
Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/09/2022 às 11:52) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 888.595.849-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6310.C73F.593C.1967 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php
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Nome (razão social): GIOVANO AVILA ALVES
CNPJ/CPF: 888.595.849-49
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados
da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do
portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão: 220140148527134
Data de emissão: 24/08/2022 23:59:33
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

23/10/2022

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 24/08/2022 23:59:32
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Ministério da Previdência Social - MPS 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
 
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - DRSCI 
Nº 1355050

NIT: 1.246.615.551-8
Contribuinte: GIOVANO AVILA ALVES
 

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 contribuições
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrição em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS).

Esta declaração refere-se exclusivamente à contribuição social de que trata a alínea "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº
8.212, de 24 de julho de 1991, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e os débitos inscritos em Dívida Ativa
da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certificação Conjunta PGFN/RFB.

A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
http://www.previdencia.gov.br.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta INSS/RFB n° 06, de 03/06/2008.

Emitida em 22/06/2022 .

Válida até 19/12/2022 .

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: 
- qualquer rasura ou emenda invalidará este documento;
- se for atribuído um novo NIT ao contribuinte, posteriormente à data da emissão desta declaração, esse NIT constará apenas na
re-emissão, mas os eventuais recolhimentos nele efetuados após emissão, serão desconsiderados, visto que a análise à
regularidade dos mesmos é efetuada até a data de emissão.
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 51.202.66205.0-3
Razão Social:GIOVANO AVILA ALVES
Endereço: RUA GERAL SN / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-410

 
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 não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:20/08/2022 a 18/09/2022 
 
Certificação Número: 2022082001123159716664

Informação obtida em 25/08/2022 00:03:31

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

Voltar Imprimir



Giovano Ávila Alves 

Leiloeiro Público Oficial e Rural 
 Matr. AARC/237 e 037 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Rio Branco, 476 / 1009, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 88015-200, Fones/fax: (48) 3364.1838 ou (48) 9919.7676. 

www.soleiloes.net / contato@soleiloes.net 
 

 

 
 

 DECLARAÇÃO  
 

 
   Eu, Giovano Ávila Alves, brasileiro, casado, Leiloeiro Público 

Oficial e Rural, matriculado na JUCESC sob o n.º AARC/237, e FAESC nº 037, 

Advogado inscrito na OAB/SC sob o número 13.055, respectivamente, portador da R/G 

n.º 2.509.271 SSP/SC e CPF/MF n.º 888.595.849-49, com escritório na Av. Rio Branco, 

476 / 1009, Centro, Florianópolis/SC, Cep.: 88015-200, declaro sob as penas da Lei 

que não emprego menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre nem 

menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, 

conforme disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 e  inciso V, art. 27 da Lei nº 8.666/93.  

 

 

       Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2022. 

 

. 

___________________________ 

Giovano Avila Alves  
Leiloeiro Público Oficial e Rural 

Matr. AARC / 237 e 037 
R/G 2.509.271 

CPF nº 888.595.849.49 
 

 

GIOVANO AVILA 
ALVES:888595849
49

Assinado de forma digital por 
GIOVANO AVILA 
ALVES:88859584949 
Dados: 2022.08.31 16:03:08 
-03'00'



Giovano Ávila Alves 

Leiloeiro Público Oficial e Rural 
 Matr. AARC/237 e 037 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Av. Rio Branco, 476 / 1009, Centro, Florianópolis/SC, CEP. 88015-200, Fones/fax: (48) 3364.1838 ou (48) 9919.7676. 

www.soleiloes.net / contato@soleiloes.net 
 

 

 
 

 DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SOCIETÁRIA  
  

 
 
   Eu, Giovano Ávila Alves, brasileiro, casado, Leiloeiro Público 

Oficial e Rural, matriculado na JUCESC sob o n.º AARC/237, e FAESC nº 037, 

Advogado inscrito na OAB/SC sob o número 13.055, portador da R/G n.º 2.509.271 

SSP/SC e CPF/MF n.º 888.595.849-49, com escritório na Av. Rio Branco, 476 / 1009, 

Centro, Florianópolis/SC, Cep.: 88015-200, declaro sob as penas da Lei que não 

possuo relação societário com outro leiloeiro público.  

       Florianópolis/SC, 31 de Agosto de 2021. 

 

___________________________ 

Giovano Avila Alves  
Leiloeiro Público Oficial e Rural 

Matr. AARC / 237 e 037 
R/G 2.509.271 

CPF nº 888.595.849.49 
 

GIOVANO AVILA 
ALVES:88859584949

Assinado de forma digital por 
GIOVANO AVILA 
ALVES:88859584949 
Dados: 2022.08.31 16:05:46 -03'00'



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GIOVANO AVILA ALVES
CPF: 888.595.849-49
Certidão nº: 19759104/2022
Expedição: 22/06/2022, às 22:31:56
Validade: 19/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que GIOVANO AVILA ALVES, inscrito(a) no CPF sob o nº
888.595.849-49, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
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 previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br


