
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

DESPACHO SJ DIREF

Versam os autos sobre o requerimento apresentado por ‘Pantheon Engenharia Ltda
EPP’, representada pelo advogado Alexandre Pimenta da Rocha, objetivando a devolução do valor de
R$ 101,14 (cento e um reais e quatorze centavos), referente a pagamento de despesa de depósito
judicial mediante GRU.

No formulário  apresentado,  o  requerente  esclarece que,  equivocamente  efetuou o
pagamento  de  honorários  sucumbenciais  por  GRU,  vinculado  o  código  de  recolhimento  18740-2
(4256061).

O  despacho  proferido  pelo   juízo  da  15ª  Vara,  nos  autos  de  nº
44.529-29.2016.4.01.3800, confirma que o pagamento da despesa devida pelo solicitante ao INSS,
através de GRU, no referido processo foi realizado de forma errada (fl. 4 id 4256061).   

Veja-se:

Esclareço  que  a  parte  autora  ainda  não  efetuou  o  pagamento  dos  honorários
sucumbenciais – ao contrário do que afirma em fls. 63 -, já que utilizou o código de
recolhimento errado, como se o valor devido ao INSS também fossem custas judiciais. É
o que se contata em guia de fls. 65. (...)”

Assim, em 8/6/2017, a requerente, mediante Guia de Depósito Judicial, efetuou  novo
pagamento  da quantia  de R$ 101,14  (cento  e  um reais  e  quatorze centavos),  devidas a  título  de
honorários de sucumbência, nos autos de nº 44.529-29.2016.4.01.3800, em tramitação na 15ª Vara
desta Seção Judiciária.  

A  Seofi/Nucaf  juntou  extrato  do  ‘SISGRU’  indicando  que  o  registro de
arrecadação para a UG desta Seção Judiciária refere-se à GRU apresentada pelo requerente (4275249).

Conforme disposto no art. 11, VIII, da Instrução Normativa STN nº 02, de 22 de maio
de 2009, que dispõe sobre a Guia de Recolhimento da União, compete aos Órgãos Arrecadadores a
restituição total ou parcial das receitas arrecadadas por meio da GRU, ao quais deverão reconhecer os
valores  recolhidos  a  maior  ou  indevidamente  pelo  contribuinte,  autorizar,  solicitar  os  recursos  e
executar a liberação ao credor.

O  direito  creditício  da  empresa  solicitante  ficou  demonstrado  pelo  recolhimento
equivocado dos honorários advocatícios através da GRU, sendo, pois, devido o reembolso da quantia

Anoto que a apresentação de procuração exigida pela Portaria Presi 54, no presente
caso, torna-se dispensável tendo em vista que os dados bancários informados para restituição são os da
pessoa jurídica contribuinte.

Assim, em conformidade com a Portaria Presi 54, de 18.3.2016, e com o art.  11,
 incisos VII  e  VIII,  da Instrução Normativa  nº  02/2009,  de 22.05.2009,  da Secretaria  do Tesouro
Nacional, AUTORIZO a devolução do valor de R$ 101,14 (cento e um reais e quatorze centavos),
em favor  de  Pantheon Engenharia  Ltda EPP,  representada pelo  advogado Alexandre Pimenta  da
Rocha,  OAB/MG  75.476,  referente  a  pagamento  de  honorários  sucumbenciais   realizado
indevidamente mediante Guia de Recolhimento da União - GRU.

Publique-se.
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Dê-se ciência da presente decisão ao requerente.

Após, ao NUCAF para providências.

 

Simone dos Santos Lemos Fernandes

Juíza Federal Diretora do Foro

Documento assinado digitalmente

 

Documento assinado eletronicamente por Simone dos Santos Lemos Fernandes, Diretora do
Foro, em 20/06/2017, às 19:24 (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 4281446 e o código CRC 087C0A70.
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