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

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATMOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA
ATIVA DA UNIÂO

Nome: LUZINETE CONCEICAO DIAS MUNIZ
CPF: 001.í67.843-77

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
não constam pendências em seu nomê, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da Uniáo (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão se refere à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuigões sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaçáo desta certidáo está condicionada à veriÍicação de suâ autenticidade na lnternet, nos
endereços <http:/irfb.gov.br> ou <http:/fu/ww.pgÍn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211Ot2014.
Emitida às 08:27:39 do dia 1010112022 <hora e data de
Váf ida até 0910712022.
Código de controle da certidão: íB45.AAB3.3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este vblltrFICAl .
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TR,,ABÀIHISTÀS

CPE: 001 .167.843-11
Certidão n"z 526429 / 2022
Expedição: L0/0I/2022, às 08:23: 4 6

Va]idade: 08/07 /2A22 - 180 (cento e oitênta) dias, contados da data
de sua expediÇão.

Certi-fíca-se que o CpF sob o n" OO1 .L67.943-77, NÁo CONSTÀ do Banco
Nacionaf de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art, 642-A da Consol-idaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 12.440, de 7 de juJ-ho de 2011,, e
na Resol-uÇão Àdministrativa n" lLj0/2OlL do Tribunaf Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade
Tribunais do Trabal,ho e estão atualizados
anteriores à data da sua expedição,

até 2 (dois)
dos

dias

Certidão expedida sem indicação do nome,/razão social, tendo em
vista que o
de dados da
Superior do
consulte o
No caso de
a todos os
À aceitaçã
autenticid
Internet (

Certidão emitida gr:at.uitament

INFORMÀÇâ,O rldPORTÀrÍrE

CPF/CNPJ consu.Itado não fígura na última versão da base
Receita Eederal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal
Trabafho - TST. Para saber a situaÇão desse CpF/CNpJ,

sitio da RFB (www.receita.fazenda.gov.br) .

pessoa j uridica, em refaÇão
seus estabelecime
o desta ce rtidã
ade no portal d
http://www.tst.j

ão de sua
abalho na

Dala:*'

Do Banco Nacional de Deved res
NECESSAI].OS a

as cons tam os dado s
identificação das pessoas naturais e juridicas

inadimplentes perante a JustiÇa do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
re cofhimen to s previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhiment.os determinados em 1ei; 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

CERTTDÃO NEGATIVA DE DíVIDA ATIVA

No CeÉidão: 001637122 Data da Certidão: 1OlO1l2O22 08:33:43

CPF/CNPJ CONSULTADO: O01'l 6784377

Certificamos que, após a realizaçáo 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 2 outubro de

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débit e nome do

sujeito passivo acima identiÍicado. ÍelÍetuÍaP

Validade da Certidão: í20 (cênto e vinte) dias: í0/0 T[iàlf*--

A autenticidade desta certidão deverá ser conÍirmada no ereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.brl, clicando no item "Certidóes"
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

a em "Validação de Certidão Negativa

Dâta lmprêssãoi 101011202208:33:43

de



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBFO

No GeÉidão: OO2771122 Data da Certidão: 1010112022 OB:29:24

CPF/CNPJ 00116784377 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realizaçâo das consultas procedidas no sistêma desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, 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 esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

uí
I
It
t

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o d

venham a ser apuradas e não alcançadas pela de
PÍ

IT

Validade da Gertidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/05/2 6'a-

dó vidas que

\F,

\
I
\
I

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no e
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidóes"
de Débito".

ereço
e ação de Certidão Negativa

Data lmpressão: 10101 DA22 08:29:24

ra
de

I

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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