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I – FINALIDADE 

01 – Esta Instrução Normativa — IN tem por objetivo definir e disciplinar os critérios e 

procedimentos para o Programa de Assistência Psicológica aos beneficiários do 

Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região — 

PRO-SOCIAL. 

02 – O Programa de Assistência Psicológica engloba os seguintes serviços: 

a) atendimento psicológico; 

b) atendimento psiquiátrico; 

c) assistência a dependentes químicos; 

d) atendimento fonoaudiológico; 

e) supervisão clínica para profissionais da área de saúde; 

f) acompanhamento dos tratamentos realizados externamente. 

II – REFERÊNCIA 

01 – Regulamento Geral do Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. 

02 – Resolução n. 18, de 29 de setembro de 1995. 

III – BENEFICIÁRIOS 

01 – O Programa de Assistência Psicológica é destinado aos servidores ativos e inativos 

inscritos no PRO-SOCIAL, em pleno gozo de seus direitos funcionais, bem como a seus 

dependentes, desde que tenham indicação técnica. 

IV –  CONCEITOS 

01 – O Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

— PRO-SOCIAL é o programa de assistência nas áreas médica, odontológica, 

psicológica e social destinado aos servidores da Justiça Federal da 1ª Região e seus 

dependentes, oferecido por meio de inscrição com contribuição pecuniária, por parte do 

Tribunal e dos servidores, e administrado pela área de Programas e Benefícios Sociais. 
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02 – BENEFÍCIOS são as vantagens e os serviços oferecidos pelo PRO-SOCIAL aos 

titulares e dependentes inscritos. 

03 – BENEFICIÁRIOS são os titulares e os dependentes do Tribunal e das Seccionais 

vinculadas inscritos no PRO-SOCIAL possuidores do direito de usufruir de seus 

benefícios. 

V – CONVENÇÕES 

01 – O Tribunal Regional Federal da 1ª Região é mencionado nesta IN apenas como 

Tribunal. 

02 – As Seções Judiciárias jurisdicionadas ao Tribunal são citadas também como 

Seccionais. 

03 – O Programa de Assistência aos Servidores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região é 

tratado como PRO-SOCIAL.  

04 – Os dirigentes da área de Programas e Benefícios Sociais do Tribunal constituem a 

Administração do PRO-SOCIAL . 

05 – A Secretaria de Programas e Benefícios Sociais do Tribunal e a Seção de Benefícios 

Sociais das Seccionais são citadas com a área de Programas e Benefícios Sociais. 

06 – As áreas de Psicologia responsáveis pelo atendimento interno no Tribunal ou nas 

Seccionais são referenciadas nesta IN como Serviço de Psicologia. 

07 – O Programa de Assistência Psicológica é mencionado nesta IN, também, como 

Programa. 
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01 – O Programa de Assistência Psicológica tem como principal finalidade oferecer 

atendimento qualificado e integrado aos beneficiários do PRO-SOCIAL, bem como 

ampliar os níveis de intervenção terapêutica, visando sempre a atender à demanda da 

clientela. 

02 – As despesas com o Programa de Assistência Psicológica correm à conta dos recursos 

da União ou de recursos próprios do PRO-SOCIAL. 

02.1 – Sua execução é condicionada à disponibilidade de recursos orçamentários e 

financeiros. 

03 – Toda e qualquer documentação relativa aos beneficiários atendidos e encaminhados 

deve ser acondicionada no PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO — PSICOLOGIA, 

PSIQUIATRIA E FONOAUDIOLOGIA — MOD.18-03-01. 

04 – As informações obtidas nas sessões psicoterápicas ou contidas nos prontuários devem, 

obrigatoriamente, ser mantidas em sigilo, conforme o Código de Ética do Psicólogo.  

04.1 – Somente profissionais envolvidos no tratamento ou acompanhamento do caso 

têm acesso às referidas informações. 

04.2 – Para assegurar o sigilo das informações os prontuários do Serviço de 

Psicologia devem ser mantidos em local seguro e de acesso restrito. 

