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

CERT|DÃO POSITIVA COM EFEIÍOS DE NEGATTVA DE DÉBMOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DiVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GILBERTO ALBERTON BENVENUTTI
CPF: 456,853,559-04

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:

1- nâo constam pendências rêlativas aos débitos administrados pela Sêcretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fezenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art- 151 da Lei no

5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução Íiscal, ou
objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certiÍicação da
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do cTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáo
negativa.

Esta certidão se reÍere à situaçáo do sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange
inclusive as contribuições sociaij prêvistas nas alíneas'e' a'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no

8.212, de24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida grâtuitamente com base na Portaria Con,unta RFB/PGFN no í.751, de2t10l2\14.
Emitida às 16:55:16 do dia 2911012021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 2710412022.
Código de controle da certidão: 3F6C.4ADD.0A4S.EsCA
Qualquer rasura ou emenda invalidârá este documento.
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A presente certidão é confêccionada apenas com base nos registros internos dos sistemas processuãis da lustiça
Federal da 4a Região, justiça comum e juizados especiais federais, a partir dos dados fornetidos pelo solicitante. As
pesquisas são efetivadas em dois momentos distintos e desvinculados: a) pelo NOME/MZAO SOCIAL fornecido; b)
pelo CPF/CNPJ fornecido.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique
a identidâde do NOME/MZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pela parte
interessada é de responsabilidade exclusiva do destinatário.

Nestes termos, o art. 403, I e II da Consolidaçâo Normativa da Corregedoria Regional da lustiça Federal da 4a
Região certificamos que,

contra o NoME/RAáO SOCIAL
GILBERTO ALBERTON BEI{VEÍ{UTTI

OU

contra o CPF:
456.853.5s9l04

NADA CONSTA

nos registros de distribuição mantidos a partir de 25 de abril de 1967, de AÇÕES E EXECUÇõES CiVEIS E

FISCAIs em ándamento, AÇÕEó cRIMINAIS em andamento com condenação traniitada em julgádo, de ExEcUÇõEs
PENAIS definitivas em andamento e de MEDIDAS DE SEQUESTRO e ARRESTO CRIMINAL nas Seções Judiciárias
Federais

. Paraná (Processo Eletrônico) até 28110/2021 às 03:00

. Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 28110/2021 às 01:00

. Santa catarina (Processo Eletrônico) até 29110/2021 às 02:00

. Pâraná (Processo Papel) até 29/10/?021às OOt35

. Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 29110/2021 às 01i30

. Santa catarina (Processo Papel) até 29/ lol2o2t às o2i30

Certidão emitidâ emt 29lfO/2O27 às 16:58 (hora e data de Brasília)

A confirmação de sua autenticidade na Internet poderá ser verificada pelo destinatário, através do endereço
https://www.trf4.jus. br (Menu "Serviços Judiciais/Autenticidade de Certidão") informando o Número dê Côntrole
S3eddao 1000cê6ebe76b9f 2ê473 14bc2
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0253260543í

Certidão fornecida para o CPF/MF: 456.853.559.04
NOMC: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta cêrtidão engloba pêndências do próprio CPF ou pelas quais tênha sido
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0í/03//2022 - Fomêcimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr. gov. br

Eniti<bvb tironet hrwiê (01/1t2o2l 1093§)
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

NOME: GILBERTO AI.,BERTON BENVENUTTT
CPF: 456.853 .559-04
Certidão n" : 450303L5/2021-
Expedição : 29 / L0 / 202L , às 1?:02:40
Validadet 26/04/2022 - 1-80 (cent.o e oitenta) dias. contados da data
de sua expediÇão.

Certifica-se que GILBERTO ÀLBERTON BEI{VB}IUTTI , inscrito (a) no CPF sob
o no 456.853.559-04, NÃO CO§STÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabal-hi stas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1,2-440, de 7 de julho de 2oll , e
na ResoluÇão Administratíva n' t47O/21ll do Tribunal Superior do
Trabafho, de 24 de agosto de 2011".
Os dados constantes desta Certidão são de re sponsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estãÕ atual-izados até 2 (dois) dias
anterj-ores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus est abelecimentoE , agências ou filiais.
A aceitação desta certsidão condiciona-se à verificação de sua
autenticÍdade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet. (http, / /www. tst. jus .br) .

Certidão emÍtida gratuitamente.

INFORMÀçÃO TMPORTÀIiTTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes pêrante a .Tustiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitsada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos prewidenciários, a honorários, a cusEas, a
emolumênt.os ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Minist.ério Púb1ico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst. jus. br



POOER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho - 9a Regiáo
Alamêda Dr. Carlos de Carvalho, 528, Cêntro
CEP: 80.430-180 Fone:41 -3310-7000

CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES TRABALHISTAS DO 10 GRAU
(RECLAMADA)

Númêro: 2021,10 .29-Í1 1 1 624a (Válida por 30 dias)

CertiÍicamos, a pedido do(a) interessado(a), que, até a presêntê data, nos registros de processos em curso nas unidades do

Tribunat Regionat do Trabatho da 9a Região. NÃo FOI CoNSTATADA A EXISTÊNCIA DE rêclâmatória(s), ou outro(s)

procedimêntos trabalhistas, em Íace de GILBERTO ALBERTON BENVENUTTI, titular do CPF/CNPJ no 456.853.559-04.

OBSERVAÇÔES:
a) A oresente c€rtidáo náo abrânqe os processos encerrados;
blA informaÇão do nümero do CÉF/CNPJ é de ÍesDonsabilidad6 do solicitante, câbendo ao interessado conferir a respectiva tjtularidade;
ci Esta certid'ão tem a mesma validade que as emiúdas pelas unidades d€ distribuiçáo ou Varas do Trabalho, rêssalvada a responsabilidade do destinatário
pela veÍificaÇâo do ePF/CNPJ informado e conÍirmaÇáo da âutenticidadê na página do Tribunal;
àt esta certiaao tlÁO GERA os efeitos da CoÍtldàô Nesativa dê Débitos Í.abalhlstas - CNDT (www.tstjuâ.brlceÉidao), documênto que prova a
réqularidade trsbalhlsta em todo o Pais paÍa particlpai dê licitaçôes, nos termos da Lâi no í2.i140, de 7 do julho dê 201í;
e)T.,Jo caso de pessoa juÍidica, a Certidão átesta'a empiesa em relaóão a todos os seus estabelecimentos, agências ou Íiliais. no âmbito do TRT da 9a
Região.

Númêro: 2021. 1 0 .29-t I 1 1 624a

Certidão êmitida emi 29.10.2021 às 17:00:14.453 BRT
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às 17:00:14.453 BRTcertificado
Confira a


