constantes desta Certidão sâo dê responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurÍdica, a certidáo atesta a empresa em têlaÇâo
a todos os seus estabelecimentos, aqências ou filiais.
À acêitâÇão desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autentj"cidadê no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Intêrnêt (httpr //wla,w.tst. jus.br) .

certidão êmitlda gratuj.tamente.

INIOBllÀqÀO IIíPORIÀTT,rE
Do Bânco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessá!ios à identificação das pêssoas naturais ê juridicas
inadimplentês perante a Justiça do Trabalho quanlo às obrigâções
estabelecidas êm sêntenÇa condeôatória transj-tada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusivê no concernente aos
recolhimentos previdenciário5, a honorários, a custaa, a

ênofurnêntos ou a feco]hinentos determinados em 1ei; ou decoÍrêntês
de exêcuÇâo de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalhô, Comissão de Conciliêção Prévia ou dernais títulos que, por
disposiÇãô 1êqàI, contiver força êxecutiva.
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MINISTÉRIO OA FA2Ei{DA
SecÍetaria da Receita Fedeíal do Brasil
PÍocuÍedoriâ-Gêral da Fazenda Nacionâl

CERTIDÃO NEGATIVA oE DÉB|ÍOS RELATIVoS Aos TRIBUToS FEoERAE E À ofuIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: EDIVALOO FERREIRA NASGllirEl'lTO
CPF: OiÍr.9ír.393-29

Ressalvado o direito de a Fazendê Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidãde do sujeito passivo acima idenlifcado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos tributarios edministrados pela Secretâriâ
da Rêceita Federal do Erasil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa dá união (DAU) junto à
Procuradoria-GeÍal da Fazendâ Nacional (PGFN).

Esta cenidão se rêfere à situação do sujêito passivo no ámbito da RFB ê da PGFN e abÍang€
inclusive as contribuíçô€s sociais pÍêvistas nâs alineas 'a' a 'd' do parágíafo único do ârt- 11 da Lei n"
8.212, dê 24 de julho de ,991.

A acoitâção dêstâ certjdão está condicionada à veriÍicaÉo de sua autenticidade na lnlernet, nos

ender€ços <httpJ/rto.gov.bÊ ou <http://www.pgfn.gov.bÊ.

Certidão 6mitida gratuitamente com base na Portariâ Conjunta RFBIPGFN no 1.751, ds ZlOl2014.
Emitide às 16:22:45 do dia 3010312022 <hoía e dala de BÍasÍliâ>.
vâlida até 2610912022.
Código do control€ da ceítidão: 8FA9.00FA.FBBB.6E97
Qualquor rasurâ ou emenda invalidará êslê documênio.
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Rublieâ:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANH
SECRETARIA DE ESTADO DA FMENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITO

N" Cerlidão: 047609122 Data da CeÍtidão: 3010312022 17 :34:01

CPF/CNPJ 04095039329 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sislêma desta Sêcretaria,

astanciado pelos ãrtigos 240 a 242, da lei n" 7.799, de '19/1212002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débilos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta SecÍetaria, em nome do sujeito passivo acima

identiíicado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e náo alcançadâs pela decadência.

Validade da CêÉidão: í20 (cento e vintel dia§: 2810712022.

A autenticidade desta certidáo deveíá ser confirmada no endereço:
http://portal.seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item "certidÓes" e em seguida em "validaçáo de certidão Negativa

de Débito'.

CERTIDÃO EMIÍIDA GRATUITAMÉNTE.

Data lmpressão: 3010312022 17 :34101
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Rublio.;
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

N'Certidão:021698122 DatadaCertidão:301031202217141:.05

CPF/CNPJ CONSULTADO: 0/t095039329

CertiÍicamos que, após a rcalizaçáo das consultas procedidas no sistema destâ Secretaria e na

fgrqa do disposto do artigo 156 da lei n' 2.231 de 29112h962, substanciado pelos,24o a 242, da lei

n' /.799, de 1911212002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n" 5.'172, de 25 de outubro de

1966 (Código Tributário Nacional), nâo constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do

sujeito passivo acima identificado.

Valldade da Certidão: í20 (cenio e vintel diast 2alo7l2o22.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.seÍaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidóes" e em seguida em "Validação de Ceíidão Negativa

de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIOA GRATUITAMENTE.

Data lmprêssáo: 3010312022 17,41|.05


