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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Fedêral do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D|VIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA
CPF: 479.282.713-20

Ressalvado o direitô de a Fazenda Nacional cobrar e inscrêver quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujêito passivo acima identiÍicado que vierem a sêr apuradas, é certificado que
não constam pendências êm sêu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) ê a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) .iunto 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
inclusivê as contribuições sociais previstas nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212,de 24 delulho de 1991.

A aceitação desta certidâo está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternêl, nos
endereços < h ttp://rfb. g ov. br> ou <http://Www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamentê com base na Portariâ Conjunta RFB/PGFN no 1.751 , de 211Ot2O14.

Emitida às 14:08:46 do dia 2010412022 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1711012022.
Códig o de contÍole dâ certidão: 12AC.A72F-1E1C-0608
Qualquer rasura ou emenda invalidará

Prelreitura

Data:

hrq.rllA.
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CERTIDÃO NEGATTVÀ DE PÉgTTOS TR;ABÀLHISTÀS

Nome: ANTONIO CÀRLOS PEREIRA
CPF: 4'7 9 .282 .173-20
Certidão no : 12411-886/2022
Expedição: 20/04/2022, às 14:09:58
VaLídade: l1/10/2022 - 180 (cento e oitenta)
de sua expedição.

ciias, contados da data

§s§àe'

Certifica-se que AIITONIO CARLOS PEREIF,A, inscríto(a) no CPF sob o no
479.282.7L3-20, NÃo CoNsTÀ como inadlmplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emi-tida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacão
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.o 12.440/2011 e

73.461 /20I-7 , e no Ato 07/2022 da CGJT, cie 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade cios
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidâo atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agência ou
A aceitação desta certidão
autenticidade no portal do
Internet (http : / /www. tst. j us
Certidão emiti-da gratuitamente.

TNFORT4AÇÃO TMPORTÂI{TE
Do Banco I.lacional de Devedcr
necessários à identificação

S am os dados
ES oas naturais e juridicas

de sua
alho na

t

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
recolhimentos previcienciários, a honorári-os, a custas, a

emolumentos ou a recolhimenLos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução cie acorctos fi-rmados perante o Ministério Publico do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais titul-os euê, por
disposição legal, contirzer força executiva.
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REFERENTE ATADOS OS ESTABELECIMENTAS DA EMPREGADAR ANÍONIO CARLOS PrREIRA . INSCRIçAO 479.282.213.20

MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA

SECRETARIA DE TRABALHO

Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÂO DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NEGATIVA

EMPREGADOR: ANTONIO CARLOS PEREIRA

r NscRtçÃo : 47 9.282.7 13 -2O

DATA E HORA DA EMISSÃO: ZO/04/2OZZ, às 1.4:12:46, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e
Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima
identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2 A presente certidão não rrodifica â situação do empregador que .onstê do cadâstro previsto na Portaria lnterministerial MTÉ/SDH n' 2, de 12 de mâio
de 2011, que disciplina o Cêdastro de Empregadores que tenharf submetido trabalhadores a condições análogas a de escrêvo.

3. Conforme artigo 5e, parágraÍo úni.o da PoÍtaria MTE n'1.421/2014, a certidão ora instituída refletirá sempre â última tituâção ocorrida em
cadâstros âdministrâtivos pelo emitente, de modo que, hâvendo processos enviados à ProcuradoÍia da fazenda Nacional ' PFN, quanto e estes,
poderá ser obtida certidáo específica perante aquele órgão, visando a demonstraÍ a aituação atualiradâ do5 mesmos.
4 Exped da com bas€ na Portaria MTE n' 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitemente.

eâradr:!:lir i
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Dados para conferência da autenticidade

Endereço: https://eprocesso.sit.trabalho

Código: 4VSZ32GHPC

r/cenidao/Validar I
DalaL.-L'-'-*

A autenticidâde tambem pode ser verificadâ a e ao la do
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

No Cerlidão: 060869122 Oata da Certidão: 2010412022 14.O9:22

CPF/CNPJ 47928271320 NAO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTES DO ICIVS DO ESTADO IVARANHÃO.

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

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei no 7.799, de 19l'12í2002 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), náo constam débitos relatrvos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, 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 não alcançadas pela decadê
a do Riachac-,1'r1À
,\Il

AIJ'{E,\ CiD,
vh,
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Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 'l8lOBl2O22 Datai--

A autênticidade desta certidão deverá ser coníirmada no end
http://portal.sêíaz. ma.gov. br/, clicando no item ''Certidóes" e
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

uid ktação' de ao Negativae S

..-é.---

Data lmpressão: 2010412022 1 4:09.22



GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

cERrDÃo NEGATTvA DE oívlon ATlvA

No Certidão: 026569122 Data da Certidão: ZOlO4l2O2214:10:06

CPF/CN PJ CONSULTADO : 4792827 1320

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 Ativa, em nome do

su jeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1810812022.

CERTIDÂO EMITIDA GRATUITAMENTE.

o Rta

Preireitura

llata'.---
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Data lmpressão: 2010412022 14:10:06

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