
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

DESPACHO

Trata-se de requerimento da empresa SANTA HELENA SEGURANÇA TOTAL
LTDA. , 0500240, para abatimento/glosa, na fatura de março/2015, dos valores referentes aos salários e
encargos  trabalhistas  (Vale  Alimentação,  Vale  Transporte,  GFIP  e  GPS)  devidos  aos  empregados
vinculados à requerente e que laboram nesta Seção Judiciária, de forma que o pagamento seja realizado
diretamente pela Seccional a seus funcionários.

No  despacho  0505884,  desta  Direção  do  Foro,  houve  deliberação  favorável  ao
pedido, excluído o pagamento da GPS de março/2015, por insuficiência de saldo na fatura, em vista de
seu valor.

Contudo,  conforme  informações do  NUCAF,  0512380 e  0530774,  e  do  NUASG,
0532094,  o  valor  da  Guia  referente  ao  FGTS,  acostada  pelo  NUASG,  0530584,  diverge  daquele
indicado na planilha 0505788, tendo em vista que no documento gerado pelo sistema da CEF foram
incluídos encargos, automaticamente.

Na  mencionada  decisão  houve,  ainda,  equivocadamente,  referência  à  GPS de
fevereiro/2015 ao invés de março/2015.

Assim,  levando-se  em conta  as  informações  prestados  pelo  Diretor  da  SECAD,
0532812:

a) considerando a  disponibilidade de saldo na fatura  de março/2015, o pedido de
falência  da  empresa  e  a  necessidade  de  recolhimento  do  valor  referente  ao  FGTS,  EM
COMPLEMENTO à decisão 0505884, AUTORIZO o pagamento da Guia 0530584 (GFIP / GRF), com
os encargos;

b)  RETIFICO  o  despacho  0505884,  de  modo  que  nas  referências  à  GPS  de
fevereiro/2015, entenda-se como GPS de março/2015.

Publique-se a presente decisão.

Ao NUCAF, para providências pertinentes, retornando em seguida os autos à Secad,
para deliberações complementares.

Ao NUASG, para notificar a empresa da presente decisão.

 

RUI COSTA GONÇALVES
Juiz Federal Diretor do Foro

Documento assinado eletronicamente por Rui Costa Gonçalves, Diretor do Foro, em 17/04/2015,
às 09:32 (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 0532847 e o código CRC B6F6D8B0.
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