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ATRIBUIÇÕES e PRINCIPAIS ATIVIDADES

1.  AÇÕES GERAIS:

Atender determinações judiciais relativas à prática da Psicologia, em conformidade com a legislação que regulamenta a 
profissão e Código de Ética Profissional;

Exercer suas atividades profissionais junto às Varas da Infância e da Juventude, de Família e Sucessões, de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, de Crimes contra Crianças e Adolescentes e do Setor de Atendimento de Crimes da 
Violência contra Infante, Idoso, Pessoa com Deficiência e Vítima de Tráfico Interno de Pessoas - SANCTVS; nas ações que 
demandem Depoimento Especial, nos termos da Lei nº 13.431/2017, e nas ações que demandem medidas de proteção a idosos 
em situação de risco - mesmo que tramitem nas Varas Cíveis ou na Fazenda Pública - bem como nos Serviços destinados ao 
atendimento de funcionários e magistrados;

Proceder à avaliação, acompanhamento e reavaliação de casos, elaborando estudo ou perícia psicológica, com a finalidade 
de subsidiar ou assessorar a autoridade judiciária no conhecimento dos aspectos intrapsíquicos, intersubjetivos, familiares, 
culturais, institucionais, bem como os da rede de garantia de direitos;

Realizar atendimento individual, grupal, de casal e de família, além de devolutiva, por meio de técnicas e instrumentais 
próprios da profissão;

Realizar, em processo crime ou em sede de produção antecipada de prova, avaliação prévia sobre a pertinência da 
participação da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência em Depoimento Especial, bem como sobre sua 
proteção integral, independente da Vara em que o caso tramite, desde que descrito na Lei nº 13.431/2017;

Desenvolver ações de orientação, prevenção e encaminhamento, quando pertinentes, seja no estudo psicológico, no plantão 
ou na triagem;

Emitir relatórios, laudos, pareceres e respostas a quesitos - por escrito ou verbalmente em audiência - em matéria pertinente 
à Psicologia;

Realizar trabalho interdisciplinar e interinstitucional com objetivo de atender à solicitação de estudo psicossocial e/ou de 
acompanhamento do caso; contribuir para o trabalho em rede, bem como reunir-se com assistente técnico, quando solicitado;

Elaborar e manter atualizado cadastro de recursos da rede de serviços;
Fornecer indicadores para formulação de programas de atendimento relacionados a medidas de proteção e socioeducativas, 

na área da Justiça da Infância e da Juventude, de Família e Sucessões, de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do 
Idoso, do SANCTVS e de Crimes contra Crianças e Adolescentes, auxiliando na elaboração de políticas públicas;

Elaborar mensal e anualmente relatório estatístico, quantitativo e qualitativo, sobre as atividades desenvolvidas;
Elaborar e participar de projetos, pesquisas e estudos, com vistas ao aprimoramento do atendimento a jurisdicionados, 

funcionários e magistrados;
Participar de cursos, congressos, palestras e afins, buscando o aprimoramento profissional;
Atuar em programas de capacitação promovidos pelo Tribunal de Justiça e/ou em parceria com outros órgãos, ministrando e 

organizando palestras e cursos relacionados à área de Psicologia;
Supervisionar estágio de alunos do curso regular de Psicologia, mediante prévia autorização do Tribunal de Justiça;
Participar de projetos que visem à análise, ao estudo e ao diagnóstico das condições de trabalho, técnicas e administrativas 

na Seção de Psicologia, buscando o aperfeiçoamento das funções desenvolvidas;
Assessorar magistrados e a alta administração nas questões relativas à matéria da Psicologia;
Contribuir e/ou participar de trabalhos que visem à integração do Poder Judiciário com outras instituições, buscando a 

articulação com a rede de serviços, para melhor atendimento e encaminhamento dos casos;
Em caráter excepcional, de acordo com a realidade de cada Comarca, acompanhar visitas de pais aos filhos, nas 

dependências da Instituição Judiciária ou no Centro de Visitação Assistida, em se tratando da Capital.

AÇÕES ESPECÍFICAS NA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE:
Organizar e realizar os encontros preparatórios obrigatórios aos interessados na habilitação para o Cadastro de Pretendentes 

à Adoção;
Proceder a estudos para habilitação e reavaliação de pretendentes à adoção, bem como acompanhar o estágio de 

convivência;
Atualizar o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento (SNA) sempre que houver novas informações decorrentes da atuação 

técnica;
Acompanhar a fiscalização dos serviços e/ou programas que atendam crianças e adolescentes em medida protetiva e/ou em 

cumprimento de medida socioeducativa, quando houver determinação judicial;
Avaliar e acompanhar, com o Serviço de Acolhimento, o desenvolvimento de programas a ele relacionado.

AÇÕES ESPECÍFICAS NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER:
Realizar ações educativas e informativas na temática pertinente à Lei Maria da Penha, com diferentes abordagens.

AÇÕES ESPECÍFICAS NO CEVAT - CENTRO DE VISITAÇÃO ASSISTIDA (CAPITAL):
Acompanhar os técnicos plantonistas nas visitas aos finais de semana, bem como realizar supervisão técnica para orientar 

as intervenções e a elaboração de relatórios;
Exercer suas funções com observância à Portaria CEVAT nº 02/2019 – Regimento Interno do Centro de Visitação Assistida 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo;
Estudar os processos de origem e realizar entrevistas iniciais com usuários, bem como oferecer orientação e apoio relativos 

a sua inserção no Serviço;
Estabelecer contato com os peritos designados nos processos de origem, sempre que solicitado, para prestar subsídios 

necessários à perícia;
Oferecer parecer técnico ao juiz coordenador do serviço, por escrito ou verbalmente, sempre que solicitado;
Auxiliar na criação de cursos periódicos de capacitação e supervisão, em parceria com instituições públicas e privadas.
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