
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO SJ DIREF

I. Relatório

Tratam os presentes autos de solicitação da empresa Real JG Serviços Ltda., 3176131,
objetivando a liberação de valores provisionados em conta vinculada ao Contrato SJ/DF n.  18/2013, nos
termos da Resolução CNJ n. 169/2013, alterada pela Resolução CNJ n. 183/2013, Resolução CNJ n. 183,
de 24.10.2013, em razão de ter efetuado o pagamento de férias (referentes ao período de 3.6.2016 a
1º.11.2016), a empregados que laboram nesta Seção Judiciária, conforme documentos 3176131/3176147
/3176160/3176173/3176183.

O Nuasg confirmou as informações prestadas pela empresa, 3186856.

O  Nucoi  analisou  o  pedido   apresentado  pela  contratada  e  manifestou-se  pelo
deferimento do pleito, uma vez atendidas as exigências normativas. Todavia, reiterou a necessidade de
que a empresa apresente planilha demonstrativa dos valores a serem liberados nas próximas solicitações
de reembolso, 3208693.

Informou, ainda, o Nucoi, ter apurado o valor de R$ 51.229,50 (cinquenta e um mil,
duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos),  entendendo, por isso, que poderá ser autorizada a
liberação do valor solicitado empresa, qual seja, R$ 42.782,00 (quarenta e dois mil, setecentos e oitenta e
dois reais). Esclareceu que o motivo pelo qual os valores apurados pela Secob são superiores aos valores
solicitados pela contratada consta da informação 2901216 (PAe 0011309-35.2016.4.01.8005):

"(...) a contratada ao solicitar a liberação desses valores, somente pede os valores financeiros efetivamente
pagos aos empregados, não solicitando os valores referentes a incidência dos encargos sociais e FGTS que
foram retidos por esta Administração. Devido tal fato, verifica-se que o valor apurado pela Secob é maior
que o solicitado pela Contratada."

É o sucinto relatório.

II. Despacho

Ante o exposto, e com base nas informações da Secob/Nucoi 3208693  e  no artigo 12,
da Resolução CNJ nº 183/2013, AUTORIZO   a liberação do valor de R$ 42.782,00 (quarenta e dois mil,
setecentos e oitenta e dois reais)   da conta vinculada ao Contrato SJDF n. 18/2013, em favor da Real JG
Serviços Ltda., uma vez comprovados os pagamentos efetuados pela  empresa, relativos às despesas com
férias  dos  empregados  que  laboram  nesta  Seção  Judiciária,  referentes  ao  período  de  3.6.2016  a
1º.11.2016.

Publique-se.

Ao Nucaf,  para providências.



Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro
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