I – MODALIDADES DE ATENDIMENTO 

01 – O atendimento aos beneficiários é efetuado nas seguintes modalidades: 

a) interna ou direta: prestada pelo Serviço de Psicologia nas dependências do 

Tribunal ou Seccional, onde houver profissionais qualificados e habilitados para a 

realização dos atendimentos; atendimento a todos os servidores, vinculados ou 

não ao PRO-SOCIAL; 

b) externa ou indireta: prestada por profissionais ou empresas credenciados; 

atendimento exclusivo aos beneficiários do PRO-SOCIAL. 
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02 – As Assistências Psicológica e a Dependentes Químicos são prestadas interna e 

externamente. 

03 – As Assistências Psiquiátrica e Fonoaudiológica são oferecidas apenas externamente. 

II – CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESAS E PROFISSIONAIS 

01 – O credenciamento pelo PRO-SOCIAL de profissionais ou instituições de saúde para a 

prestação de serviços em psicologia, psiquiatria ou fonoaudiologia é iniciado mediante 

publicação de edital no Diário Oficial da União.  

01.1 – O edital é elaborado pela área de Programas e Benefícios Sociais. 

02- Os profissionais ou instituições interessados devem apresentar a documentação 

relacionada no edital para análise pela área de Programas e Benefícios Sociais. 

02.1 – Para aceitação, a documentação deve, obrigatoriamente, atender a todas as 

exigências legais. 

03 – O processo seletivo compreende análise da documentação apresentada, conforme 

disposto no edital, e entrevista técnica. 

03.1 – A entrevista técnica é realizada pelo Serviço de Psicologia. 

03.2- Para efeito de seleção do candidato são exigidas experiência clínica de, no 

mínimo, três anos, e qualificação técnica para o desempenho profissional. 

03.3 – Os profissionais selecionados devem estar registrados e em dia com os 

respectivos conselhos profissionais. 

04 – A homologação do credenciamento dá-se por meio da assinatura  de documento 

específico, com prazo inicial de um ano, renovável anualmente, se for do interesse das 

partes. 

05 – Além da cópia do documento comprobatório do credenciamento, as instituições ou 

profissionais selecionados recebem as instruções e documentos específicos para a 

realização do atendimento. 
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06 – O descredenciamento de instituições ou profissionais pode ocorrer a pedido dos 

credenciados ou por conveniência ou interesse do Tribunal, desde que comuniquem à 

parte interessada com 30 dias de antecedência. 

III – DEVERES DO PROFISSIONAL CREDENCIADO 

01 – O profissional credenciado deve atender às seguintes solicitações: 

a) enviar antecipadamente, por escrito, pedido de autorização para a realização dos 

atendimentos; 

b) encaminhar relatório ao Serviço de Psicologia, após avaliação técnica; 

c) nos casos de tratamento seriado, encaminhar ao Serviço de Psicologia relatório 

especificando a evolução do caso; 

d) manter o Serviço de Psicologia informado sobre eventuais ocorrências fora da 

normalidade, bem como casos de internações. 
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I – TRIAGEM  

01 – O acesso ao Programa de Assistência Psicológica dá-se por iniciativa própria do 

beneficiário ou por indicação de terceiros. 

02 – O atendimento é efetuado com hora marcada, devendo o beneficiário requerer horário 

com antecedência. 

03 – O Serviço de Psicologia é responsável pela triagem de todos os que solicitarem 

assistência psicológica, psiquiátrica, fonoaudiológica e a dependentes químicos nas 

modalidades interna e externa. 

03.1 – A triagem é realizada por meio de entrevista, com o objetivo de analisar as 

necessidades do beneficiário, cujo registro deve ser efetuado no formulário 

ACOMPANHAMENTO DE TRATAMENTO SERIADO — ATS — MOD.18-03-

06.  

04 – Constatada a necessidade de tratamento, o Serviço de Psicologia deve indicar o tipo e a 

instituição mais adequados.  

04.1 – Os casos que não puderem ser atendidos internamente serão prontamente 

encaminhados a profissionais ou instituições especializadas. 

