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AÇÕES ESPECÍFICAS NO SANCTVS - SETOR DE ATENDIMENTO DE CRIMES DA VIOLÊNCIA CONTRA INFANTE, 
IDOSO, PESSOA COM DEFICIÊNCIA E VÍTIMA DE TRÁFICO INTERNO DE PESSOAS:

Realizar ações educativas e informativas nas temáticas pertinentes, com diferentes abordagens;
Participar da colheita de depoimento especial e de outras providências determinadas pelo Juízo, inclusive em sede de 

produção antecipada de provas, para integral cumprimento da Lei nº 13.431/2017.

AÇÕES ESPECÍFICAS NA CEJAI - COMISSÃO ESTADUAL JUDICIÁRIA DE ADOÇÃO INTERNACIONAL:
Elaborar manifestação nos pedidos de habilitação para adoção internacional e a respeito dos relatórios pós-adotivos, quando 

determinado por membro da CEJAI;
Apoiar os profissionais das Varas da Infância e da Juventude em assuntos relativos à interface da atuação técnica e cadastro 

de adoção.

AÇÕES ESPECÍFICAS NO SERVIÇO PSICOSSOCIAL VOCACIONAL:
Analisar, acompanhar e orientar juízes vitaliciandos e vitalícios, bem como avaliar candidatos à Magistratura e juízes em 

disponibilidade, fornecendo subsídios por escrito às autoridades judiciárias competentes. Realizar Programas de Orientação a 
filhos e netos de funcionários e magistrados, além de organizar jornadas, palestras e outros eventos pertinentes às atividades 
do Serviço.

AÇÕES ESPECÍFICAS NO SERVIÇO PSICOSSOCIAL CLÍNICO:
Receber e avaliar as demandas espontâneas relacionadas à saúde mental de funcionários e magistrados;
Exercer funções de diagnóstico, tratamento psicoterápico e outras intervenções, conforme os critérios de elegibilidade do 

Serviço.

AÇÕES ESPECÍFICAS NA COORDENADORIA ADMINISTRATIVA DE APOIO AOS JUÍZES ASSESSORES DA VICE-
PRESIDÊNCIA E CORREGEDORES DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

Realizar avaliação psicológica em processos administrativos de funcionários, bem como orientá-los e encaminhá-los aos 
setores competentes, para atendimento das demandas espontâneas referentes às questões funcionais.

AÇÕES ESPECÍFICAS NO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL:
Avaliar, analisar, acompanhar e orientar situação de funcionários afastados por questões de saúde, bem como fornecer 

subsídios por escrito;
Realizar o recadastramento de servidores inativos, nos casos de adoecimento que impedem o aposentado de comparecer 

no setor competente;
Promover trabalho grupal por meio da realização de oficinas, a fim de incentivar e aperfeiçoar os relacionamentos 

interpessoais dos servidores em acompanhamento neste Serviço.

AÇÕES ESPECÍFICAS NO NÚCLEO DE APOIO PROFISSIONAL DE SERVIÇO SOCIAL E DE PSICOLOGIA:
Oferecer assessoria teórico-metodológica e técnico-operativa aos psicólogos e subsidiar instâncias da instituição, como 

Coordenadoria da Infância e da Juventude, Presidência, Corregedoria Geral da Justiça e magistrados, em questões que 
envolvam conhecimentos de Psicologia;

Promover capacitação dos psicólogos por meio de cursos, palestras e supervisão técnica;
Contribuir para a normatização e padronização de procedimentos técnicos nas áreas afetas à Psicologia;
Apoiar, monitorar e acompanhar as ações de articulação de rede, implantação e implementação da Justiça Restaurativa nas 

Comarcas do Estado de São Paulo;
Apoiar, monitorar e acompanhar as ações de articulação de rede, implantação e implementação do Depoimento Especial nas 

Comarcas do Estado de São Paulo.

SJ - Secretaria Judiciária
COMUNICADO Nº 357/2019

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Gastão Toledo de Campos Mello Filho, Presidente da Seção de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça, COMUNICA que as distribuições dos feitos em grau de recurso que se realizariam no dia 28 de outubro 
serão realizadas no dia 25 de outubro do corrente ano, sexta-feira, às 9:00 horas na sala 36 do prédio do Tribunal de Justiça, 
localizado na Rua Agostinho Gomes nº 1225 (Praça Nami Jafet nº 235) – Bairro do Ipiranga, com a supervisão da Presidência 
da Seção de Direito Privado.

(23, 24 e 25 /10/2019)
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