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Consulta Rs9ularldade do Empregador 

Voltar 	Imprimir 

caixa 
CAIXA ECONÕMICAFEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	10807.96810001-88 
Razão SOCiabSUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTEAVE CAR 
Endereço: AVE CARANDAI 11 3D GRAMADO / CUIABA / MT 178085-485 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado no servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Vauidade:22/0812021 a 2010912021 

Certificação Número: 2021082201582156958790 

Informação obtida em 3110812021 15:56:53 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

htlps:llconsufta-orLoa ixa .9 ov.br/consul tac rfl pages/ ao nsultaEmpr,gadO ri 	 111 



S ESTADO DE MATO GROSSO 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO 
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E 

PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
CND N° 0033163065 

Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À 

SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO 
Data da emissão: 1110812021 Hora da emissão: 16:45:32 

Nome/denominaçâo do sujeito passivo: GUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE ME 
CNPJ: 10.807.96810001-88 

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo 1 da Portaria 
Conjunta n° 008/201 8-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento 
de dados da CM), da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de 

processamento de ;  s da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do 

sujeito passivo acima indicado. 
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Divida Ativa 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. 

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou 
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa; 
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br  ou 
www.pgc.mt.gov.br . 

Certidao válida até: 0910912021. 

Fornecimento gratuito 

Número de Auteúticção: TTABLA92IJLL2A2AU 





TJDFT Podar Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 

10 e 2 Instâncias 

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de 
falências e recuperações judiciais disponíveis até 1110812021, NADA CONSTA contra o nome por 
extenso e CPF/CNPJ de: 

GUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE 

10.807.96810001-88 

OBSERVAÇÕES: 	 .: 
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da ce4idão, devendo a titularidade ser conferida 
pelo interessado e pelo destinatário 
b) .A certidão será emitida de acordocom as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de 
processos com dados desatualizados, à interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador. 
e) A certidão será negativa quando não for possível a individualizaçâo dos processos por carência de dados do Poder 
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Ré1ução 121 ICNJ). 
d) A certidão cível contempla ações cíveis. execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações 
judiciais, recuperações extrajudicials inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os 
processos criminais, os processos czlminas militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo 
das certidões, consuftar em n .tjdft4ió. nornenu Serviços.  Certldõej CertIdão Nada Consta, Tipos de Certidão. 
e) A certidão cível atende ad dispostono inciso lido artigo 31 da Lei 8.666/1993. 
O Medida prevista n&àrtigo 2 do Código Penal, sentença no transitada em Julgado. 

A autenticidade deverá ser conflnnda no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br ), no menu Serviços, Certidões, 
Certidão Nada Consta Validar CetOdão -autenticar, intormando-se  o número do selo digital de segurança 
npresso. . . 

Emitida gratuitamente pela interhét !m: 11108/2021 

Selo digital de segurança: 2O$.CT0HX8A.FOB9.8YOC.JP82.NTRL 
VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS 

Página  dei 	 1110812021 1811:10 

NUCER - Núcleo de Eniissâo de CeflIdee do TJDÇT 
Fórum de Brasilia - Milton Sebasilão Babosa, Praça Municipal - Lote 1 Bloco A Ala B - Térreo 

Brasilia - DF 
Horário de At.ndimaito: 71, à. 191%, de s.gunda a sexta-feira, .~feriados. 



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: GUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE 
CNPJ: 10.801.96810001-38 

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

Esta certidão é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito 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. lida Lei n ° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n o  1.751 • de 211012014. 
Emitida às 18:24:49 do dia 0210612021 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 2911112021. 
Código de controle da certidão: 9EE6.CF9I .C32D.OECC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
PROCURADORIA GERAL S PROCURADORIA FISCAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS 

NÚMERO DA CERTIDÃO 	 PROCESSO EXERCÍCIO 

44354012021 	 605428 _____ 
- 	- - CONTRIBUINTE 	 INsciçÃo MUNICIPAL 

734904995 	 LANCAMENTOS DIVERSOS - 187643 

IIIh IllhIH fflI I 	IUhIIIll O HI 	1 ll 	III II liii tU 
flh1efl0tUO1eCS1I35MI1i4fl81605428 

NOME 
GUSTAVO DA CRUZ XAVIER CAVALCANTE ME 

CPF/CNPJ -  RG/INSCR. ESTADUAL 

10.807.96810001-88 00133735524 

ENDEREÇO 
Av. CARANDAI (LOT PQ GEORGIA), 01 

BAIRRO FINALIDADE 

PARQUE GEORGIA 

Certificamos que- até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de 
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica 
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham 
a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado. 

I 

Cuiabá/Mi', sexta-feira, 28 de inalo de 2021 

S carpa. 
® 

certidão valida até CuÍbQMT, 26 de Agosto de 2021. 

Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emássao.caiaba.mt.gov.briport*1f 
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C*WUD*O $*G4FISXtA Dl DÉBItOS TItABJsLHXSTAS 

NaI!& GUSTAVO DA CRUZ XAVXSR CAVALCUflE (MATRIZ E FX14A1 S) 
ezvn 10 80'7 gse/Óoat-as 
Certid&* r 162SS45/2nt 

Zxpedtç*o 21/45fl031, S 11:32z04 
v.asda8e, 14/212%1 - 180 (cento e oitenta') dias, contados as data 

. 	 de su* 4xpediç&ó 

Cektitiea-ae que 0~ o& C*UZ XAVZn. caYiLcaTg (SttU$ * PILXSXS), 

invrito(a) no 042J sob o n 34.801 *fl/OGOZ-S$, flo CÕnn do Banco 
Naeibtal de bitedores Trabalhistas.  
cstt,4*Õ .mlxtda com base no arv 642-A da Consolidação das Leis do 
Tnbsiho, acretc.ntado pela fl 12,440, de 1 de julho de 2011, e 
as Rgoclupão Administrativa n1  14V012011 do tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2i11 
Os 4adøs constantes desta Certsdt* são de responsabilidade dos 
tribrn*io do Trabalho e estão atQalifldos até 2 (doia) dias 
anteriores & data da sua e&pe4jç 
No caso do-pego" jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os Seus estabelecimentos, tØttin tni filiais.  
A aceitação desta certidão coudwlo4a-se à verificação de sua 
autettictda4e no penal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Intetltet4ÁÔ»íflflwt;tst.jOs.br ) 
certidão ~ida taztiitamente 

a nao spsn 
W 	Do Banco flctnal d* Devedores 

neQesstrtoa & i4entitaaç&a das 
inadimplentes perante a Justiça d 
ebabe2ecidas em sentença condeMt 
acÕtdós judiciais trabafl$sta$, 
recolhimentop previdenciari*s, 

as execução de Søtdoa 
trabalho ou cq*n1840 a 

e,albiatas const&m os dadçs 
naturais e jurídicas 

róbalbo quanto às origaç8es 
transitada em julgado ou em 
lu!fle zÓ concernente aos 

a custas, a 
na4os em lei; ou decorrentes 
nte O Ministério, Público do 
Prévia. 
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