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1ª Audiência Pública sobre Eficiência 
do 1º Grau e Aperfeiçoamento 
Legislativo para o Judiciário 

O Conselho Nacional de Justiça rea-
lizará, em fevereiro de 2014, a primeira 
audiência pública da sua história, com 
o intuito de coletar manifestações de 
órgãos públicos, autoridades, entidades 
da sociedade civil e especialistas sobre 
os temas eficiência da primeira instância 
e aperfeiçoamento legislativo voltado ao 
Poder Judiciário.

A audiência pública será dividida em 
dois blocos temáticos, a serem realizados 
nos dias 17 e 18 de fevereiro.

O primeiro bloco será destinado à dis-
cussão sobre eficiência na Justiça de pri-
meiro grau. Nesse bloco, serão debatidos 

os subtemas alocação equitativa de servi-
dores, cargos em comissão e funções de 
confiança, orçamento e primeiro grau de 
jurisdição e gestão participativa.

O segundo bloco temático será dedica-
do ao debate sobre extinção ou redução 
da competência delegada, desjudicializa-
ção da execução fiscal e composição da 
justiça eleitoral. A audiência pública será 
regulada pela Portaria n. 213, publicada 
no Diário de Justiça Eletrônico.

Inscrição - Os interessados em se 
manifestar na audiência devem se ins-
crever entre os dias 20 a 31 de janei-
ro pelo endereço eletrônico: priorizacao.

audiencia@cnj.jus.br, com indicação dos 
representantes e dos temas que preten-
dem abordar. 

De acordo com a Portaria n. 213, será 
garantida a participação equânime das 
diversas correntes de opiniões relativas 
ao tema da audiência pública. As regras 
para a participação estão no Ato de Con-
vocação n. 1/2013.

Caberá ao presidente do CNJ ou ao 
conselheiro relator a habilitação das 
pessoas ou entidades que serão ouvi-
das, a divulgação da lista dos habili-
tados, a determinação da ordem dos 
trabalhos e a fixação do tempo de que 
cada um disporá para se manifestar.

Fonte: CNJ

Próximo Destino

Dicas para viajar 
com economia (I)

Viajar gastando pouco, com baga-
gem leve, sem um itinerário muito de-
finido e procurando conhecer a cultura 
e os moradores de cada lugar. 

Quanto mais informações a pessoa 
tiver, maior é o aprendizado, e maio-
res são as chances de economizar e de 
não ser enganado. Veja dicas precio-
sas para quem quer fazer uma viagem 
mais em conta, mas nem por isso me-
nos divertida.

1) Faça um roteiro da viagem: O 
primeiro passo é escolher as cidades 
por onde vai passar e, em seguida, 
pesquisar a melhor forma de se mo-
ver entre elas. Não se esqueça de 
considerar o tempo de deslocamento 
na programação, pois alguns trechos 
podem durar o dia inteiro. Pesquise 
em guias ou na internet os atrativos 
de cada cidade. Depois de escolher 
os destinos-chave, explore as outras 
possibilidades. Se o voo tiver uma 
escala ou conexão, considere fazer 
um “stopover”, isto é, uma parada 
programada (marcada na passagem 
aérea) na cidade da escala/conexão, 
que pode durar alguns dias e costuma 
ser gratuita ou bem barata. Se não 
quiser viajar sozinho, escolha bem a 
companhia. Vocês vão conviver por 
dias seguidos e se a relação não for 
boa, pode arruinar a viagem.

2) Cuide da documentação: Veja a 
documentação necessária para o visto, 
vacinas obrigatórias, seguro de viagem 
e validade do passaporte. Anote os 
contatos importantes, como o telefone 
do consulado brasileiro no país de des-
tino. Faça cópia digital do passaporte, 
cartões, passagens aéreas e reservas e 
envie tudo ao seu e-mail. Em caso de 
perda, furto ou roubo, as informações 
estarão guardadas para fazer B.O., se-
gunda via, ou o que for necessário.

TRF1 decide que Psicanálise não pode 
ser exercida como profissão no Brasil

O TRF1 negou permissão à Socieda-
de Psicanalítica Ortodoxa do Brasil para 
desempenho de atividades de psicaná-
lise de forma profissional no país. A 7ª 
Turma chegou ao entendimento unânime 
após julgar apelação da instituição con-
tra sentença que julgou improcedente o 
seu pedido para declarar seu direito a 
ministrar cursos, realizar debates, semi-
nários, conferências sobre psicanálise e 

praticá-la em termos profissionais 
em todo o território nacional.

 O artigo 5º da Constituição 
Federal de 1988 prevê, no rol 
dos direitos e garantias funda-
mentais, o livre exercício profis-
sional, desde que o profissional 
atenda as qualificações profissio-
nais definidas por lei. No caso, 
a profissão de psicanalista não 
foi regulamentada, mas isso não 
desincumbe o profissional das 
exigências legais, pois é uma 
especialidade da área de Psico-
logia, conforme prevê a Lei n.º 
4.119/62, que regulamenta a 
profissão de Psicólogo.

 O relator, desembargador fe-
deral Luciano Tolentino Amaral, 
destacou que além de a forma-

ção em Psicanálise não integrar ainda o 
elenco dos currículos de graduação apro-
vados na forma da legislação vigente, a 
instituição apelante não é sociedade de 
ensino regularmente credenciada nos ór-
gãos competentes para ministrar e man-
ter qualquer tipo de curso, tanto menos 
em todo o território nacional. “Inexiste 
lei que regulamente especificamente 
a atividade de psicanalista, o que não 
enseja a abertura para qualquer pessoa 
atuar no ramo, uma vez que é especia-
lidade da área de Psicologia, conforme 
o art. 13, § 1º da Lei 4.119/62, que 
regulamenta a profissão de Psicólogo. 
Assim, as supostas atividades de um 
psicanalista se enquadram nas compe-
tências dos psicólogos, razão pela qual 
não existe um tratamento normativo 
que a rege como profissão autônoma 
[...]”, votou o magistrado, citando juris-
prudência do Tribunal Regional Federal 
da 2ª Região sobre o tema.

Fonte: TRF1

CPFs de dependentes 
do Pro Social podem 
ser cadastrados na 

CEF desta Seccional
O Pro-Social informa que a CEF des-

ta Seccional está realizando o cadastra-
mento do CPF. O pai, mãe ou respon-
sável legal deverá apresntar Carteira de 
Identidade (RG) ou Certidão de Nasci-
mento do(s) dependente(s) e pagar taxa 
de R$5,70. O número do CPF será in-
formado automaticamente.

É obrigatório cadastrar o número do 
CPF para a emissão do DMed (Demons-
trativo de Despesas Médicas) para lan-
çamento na Declaração de Imposto de 
Renda, conforme orientação da Receita 
Federal. 

Para os associados do Pro-Social que 
ainda não informaram o número do CPF 
dos seus dependentes, lembramos que 
o prazo final é 31.01.2014. 

Uma cópia do documento pode ser 
apresentada no Pro-Social, 2º subsolo, 
ou digitalizada e encaminhada para o 
e-mail setbes.ba@trf1.jus.br.

Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que deseja-
rem publicar artigos na Primeira Região 
em Revista devem enviar e-mail para pri-
meiraregiaoemrevista@trf1.jus.br. 

Os textos serão publicados nas edito-
rias Artigo e Ponto de Vista, dedicadas, 
respectivamente, a magistrados e servi-
dores.

Os textos devem ser enviados na fonte 
Times New Roman, tamanho 12, e ocu-
par aproximadamente quatro páginas do 
Word, além de foto do autor com resolu-
ção de, no mínimo, 300 dpi.