04.2 – Nos casos em que o encaminhamento for feito a profissionais ou instituições 

escolhidos pelo beneficiário fora da rede credenciada, o Serviço de Psicologia 

deve verificar se a modalidade dos serviços prestados é acobertada pelo 

PRO-SOCIAL.  

II – ENCAMINHAMENTO PARA ASSISTÊNCIA EXTERNA 

01 – O encaminhamento pelo Serviço de Psicologia é efetuado por meio do formulário 

AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO SERIADO — ATR — MOD.18-03-03. 

02 – De posse do encaminhamento, o beneficiário deve marcar consulta inicial com o 

profissional indicado e retirar a respectiva GUIA DE ENCAMINHAMENTO — GE — 

MOD.18-03-05 no Posto de Atendimento de Beneficiários para o início do tratamento.  

02.1– As GE devem ser emitidas mensalmente. 
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02.2 – À GE deve ser anexado o formulário COMPROVANTE DE PRESENÇA — CDP 

— MOD.18-03-02. 

03 – São autorizadas, no máximo, duas sessões semanais ou dez sessões mensais.  

03.1 – O número de sessões pode ser ampliado para até três sessões semanais, 

mediante solicitação justificada em relatório elaborado pelo profissional 

credenciado a ser encaminhado ao Serviço de Psicologia para autorização.  

04 – O beneficiário pode submeter-se ao tratamento psicológico pelo período de um ano, 

renovável por igual período ou mais, mediante avaliação de relatórios técnicos. 

05 – O Serviço de Psicologia deve manter cadastro atualizado dos recursos comunitários 

existentes nos Estados integrantes da Primeira Região, com vistas a proporcionar 

alternativas de tratamento com qualidade e menor custo para o servidor e para o PRO-

SOCIAL. 

06 – Nos casos em que o beneficiário apresentar dificuldades de adaptação com relação ao 

tratamento ou profissional encaminhado, o Serviço de Psicologia deve fazer novo 

encaminhamento levando em consideração os motivos expostos. 

07 – Nos casos urgentes, onde exista risco de danos a terceiros ou a si próprio, o Serviço de 

Psicologia deve promover os encaminhamentos necessários e de forma  imediata.  

08 – A indicação de tratamento em regime de hospital dia ou internação é condicionada à 

prévia autorização da Administração do PROS-SOCIAL, com base na avaliação e 

relatório do Serviço de Psicologia e de acordo com a existência de recursos.   

III – ACOMPANHAMENTO DOS CASOS ENCAMINHADOS   

01 – O Serviço de Psicologia deve acompanhar sistematicamente os beneficiários em 

tratamento. 

01.1 – Nos casos em que o beneficiário optar pelo sistema de livre-escolha, o Serviço 

de Psicologia deve adotar os mesmos procedimentos de acompanhamento 

estabelecidos para profissionais ou instituições credenciadas. 

01.2 – O acompanhamento consiste: 

a) na manutenção de prontuários de todos os casos encaminhados;  
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b) em discussões de casos com profissionais responsáveis pelos atendimentos, 

se houver necessidade; 

c) na análise dos relatórios encaminhados por estes profissionais, além de 

eventuais visitas às instituições, quando necessário. 

01.3 – O Serviço de Psicologia deve controlar a periodicidade e duração dos 

tratamentos junto à unidade administrativa responsável pela emissão de 

GUIAS DE ENCAMINHAMENTO, apresentando relatório semestral à área de 

Higiene e Medicina do Trabalho, no Tribunal, ou à área de Recursos 

Humanos, nas Seccionais, contendo o número de pacientes tratados ou em 

tratamento por profissionais ou instituições credenciadas. 

01.4 – O Serviço de Psicologia deve ser notificado de toda e qualquer decisão tomada 

pelo beneficiário ou profissional com relação à evolução do tratamento. 
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I – OBJETIVOS 

01 – O atendimento psicológico oferecido internamente consiste na prestação de serviços 

psicológicos por profissionais especializados na área de Psicologia, inscritos no 

Conselho Regional de Psicologia, integrantes do Quadro de Pessoal do Tribunal ou das 

Seccionais e que atuem no Serviço de Psicologia desses órgãos.  

