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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazênda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS OE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ERIVAN HOLANOA DE CARVALHO
CPF: 2'l 1.695.78349

Ressalvado ô direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas dê
responsâbilidade do sujeito pâssivc acima ldentificado que vierem a seÍ apuradas, é certificado quê:

constam débiÍos âdministrados pela Secretaria dâ Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.i72, de 25 de outubro de 1966 -
Cócjigo Tributário Nacicnai (CTN), ou objeto oê decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidadê Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em DÍvida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documenlo tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão se refeÍe à situação do su.ieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo Único do art. 1 1 da Lei no

8.212,de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidâde na lnternet, nos
endereços <http:/lrfb.gov.b> ot! <http://ww!v.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida graruitamente cor;r i:ase na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211012Q14.

Enritida às 16:40:11 do dia AUO8|2A21 <hora e data de Brasília>
Válida até AÜA212022.
Código de controle da certidão: 8E08.04C0.8E9E.0403
Qualquer rasura ou emêndâ invâlidará este documento.
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cERTTDÃo NEGATTvÀ DE oÉerros rRiaBALHrsrAS

NoMe: ERIVAN HOLANDA DE CARVALHO

CPE: 271.695.1 B3-49
Certidão no: 51068481 /2027
Expedição: L5/72/202I, às 2L:L9:20
Validade: 12/06/2A22 180 (cento e

de sua expediÇão.
oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que ERfVAN IIOL.AIIDA DE CARVALHO, inscrito(a) no CPE sob o

no 2LL.695.183-49t NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 2077, e

na Resotução Adminlstratlva no L410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20L7.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tri-bunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus est.abelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certídão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Int.ernet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀÇÃO TMPORTÀI{TE
Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimpfentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em. sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
reColhi-mentos previden crâr ios, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

N" Certidão: 247207121 Data da Certidão: 0911212021 16:41:03

CPF/CNPJ 21169578349 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICIVIS DO ESTADO I\/IARANHÃO.

Certificamos que, após a realizaçã,o das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 1911212002 e disposto no artigo 205 da lei

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

tributos estaduais, administrados por estâ Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: í20 (cênto e vintê) dias: 0810412022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov. br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi 151 1212021 21 :29'.37
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATTVA

No CeÉidão: 087742121 Data da Ogl12l2O21 16:39:56

lnscriçãoEstadual: í23807891 CPF/CNPJ:21169578349

Razão Social: ERIVAN HOLANDA DE CARVALHO

Endereço: QTAVARZEADORIACHAO,SN CEP: 65668000-ZONARURAL

TeleÍone: null Município: SUCUPIRA DO RIACHAO UF: ÍvlA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231 , de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 dalei no 7.799, de 19112120O2, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam debitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: í20 (cento e vinte) dias: 0810412022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no êndereÇo:
http:i/portal.sefaz. ma.gov. br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidáo Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãoi 151 1212021 21 :32:50


