
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DECISÃO SJ DIREF

Versam os autos sobre a possibilidade de pagamento, diretamente por esta Seccional,
por  meio de glosa em saldo de faturas,  do TRCT -  Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho
3858305 de Miron Carvalho Correia, ex-empregado da GVP Consultoria e Produção de Eventos
Ltda, vinculado ao extinto Contrato SJDF 17/2013.

Conforme  Informação  Nuasg 3977232,  por  ocasião  do  pagamento  coletivo  das
rescisões contratuais dos demais empregados da empresa, realizado no mês de maio/2016, 2218626,
não foram pagas as verbas rescisórias do ex-empregado, em razão de encontrar-se afastado do trabalho
por motivo de saúde, recebendo auxílio-doença pelo INSS.

O TRCT do prestador  foi  encaminhado a esta Seccional  por  meio da mensagem
eletrônica 3858174,  sem solicitação expressa de pagamento.

O Nuasg informou que foram infrutíferas as tentativas de contactar com a empresa
para que apresentasse pedido para a realização do pagamento, 3977232.

Com base nas informações prestadas pela Secad, 4152263, pelo Nuasg, 3977232, e
pela Seaju, 4129582, e considerando que o referido contrato encontra-se com a vigência expirada e que
o ex-empregado não possui relação de emprego com esta Seção Judiciária, INDEFIRO o pedido de
pagamento direto por esta Seccional, por meio de glosa em saldo de faturas, do TRCT - Termo de
Rescisão do Contrato de Trabalho de Miron Carvalho Correia , 3858305, ex-empregado da  GVP
Consultoria e Produção de Eventos Ltda., em razão da ausência de autorização expressa da empresa.

Publique-se.

À Sesud/Secad,

Para  juntar  cópia  da  presente  decisão  no  processo  0007304-67.2016.4.01.8005,
retromencionado,  e  0005048-54.2016.4.01.8005  (tratou  do  pagamento  da  rescisão  dos  demais
prestadores da empresa;

Ao Nuasg,

Para  comunicar   à  empresa GVP Consultoria  e  Produção de  Eventos  a  presente
decisão;

Kátia Balbino de Carvalho Ferreira
Juíza Federal Diretora do Foro



Documento assinado eletronicamente por Kátia Balbino de Carvalho Ferreira, Diretora do
Foro, em 15/06/2017, às 22:39 (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 4153179 e o código CRC C6654088.

SAU/SUL - Quadra 2, Bloco G, Lote 8 - CEP 70070-933 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br/sjdf/
0004144-97.2017.4.01.8005 4153179v65