02 – São objetivos do atendimento psicológico interno: 

a) oferecer aos titulares e a seus dependentes acesso facilitado e gratuito aos 

serviços de Psicologia; 

b) auxiliar as chefias quanto ao relacionamento com os servidores, queda de 

desempenho devido a dificuldades emocionais ou psicossociais; 

c) atuar como facilitador para a conquista de equilíbrio emocional dos servidores e de 

sua família, como também nas suas relações sociais e de trabalho. 

II – SERVIÇOS PRESTADOS 

01– Os serviços psicológicos realizados internamente englobam: 

a) psicoterapias individuais, grupais e sistêmicas; 

b) aconselhamento ; 

c) orientação; 

d) trabalho com grupos; 

e) triagem e encaminhamento de beneficiários para a rede credenciada; 

f) acompanhamento dos casos encaminhados; 

g) fornecimento de pareceres técnicos; 

h) promoção ou participação de trabalhos em parceria com outras áreas; 

i) seleção de candidatos a credenciamento. 

III – PERIODICIDADE, HORÁRIOS E INTERRUPÇÕES 
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01 – O tratamento psicoterápico tem prazo inicial de um ano, podendo ser prorrogado por 

igual período ou mais, dependendo da necessidade e da avaliação do psicólogo.  

02 – As sessões psicoterápicas ocorrem uma ou duas vezes por semana, conforme 

necessidade do caso. 

03 – Não havendo horário disponível para a realização do tratamento na forma direta, o 

beneficiário é inscrito numa lista de espera ordenada conforme a procura. 

03.1– Casos de emergência são atendidos imediatamente.  

04 – É vedada a continuidade do tratamento do beneficiário que tiver três faltas consecutivas 

injustificadas.  

04.1 – Nesses casos, o retorno é permitido após nova inscrição para a terapia.  

04.1.1 – O beneficiário tem direito a dois retornos. 

04.1.2 – Após o segundo, perde o direito de usufruir o tratamento psicoterápico sob a 

forma direta.  

05 – Nos períodos de recesso ou férias as sessões psicoterápicas são interrompidas. O 

beneficiário tem sua vaga garantida até o retorno de suas atividades.  

05.1 – O não comparecimento ao tratamento após 15 dias do retorno das atividades é 

considerado como desistência. Neste caso, o primeiro beneficiário inscrito na 

lista de espera é convidado a iniciar o tratamento psicoterápico no horário 

reservado. 

06 – O tratamento psicoterápico pode ser interrompido por alta evolutiva efetivada pelo 

profissional ou por vontade do próprio beneficiário.  

06.1 – Cabe a suspensão do tratamento nos casos  em que o psicoterapeuta julgar 

necessário o encaminhamento do beneficiário a outros profissionais, ou que, 

por qualquer motivo, sinta -se impossibilitado de dar continuidade ao processo.  

06.2 – Nos casos em que a psicoterapia for interrompida pelo beneficiário, este só 

poderá retornar após inscrever-se novamente e aguardar nova chamada pelo 

Serviço de Psicologia. 

IV – TRABALHOS COM GRUPOS 
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01 – Os trabalhos com grupos podem ser efetuados em nível de intervenção ou em nível 

temático, por meio de palestras de esclarecimentos. 

02 – Os trabalhos em nível de intervenção seguem as normas estabelecidas para a 

Assistência Psicológica.  

02.1 – Para que o beneficiário se submeta a este trabalho, deve assumir compromisso 

com o grupo no que se refere à sua participação e ao sigilo a respeito dos 

assuntos tratados. 

02.2 – Os grupos de intervenção podem ser formados aleatoriamente, conforme a 

procura dos beneficiários ou partindo de características específicas como, por 

exemplo, grupo de idosos ou grupo de aposentados. Cabe ao psicólogo definir 

o mais conveniente para o momento. 

