
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêcêita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

GERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSE GONCALVES DE SOUSA
CPF: 093.686.803í 0

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujêito passivo acima idêntificado quê vierem a ser apuradas, é ceÍtificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições ern DÍvidâ Ativa da União (DAU) junto à
Procurâdoria-Geral da Fazendâ Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuiçóes sociais previstas nas alÍneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 1'1 da Lei no
8.212, de 24 de lulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão êmitida gratuitamente côm base na Portariâ Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211O12O14.

Emitida às 17:1o:2a do dia oglo8l2021 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até 0510212022.
Código de controle da certidão: E667,AC84.E4DA.8909
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



cERTTDÃo NEGATTvÀ DE oÉgrros rRiABÀLHrsrÀs

Nome: JOSE GONCALVES DE SOUSA

CPF: 093.686.803-10
Certidão n" : 570684L4/2021,
Expedição: 1,5/12/2021, às 2L:LB:40
Validade: 72/06/2022 180 (cento e

de sua expedição.
oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que JOSE GONCÀLVES DE SOUSA, inscrito (a) no CPF sob o no
093.685.803-10, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440t de 7 de julho de 2077, e

na Resolução Administrativa no L410/20L1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2077 -

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa ern relação
a todos os seus estabefecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http : / /www. tst.j us . br) .

Certidão emltida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTAI{TE
Do Banco Naciona.l- de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identíficação das pessoas naturais e juridicas
inadlmplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos ;udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorár j-os, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

N' Certidão: 249619121 Data da Certidão: 1511212021 21 36:24

CPF/CNPJ 09368680310 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICÀ,4S DO ESTADO ÍVARANHÃO.

Certificamos que, após a realizaçáo 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 débitos relativos aos

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

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

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validadê da Cêrtidão: 120 (cento ê vinte) dias: 1410412022.

A autênticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.seÍaz.ma.gov. brl, clicando no itêm "Certidões" e em seguida em ''Validação de Certidão Negativa
de Debito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Data lmpressão: 151 1212021 21 :36.24



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERT|DÃO NEGATIVA DE DíUDA ATIVA

N'Certidão: 089294121 Data da Certidão: 1511212021 21 37:02

CPF/CNPJ CONSULTADO: 0936868031 0

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, 240 a 242, da lei

no 7.799, de 1911212002, bem como prescreve no artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de outubro de

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativâ, em nome do

sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1410412022.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmprêssãoi 1511212021 21 :37 :02
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