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Reajustado valor 
mensal do auxílio-
saúde para 2014

Uma boa notícia para os magistrados 
e servidores da Justiça Federal que fa-
zem a opção por ter um plano privado 
de saúde: o valor do auxílio-saúde pas-
sou para R$ 131,00. A portaria 497, 
de 2013, foi assinada pelo presidente 
do CJF, no dia 26/12/2013 e o efeito 
financeiro passa a vigorar a partir de 1º 
de janeiro de 2014.

O auxílio-saúde é concedido para ma-
gistrados e servidores que não aderem 
ao plano ligado aos órgãos em que tra-
balham e optam por um plano privado. 
O titular recebe o valor de R$ 131,00 
para ele e a mesma cota para cada um 
de seus dependentes no plano escolhido. 

Para isso, é necessário atualizar os 
dados cadastrais anualmente e compro-
var que continua no plano adotado por 
meio de apresentação do contrato em vi-
gor e dos comprovantes de pagamento do 
ano anterior até a data da atualização do 
cadastro. O auxílio é concedido também 
quando o dependente for titular em outro 
plano de saúde e o servidor comprovar 
que é o responsável pelo pagamento.

Fonte: CJF

Três Estudos de Lucian Freud, de Francis Bacon 
O tríptico (obra dividida em três telas) Três Estudos de Lucian Freud, do pintor 

irlandês Francis Bacon, estabeleceu o recorde de obra de arte mais cara que já foi 
vendida em um leilão. Ela foi arrematada por 142,4 milhões de dólares, ultrapas-
sando O Grito, de Edvard Munch, vendido por US$ 120 milhões em 2012. Francis 
Bacon chegou a fazer mais um tríptico baseado em seu colega Lucien Freud, tam-
bém um famoso artista plástico (neto do pai da Psicanálise, Sigmund Freud), mas 
as obras se perderam. Isso valorizou ainda mais “Três Estudos”. 

Pintado quase 25 anos após Bacon e Freud se conhecerem Três Estudos sobre 
Lucian Freud superou amplamente o recorde precedente para uma obra do artista, de 
US$ 86 milhões, em 2008. A obra  foi descrita como “um ícone da arte do século XX”. 

Pintor autodidata, Francis Bacon nunca recebeu uma educação artística formal, 
contentando-se, segundo as suas próprias palavras, em “experimentar”. A influência 
de Picasso e da estética cubista faz-se sentir nos primeiros trabalhos. Pintou muitos 
trabalhos em série, a partir de fotografias por vezes rasgadas e amarrotadas, que acu-
mulava no chão, de animais selvagens, de combates de boxe, de futebolistas.  Suas 
figuras são solitárias, sofredoras, anômalas, deformadas e vorazes. Durante muito 
tempo, seu objetivo foi o de capturar a expressão instintiva e animal da dor. Dor e 
violência enquanto confrontos com a vida e com a morte.

Obra-prima da Semana

O Pro-Social informa que, conforme 
orientação da Secretaria da Fazenda 
Nacional, o informe de despesas com o 
Programa para inclusão na declaração de 
rendimentos dos beneficiários neste ano 
deverá ser expedido com o CPF dos de-
pendentes, para que possam ser listadas 
as despesas de contribuição social e cus-
teio de cada associado. 

Desta maneira, por exemplo, em ha-
vendo um servidor, cônjuge e dois filhos, 
serão listadas quatro linhas no relatório, 
discriminando a contribuição e o custeio 
de cada um, uma vez que somente os 
dependentes para fins de imposto de 
renda podem ter suas despesas médicas 
deduzidas pelo titular da declaração de 
imposto de renda.

Ou seja, se no exemplo anterior so-
mente constar no banco de dados do Pro 

Associados do Pro Social devem cadastrar
CPFs dos seus dependentes até o dia 31

Social o CPF do titular e do cônjuge, NÃO 
serão exibidos os dados dos dependen-
tes filhos, impedindo-se que as despesas 
possam ser lançadas como deduções 
pelo titular.

Assim, será necessário o cadastramen-
to do CPF de cada dependente, mesmo 
os menores de idade, até 31.01.2014, 
para que as informações sejam incluídas 
nos informes gerados pelo TRF-1.

Solicita-se a todos os titulares que 
providenciem, o mais urgente possível, o 
envio de CPF dos dependentes menores 
de 18 anos.