03 – Os trabalhos com grupos temáticos devem ocorrer a partir da demanda dos beneficiários 

ou da iniciativa do Serviço de Psicologia, quando julgar relevante o esclarecimento de 

alguns temas. 

03.1 – Para participar dos grupos temáticos, o beneficiário deve inscrever-se 

antecipadamente. É vedada a participação de pessoas não inscritas. 

03.2 – O trabalho com grupos temáticos pode ser realizado em um ou mais encontros, 

conforme a necessidade do tema a ser debatido. 

03.3 – Os temas podem ser repetidos em outras ocasiões, se houver demanda. 

03.4 – Podem ser convidados outros profissionais para compor o corpo técnico do 

trabalho, segundo indicação do Serviço de Psicologia. 

03.5 – O trabalho com grupos temáticos pode atender às necessidades específicas 

das diferentes áreas do Tribunal ou das Seccionais. 

03.6 – Os grupos temáticos são estruturados pelo Serviço de Psicologia ou em 

parceria com outras áreas. 
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I – OBJETIVOS 

01 – O atendimento psicológico oferecido externamente consiste na prestação de serviços 

psicológicos por profissionais especializados na área de Psicologia, inscritos no 

Conselho Regional de Psicologia, credenciados ou não pelo PRO-SOCIAL. 

01.1 – O beneficiário pode escolher o profissional que mais lhe convier, tanto da rede 

credenciada como no sistema de livre-escolha.  

02 – São objetivos do atendimento psicológico externo: 

a) oferecer aos titulares e a seus dependentes acesso a um número maior de 

profissionais especializados no atendimento psicoterápico; 

b) abranger o maior número possível de especialidades no tratamento psicológico. 

II – SERVIÇOS PRESTADOS 

01 – Os serviços psicológicos prestados pela rede credenciada englobam:  

a) Atendimento Psicológico: 

– Consulta psicológica; 

– Entrevista de contrato terapêutico; 

– Entrevista com familiares; 

– Orientação vocacional por sessão; 

– Psicomotricidade individual; 

– Psicomotricidade em grupo; 

– Psicopedagogia individual; 

– Psicopedagogia em grupo; 

– Atendimento psico-profilático de gravidez, parto e puerpério individual ou casal; 

– Atendimento psico-profilático de gravidez, parto e puerpério em grupo; 

– Atendimento domiciliar ou hospitalar a paciente; 

– Atendimento domiciliar ou hospitalar à família; 



 

 

SISTEMA NÚMERO 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

IN-18-03 
SUBSISTEMA 

MÓDULO N.
N. 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA 
MÓDULO 

FOLHA N. 

ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA EXTERNA 

02 PODER JUDICIÁRIO 
TRF – 1ª REGIÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DATA DA REVISÃO 

05 

 

b) Avaliação Psicológica: 

– Avaliação psicológica em grupo; 

– Avaliação psicológica individual; 

– Observação de campo (escolar, hospitalar, domiciliar, etc.); 

c) Atendimento Psicoterápico: 

– Orientação de pais ou familiares; 

– Psicoterapia de casal; 

– Psicoterapia individual; 

– Psicoterapia familiar; 

– Psicoterapia em grupo; 

d) Supervisão clínica para profissionais da área de saúde: 

–  Supervisão individual; 

– Supervisão em grupo. 

III – NORMAS GERAIS 

01 – A concessão do benefício implica, por parte do beneficiário, a aceitação das disposições 

constantes na presente IN. 

02 – É vedado o início de tratamento sem a autorização prévia do Serviço de Psicologia. 

03 – Toda e qualquer alteração no decorrer do tratamento deve ser comunicada pelo 

beneficiário e pelo profissional externo ao Serviço de Psicologia. 

04 – As cobranças de serviços psicológicos que estiverem em desacordo com esta IN serão 

glosadas. 

IV - ATENDIMENTO POR PROFISSIONAIS OU INSTITUIÇÕES CREDENCIADAS 

01 – O atendimento na forma indireta é iniciado mediante encaminhamento do beneficiário 

pelo Serviço de Psicologia, realizado conforme módulo 03 - TRIAGEM E 

ENCAMINHAMENTO desta IN. 
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02 – Após cada sessão de tratamento, o beneficiário deve assinar o formulário 

COMPROVANTE DE PRESENÇA. 

