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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DfiBITOS TRABALHISTAS
Nome:

CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

REDONDA

CNPJ:

(MATRIZ

E

DE MATA

FILIAIS)

05.481.303/0001-97

Certidao n°: 20604938/2020
ExpediGao: 21/08/2020, as 08:55:41

Validade: 16/02/2021 -180
de sua expediGao.

(cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que CARTORI0 DE REGISTR0 CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE MATA
REDONDA
(MATRIZ
E
FII-IAIS),
inscrito(a)
no
CNPJ
sob
o
n°

05.481.303/0001-97,

Nao

CONSTA

do

Banco

Nacional

de

Devedores

Trabalhistas .
Certidao emitida com base no art. 642-A da ConsolidaGao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluGao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2
(dois) dias
anteriores a data da sua expediGao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaGao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitaGao desta certidao condiciona-se a verif icaGao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet
(http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.
INFORMngao IMpORTANTE

Do

Banco Nacional

de

Devedores

Trabalhistas

constam os

dados

necessarios a identificaGao das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiGa do Trabalho quanto as obrigaG6es
estabelecidas em sentenGa condenat6ria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios,
a honorarios,
a custas,
a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuGao de acordos firmados perante o Ministerio Pilblico do
Trabalho

ou

Comissao

de

Dtividas

ConciliaGao

e

sugest6es:

Pr6via.

cndt@tst.jus.br
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ESTADO DA PARAIBA
PREFEITU RA MUNICIPAL DE ALllANDRA
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CERTIDfio NEGATIVA DE TRIBUTO§ MUNICIPAIS
NamEFro DA CERTinao:

202aroo8i4ca

2t,Ou,2020

A urEN TlcActo:

zcO8i 48

lDENTIFICACAO D0 REQUEREhITE
C.N.P.J. / C. P. F` 0548130cO00197

ENDEREee:
UF:

FRANcisco jo§E DA cOsTA

PB

NONE DO CONTRIBulNTE;

CARTORIO DE BEG. CIVIE DE PES. MAT. VATA

NUMERO: s7N
CIDADE:

cEp: 5ce2oooo

ALHANDRA

FINALIDADE
CERTiDAo NE®AiTVA es DEBiTo§ cADASTRAls.
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GOVERNO DO ESTADO DA PARAiBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA -SEFAZ

CERTIDAO
CODIGO: OEFC.79A7.10E3.59FD

Emitida no dia 21/08/2020 as 08:59:29

ldentificagao do requerente:
CNPJ/CPF: 05.481.303/0001 -97
R.G.

Certifico, observadas as disposie6es da legislaeao vigente e de acordo com os
assentamentos existentes neste 6rgao, que o requerente supra identificado esta em situagao
REGULAR perante a Fazenda Pt]blica Estadual, com relagao a d6bitos fiscais
administrativos e inscritos em Divida Ativa.A referida identificagao nao pertence a
contribuinte com inscrieao ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Parai'ba.
A presente Certidao nao compreende d6bitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem
exclui o direito de a Fazenda Pdblica Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela
porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidao e valida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissao,
devendo ser confirmada a sua autenticidade atrav6s do servieo Va//.dar Cert/.d5o de D6bt.fo na
pagina www.receita.pb.gov.br.

OBS: Invalida para licitagao no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou
prestagao de servieos de transporte interestadual e intermunicipal ou comunica9ao nao
compreendidos na competencia tributaria dos municipios se o requerente supracitado
estiver localizado no estado da Paraiba, ressalvada quando a licitaeao se referir a
prestagao de servi9o de transporte entre municipios com caracteristicas urbanas no
ambito das regi6es metropolitanas no estado da Paraiba, reconhecida por Lei especifica.

Valida com a apresentagao conjunta do cartao de inscrigao no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do lvlinisterio da Fazenda.
Certidao de D6bito emitida via 'lnternet'.

31/08/2020

MINISTERI0 DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDA0 NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DivlDA ATIVA
DA UNIAO
Nome: CARTORIO DE REGISTR0 CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE MATA REDONDA
CNPJ: 05.481.303/0001 -97
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
nao constam pendencias em seu nome, relativas a cteditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrig6es em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos ptlblicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuig6es sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo i]nico do art.11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaeao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 12:13:30 do dia 31/08/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 27/02/2021.
C6digo de controle da certidao: 9EB9.B0FF.6428.2562
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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