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Em dezembro de 2004, o Justiça 
Federal Hoje publicou as notícias em 
destaque abaixo:

06/12/2004- Nova desembarga-
dora é recebida com emoção nesta 
Seccional

A rotina de trabalho da Dra. Neuza 
Alves sofreu grande mudança na últi-
ma sexta-feira. 

Inicialmente, sua nomeação para 
o cargo de desembargadora do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região foi 
definitivamente confirmada com a pu-
blicação do decreto do Presidente da 
República, no Diário Oficial da União 
do mesmo dia. 

A notícia mobilizou juízes, servido-
res e funcionários das representações 
e empresas prestadoras de serviço 
desta Seccional, além de advogados, 
que, visivelmente emocionados, rece-
beram-na no foyer e lotaram o auditó-
rio para ouvir as primeiras palavras da 
Dra. Neuza, após sua nomeação, cuja 
vitória incrementa a representativida-
de da Bahia naquela Corte. 

A posse está confirmada para o dia 
17 deste mês, às 15h, no plenário do 
TRF – 1ª Região.

15/12/2004-ASSERJUF promove 
Brincadeira das Senhas

Uma multidão de servidores ocupou 
o foyer deste fórum para participar da 
Brincadeira das Senhas, promovida 
pela ASSERJUF, pelo sétimo ano con-
secutivo. Os envelopes com as senhas 
foram entregues às 13h e deu largada a 
uma corrida entre os participantes que 
buscavam seus pares. Os primeiros a 
se encontrar foram brindados com sa-
cos de guloseimas contendo paneto-
nes, caixas de chocolate e doces.

JFHHÁ DEZ ANOS

Certidões Negativas de Débitos da 
Fazenda Nacional estão unificadas
Desde o dia 3 de novembro, o contri-

buinte que precisa comprovar a regula-
ridade perante a Fazenda Nacional tem 
que apresentar uma única certidão. A 
prova da regularidade fiscal de todos os 
tributos federais, inclusive contribuições 
previdenciárias, tanto no âmbito da Re-
ceita Federal quanto no âmbito da Procu-
radoria da Fazenda Nacional, estão unifi-
cadas em um único documento. 

Antes eram duas certidões: uma rela-
tiva às contribuições previdenciárias, co-
nhecida como certidão do INSS, e outra 
referente aos demais tributos.

A nova certidão deve ser emitida na 
página da Receita Federal. Caso não 

seja possível, as pendências impediti-
vas podem ser consultadas no e-CAC 
- Centro de Atendimento Virtual no pró-
prio site da Receita, sem a necessidade 
de se dirigir a uma unidade. Uma vez 
regularizadas, a cerrtidão será obtida 
na própria internet.

Outras facilidades também foram im-
plementadas. Não há mais vedação para 
tirar uma certidão antes de 90 dias do 
término da validade de uma anterior, 
como existia na certidão das contribui-
ções previdenciárias. Contribuintes com 
parcelamentos previdenciários em dia 
podem obter a certidão positiva com efei-
tos de negativa pela internet. 

Antes, mesmo que em situação regu-
lar, o contribuinte tinha que comparecer 
a uma unidade da Receita Federal para 
solicitar a certidão. Pessoas jurídicas 
com muitos estabelecimentos emitem a 
certidão no momento da solicitação. An-
tes só emitiam no dia seguinte.

As certidões previdenciárias e dos 
demais tributos emitidas antes de 3/11 
continuam válidas se dentro do período 
de vigência nelas indicados. 

Aumentou de R$ 2 mil para R$ 5 mil 
o limite para pagamento, a qualquer tem-
po, de passivos de servidores da Justiça 
Federal. O teto do valor considerado irre-
levante para quitação de dívidas da Ad-
ministração – referente ao atual exercício 
financeiro ou a exercícios anteriores –, 
sem que seja necessário complementar o 
orçamento, foi alterado pelo CJF. 