02.1 – O CDP preenchido deve ser encaminhado mensalmente à área Administrativa 

e Financeira do PRO-SOCIAL, juntamente com a fatura de prestação dos 

serviços.   

03 – A cada período de seis meses, o profissional credenciado deve enviar relatório do 

tratamento prestado, enfatizando aspectos objetivos, tais como assiduidade, interesse, 

evolução e prognóstico do caso. 

04 – O beneficiário que, por qualquer motivo, não se adaptar ao trabalho do profissional ou 

não conseguir obter a empatia necessária para o tratamento, tem o direito de buscar 

outro profissional que melhor atenda as suas expectativas.  

04.1 – Este processo é acompanhado pelos profissionais do Serviço de Psicologia.  

05 – Após a primeira consulta, o profissional externo deve encaminhar, por meio do 

beneficiário, solicitação, por escrito, contendo o número de sessões necessárias para o 

mês corrente e a natureza do atendimento. 

05.1 – As solicitações e relatórios devem ser arquivados mensalmente no 

PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTO do beneficiário. 

06 – Ao final de cada mês, o profissional deve fazer nova solicitação contendo o número de 

sessões previstas para o mês seguinte.  

07 – Nos casos de emergência, o Serviço de Psicologia deve tomar as medidas necessárias 

para preservar a saúde e o bem-estar do beneficiário.  

07.1 – Imediatamente após a adoção das medidas emergenciais, deve ser 

encaminhado Parecer Técnico à área de Programas e Benefícios Sociais, 

relatando e justificando as referidas medidas.   

V - ATENDIMENTO VIA SISTEMA DE REEMBOLSO 

01 – O beneficiário pode optar por qualquer profissional não credenciado, desde que esteja 

inscrito no Conselho Regional de Psicologia (CRP) e tenha suas atividades 

reconhecidas pelo Conselho Federal de Psicologia. 
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02 – O beneficiário que optar por esta forma de assistência, deve preencher o formulário 

SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO — SDR — MOD.18-03-04 e solicitar entrevista junto 

ao Serviço de Psicologia para encaminhamento para reembolso. 

02.1 – O encaminhamento é efetuado por meio do preenchimento, pelo Serviço de 

Psicologia, de campos específicos do formulário SDR. 

03 – Ao formulário SDR o beneficiário deve anexar uma declaração do profissional constando 

data de início do tratamento, seu nome completo e número do CRP, além do recibo 

(original e duas cópias) do pagamento das sessões.  

03.1 – Após o primeiro pedido de reembolso, não será necessária nova declaração do 

profissional. Os demais documentos devem continuar a ser apresentados nos 

períodos estabelecidos. 

03.2 – Todos os documentos devem ser entregues ao Serviço de Psicologia para 

autorização e encaminhamento à área de Programas e Benefícios Sociais 

(área Financeira). 

04 – O reembolso é limitado ao máximo de 10 sessões mensais. As sessões excedentes são 

desconsideradas. 

05 – O sistema de reembolso segue os mesmos critérios estabelecidos para os serviços 

prestados por profissionais ou instituições credenciadas. 
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I – OBJETIVOS 

01 – A Assistência Psiquiátrica consiste no tratamento psiquiátrico de beneficiários, mediante 

indicação técnica, por meio de profissionais com formação na área médica e 

especializados em psiquiatria, credenciados ou não pelo PRO-SOCIAL. 

02 – A Assistência Psiquiátrica tem por objetivos: 

a) atender às necessidades dos beneficiários que apresentam transtornos 

emocionais graves ou transtornos mentais; 

b) oferecer suporte ao tratamento psico-emocional para os beneficiários que 

necessitarem. 

II – SERVIÇOS PRESTADOS 

01 – A Assistência Psiquiátrica abrange: 

a) Consulta inicial; 

b) Consultas de tratamento; 

c) Consultas emergenciais; 

d) Tratamento em regime de hospital dia; 

e) Tratamento em regime de internação. 

