
CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/05/2022, NADA CONSTA contra o nome por extenso
e CPF/CNPJ de:

JOANINHA EDICOES LTDA

06.181.304/0001-89

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/05/2022
Selo digital de segurança: 2022.CTD.KS2D.X00A.SBLI.F590.OVZE
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***
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Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

1ª e 2ª Instâncias

11/05/2022 00:22:11

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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Impressão da Certidão Negativa de Débitos
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Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo 
 

CNPJ : 06.181.304/0001-89

 
 

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de
responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que não constam débitos declarados
ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial

acima identificado. 
 

Imprimir  Voltar  

 
 
 

Os documentos gerados por este sítio estão em formato PDF. Para visualizar e imprimir esses
documentos é necessário o programa Acrobat Reader. Caso não tenha esse software instalado em seu

computador, faça o download gratuíto do programa clicando no ícone abaixo.

 

 (http://www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html) 

 
Data e hora da pesquisa 29/04/2022 11:39:50 (hora de Brasília)

Sistema disponível em dias úteis das 06:00 às 21:00 hrs

 
Este site é melhor visualizado com o Microsoft Internet Explorer 10 ou superior e / ou Google Chrome e Mozila

Firefox browsers.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo - SP - CEP.01017-911 - ATENDIMENTO: 0800-
170-110 - Versão: 1.1.8110.30737
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