
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO SJ DIREF

Versam os  autos  sobre  pedido  apresentado  pela  empresa  Mistral  Serviços  Ltda.,
3891413, para que esta Seccional pague diretamente aos seus empregados, vinculados ao Contrato
SJDF 10/2015, 0578544, os salários (referentes ao mês de março/2017), férias (períodos: 29.3.2017 a
27.4.2017 e 28.4.2017 a 27.5.2017) e auxílio alimentação (referente ao mês de abril/2017), por meio
de glosa em fatura(s) apresentada(s) pela empresa.

A  empresa  também  solicitou  pagamento  direto,  por  esta  Seccional, de  guias  de
recolhimento de FGTS e INSS, da competência março/2017, 3900899, e da competência janeiro/2017,
3900564 (estas últimas constantes do PAe 0004399-55.2017.4.01.8005).

Com base nas Informações da Secad, 3912338,  da Comissão Gestora do referido
Contrato,  3906575/3918604,   e  no  Parecer   Seaju  3861478,  exarado  nos  autos  do  PAe
0003403-57.2017.4.01.8005  e,  considerando  que  a  contratada  isentou  esta  Seção  Judiciária de
responsabilidade por  eventuais  demandas trabalhistas  relacionadas  ao  pagamento  direto  requerido,
3892606:

1. DEFIRO o pedido formulado pela empresa Mistral Serviços Ltda., 3891309,  
para pagamento direto, por esta Seccional, dos salários ( folha de pagamento do mês de março/2017)
férias  (períodos: 29.3.2017 a 27.4.2017 e 28.4.2017 a 27.5.2017) e  auxílio alimentação (referente ao
mês de abril/2017) aos empregados vinculados ao referido contrato, por meio de glosa nas notas fiscais
abaixo discriminadas, efetuando-se o devido recolhimento dos tributos compulsórios:

a)  NF  1.020,  3891309,  emitida  em  7.4.2017,  referente  aos  serviços  prestados  durante  o mês  de
março/2017, acostada aos presentes autos;

b)  NF  0985,  3884169,  emitida  em  1º.2.2017,  referente  aos  serviços  prestados  durante  o mês  de
janeiro/2017, acostada ao PAe 0004399-55.2017.4.01.8005.

2. AUTORIZO o pagamento, diretamente por esta Seccional, das guias de  FGTS e
INSS discriminadas abaixo, por meio de glosa nas referidas notas fiscais:

a) guias de recolhimento de FGTS e INSS, de competência março/2017,3900899, com vencimento em
28.4.2017,  no valor total de R$ 3.289,70, acostadas aos presentes autos;

b) guias de recolhimento de FGTS e INSS, de competência janeiro/2017, 3900564, com vencimento em
28.4.2017, no valor total de R$ 3.722,42, acostadas ao PAe 0004399-55.2017.4.01.8005.

3. AUTORIZO a utilização do saldo da nota fiscal n. 1000, 3821823, referente aos
serviços prestados pela empresa no mês de fevereiro/2017 ( PAe 0003403-57.2017.4.01.8005), caso
seja necessário valor  complementar para efetivação dos pagamentos/recolhimentos autorizados nos
itens "1" e "2";

4. AUTORIZO a adoção de providências, pelo Nuasg e pelo Nucaf, para realização
dos  pagamentos/recolhimentos retromencionados;

5. DETERMINO que, ao final dos procedimentos,  os autos retornem à Secad para
deliberação quanto à eventual saldo em favor da empresa.

Publique-se.

Encaminhem-se os autos, concomitantemente:

a. Nucaf, para providências.



b.  à  Sesud/Secad,  para  juntada  de  cópia  da  presente  decisão  nos  autos  do  PAe
0004399-55.2017.4.01.8005;

c. ao Nuasg,

1. para comunicar à empresa o deferimento do seu pedido;

2.  para juntar cópia do comprovante de pagamento das guias de recolhimento de
FGTS e INSS, da competência janeiro/2017, ao PAe 0004399-55.2017.4.01.8005.

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 24/04/2017, às 18:16 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3919953 e o código CRC 04809D48.
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