O Cadastramento do CPF poderá ser 
feito pelos seguintes meios:

- Agência conveniada: Banco do Bra-
sil, da Caixa ou Correios; custo R$ 5,70. 
(valor máximo a ser cobrado). 

- Pela internet, se a pessoa física pos-
suir título de eleitor, por meio do formu-
lário eletrônico,  Inscrição CPF Internet : 
https://www.receita.fazenda.gov.br/Apli-
cacoes/ssl/ATCTA/CPF/InscricaoPublica/
inscricao.asp

- Nas entidades públicas convenia-
das; sem custo. 

- Nas representações diplomáticas 
brasileiras no exterior; sem custo . 

- Diretamente na Receita Federal: não 
residente no Brasil, inscrição de pessoa 
já falecida, ou se solicitação de órgãos 
da administração pública em função da 
incapacidade de comparecimento da 
pessoa física nas entidades conveniadas 
(órgãos carcerários para os presos, SUS 
para os internados). 

A emissão do CPF para os dependen-
tes é exigência da  Instrução Normativa 
RFB n. 985, de 22/12/2009, que consta 
no endereço: http://www.receita.fazenda.
gov.br/Legislacao/Ins/2009/in9852009.
htm. A Referida IN institui a Declaração 
de Serviços Médicos (Dmed). Observar 
especialmente os arts. 2º e 4º

Chamada de trabalhos para 
publicação no portal da COJEF

A Coordenação dos Juizados Espe-
ciais Federais da 1ª Região realiza a 1ª 
Chamada de Artigos Doutrinários para o 
portal institucional do Tribunal a fim de 
publicar trabalhos individuais ou em co-
-autoria, que apresentem reflexões cien-
tíficas e tecnológicas acerca dos Juizados 
Especiais Federais da Primeira Região.

A Chamada tem a finalidade de re-
ceber trabalhos que possam reavivar os 
debates doutrinários sobre os JEFs da 1ª 
Região e estimular afinidades acadêmi-
cas de magistrados, servidores e demais 
interessados nesta área, bem como atua-
lizar o acervo documental-doutrinário do 
site institucional da Cojef.

Os trabalhos deverão se reportar a as-
suntos atinentes aos JEFs da 1ª Região 
e para constatar relevância e qualidade 
técnico-científicas, os originais enviados 
serão submetidos à análise da Cojef, ou 
de comissão editorial, e a juízo desta, de-
correrá a publicação dos artigos.

Poderão enviar trabalhos magistra-
dos, advogados, professores universitá-
rios, membros e servidores do Judiciário, 
do Ministério Público, da DPU, AGU e 
outras instituições públicas que atuem 
junto aos Juizados e estudantes de Di-
reito. Os trabalhos publicados serão de 
livre submissão, reservando-se à Cojef a 
faculdade de convidar autoridades jurí-
dicas a escrever para qualquer de suas 
seções e categorias.

Serão aceitos trabalhos individuais ou 
em grupo, limitado a três participantes 
não havendo remuneração, podendo ser 
laureados com diplomas e certificados de 
participação a critério da Cojef.

Será oferecido acesso livre e imediato 
ao conteúdo das publicações eletrônicas, 
seguindo as premissas éticas de que o 
amplo acesso ao conhecimento científico 
pela maior quantidade de pessoas gera 
democratização de oportunidades e de-
senvolvimento. Ademais, visará à inte-
gração de profissionais de diversos seg-
mentos da Justiça e da Academia.

Os dados pessoais informados pelos 
autores, consultores e leitores serão uti-
lizados exclusivamente para os serviços 
prestados por essa publicação, não sen-
do disponibilizados para outras finalida-
des ou a terceiros. A responsabilidade 
pelas opiniões emitidas ou imputações 
de crimes relativos ao direito autoral se-
rão exclusivas do autor, que concorda 
com essa condição ao enviar o seu tra-
balho, não sendo, pois, possível qualquer 
responsabilização da Cojef ou do TRF1.

Mais informações, dúvidas e suges-
tões deverão ser encaminhadas ao ende-
reço luminis.cojef.trf1@trf1.jus.br, iden-
tificando no campo Assunto: “Chamada 
para publicação eletrônica – dúvida ou 
sugestão”.