Com a decisão, o Colegiado referendou 
a Resolução 324, de 2014, que alterou 
a Resolução 224, de 2012. A norma re-
gulamenta o reconhecimento de direitos e 
dívidas da Administração da Justiça Fe-
deral para com magistrados e servidores, 
ativos e inativos, bem como pensionistas, 
além de estabelecer os critérios de atuali-
zação de valores em atraso.

O aumento do valor considerado irre-
levante para quitação imediata de dívi-
das da Administração foi solicitado pelos 
Servidores da Justiça Federal do Rio de 
Janeiro, com base na Portaria Conjunta 
n. 2, de 2012, a qual estabelece que o 
procedimento também não ultrapasse 
os R$ 5 mil, por objeto e beneficiário de 
passivos do Poder Executivo.

De acordo com o relator da proposta 
de referendo e presidente do CJF, minis-
tro Francisco Falcão, a projeção das des-

CJF aumenta limite financeiro para 
pagamento imediato de passivos 
de servidores da Justiça Federal

pesas com a folha de pagamento habitu-
al até outubro deste ano demonstrou que 
há saldo orçamentário suficiente para su-
portar o aumento do limite sugerido, sem 
comprometer as obrigações já assumidas 
até o fechamento do exercício de 2014. 
“Desse modo, em razão da urgência da 
matéria, editei ad referendum deste Co-
legiado, a Resolução 324/2014”, pon-
tuou em seu voto.

Fonte: CJF

3ª Vara Federal determina que 
Estado forneça medicamento 

a paciente com câncer, mas TRF1 suspende 
detenção de secretário de Saúde da Bahia

O juiz federal convocado Márcio Bar-
bosa Maia concedeu efeito suspensivo a 
recurso, a fim de evitar que o secretário de 
Saúde da Bahia seja preso por descumpri-
mento de decisão judicial do juiz federal 
Wilson Alves de Souza, então no exercício 
da titularidade da 3ª Vara 

A decisão foi tomada após análise de 
recurso do Estado contra decisão do juiz 
federal Wilson Alves que determinou ao 
agente público o fornecimento de medi-
camento Erlotinibe a uma idosa, em 5 
dias, sob pena de expedição de mandado 

de detenção. A decisão antecipatória da 
tutela havia sido da lavra do juiz federal 
da 3ª Vara Pompeu de Sousa Brasil.

No recurso, o secretário sustenta que 
em momento algum se recusou a forne-
cer o medicamento, salientando, contu-
do, que a aquisição pelo Poder Público 
depende de procedimento licitatório. “O 
estado da Bahia peticionou nos autos e 
juntou documento público demonstran-
do que o procedimento administrativo 
de aquisição do fármaco demoraria 45 
dias, no mínimo”, ponderou.

Ainda de acordo com o recorrente, o 
Juízo não poderia determinar a prisão do 
secretário de Saúde do Estado. Isso por-
que, segundo a Constituição Federal, “é 
vedada a prisão civil por dívida, de modo 
que hoje somente se admite a prisão civil 
para o caso de pensão alimentícia oriun-
da de direito de família”. Por fim, alegou 
que o “juízo cível não possui competên-
cia material para determinar a prisão”.

Ao analisar o recurso, o relator no 
TRF1 citou jurisprudência do STJ sentido 
de que “no exercício da jurisdição cível, 
não tem o juiz poderes para expedir or-
dem de prisão fora das hipóteses de de-
positário infiel e devedor de alimentos”.

O magistrado ressalvou que o juiz, 
diante do risco de morte da autora da 
ação, “poderá adotar as medidas penais 
que o caso comporta, inclusive o caso 
de flagrância em que o agente respon-
sável se encontra no tocante à condu-
ta tipificada no art. 101 do Estatuto do 
Idoso, com as cautelas que a lei proces-
sual penal recomenda”.

Com esses fundamentos, concedeu efei-
to suspensivo, sem prejuízo de que o juízo 
adote, no exercício de sua independência 
funcional, providências ulteriores decorren-
tes do descumprimento da decisão. 

Fonte: TRF1