III – NORMAS GERAIS 

01 – A Assistência Psiquiátrica é prestada por meio do sistema de credenciamento ou 

reembolso. 

02 – O beneficiário pode optar por qualquer profissional não credenciado, desde que esteja 

inscrito no Conselho Regional de Medicina (CRM) e tenha suas atividades reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina. 

03 – A Assistência Psiquiátrica é supervisionada e acompanhada pelo Serviço de Psicologia. 
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04 – O beneficiário que necessitar desta forma de assistência deve solicitar entrevista junto 

ao Serviço de Psicologia para triagem e encaminhamento para atendimento pela rede 

externa, nos termos do módulo 03 desta IN. 

05 – Os procedimentos e critérios para o encaminhamento e a realização de consultas 

psiquiátricas são os mesmos adotados na Assistência Psicológica Externa. 

IV – CASOS DE EMERGÊNCIA 

01 – Nos casos de emergência, o Serviço de Psicologia deve tomar as medidas necessárias 

para preservar a saúde e o bem-estar do beneficiário.  

01.1 – Após a adoção das medidas emergenciais, deve ser encaminhado Parecer 

Técnico à área de Programas e Benefícios Sociais, relatando e justificando as 

medidas tomadas. 

02 – O profissional que firmar credenciamento específico para atendimento de emergência 

atenderá aos beneficiários a qualquer hora do dia ou da noite, inclusive aos sábados, 

domingos e feriados.  

02.1 – Na impossibilidade desse atendimento, o credenciado deve acionar outro 

profissional, assegurando a prestação do serviço ao beneficiário. 

02.2 – O profissional requisitado para este tipo de atendimento deve comunicar sua 

realização ao Serviço de Psicologia de imediato ou no primeiro dia útil 

subseqüente, para fins de acompanhamento e demais providências 

administrativas. 

03 – Havendo necessidade de internação, nos casos que apresentarem riscos de danos 

pessoais ou a terceiros, o profissional responsável deve fazer o devido 

encaminhamento e comunicá-lo ao Serviço de Psicologia.  
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I – OBJETIVOS 

01 – A Assistência a Dependentes Químicos consiste em oferecer aos beneficiários apoio 

técnico profissional aos dependentes de drogas ou álcool.  

01.1 – Pode ser realizada nas formas direta e indireta de atendimento ou, ainda, com 

a utilização de recursos oferecidos pela comunidade.  

01.2 – A forma direta é prestada por meio de programas preventivos elaborados 

conjuntamente com a área de Recursos Humanos. 

01.3 – As formas direta e indireta de tratamento podem ser utilizadas 

simultaneamente. 

02 – São objetivos da Assistência a Dependentes Químicos: 

a) atender às necessidades dos beneficiários dependentes de substâncias 

psicoativas; 

b) proporcionar meios eficazes no combate à dependência; 

c) oferecer suporte emocional ao beneficiário e sua família; 

d) oferecer subsídios à chefia para lidar com o servidor dependente. 

II – SERVIÇOS PRESTADOS 

01– A Assistência a Dependentes Químicos envolve: 

a) avaliação Psicológica; 

b) avaliação Psiquiátrica; 

c) encaminhamento a hospital dia ou internação; 

d) acompanhamento do tratamento externo; 

e) elaboração e execução de programas preventivos. 

III – ASSISTÊNCIA INTERNA 

01 – O trabalho com dependentes químicos realizado no Tribunal e nas Seccionais conta 

com a parceria da área de Recursos Humanos.   



 

 

SISTEMA NÚMERO 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 
 

IN-18-03 
SUBSISTEMA 

MÓDULO N.
N. 

PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA PSICOLÓGICA 
MÓDULO 

FOLHA N. 

ASSISTÊNCIA A DEPENDENTES QUÍMICOS 

02 PODER JUDICIÁRIO 
TRF – 1ª REGIÃO 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 
DATA DA REVISÃO 

07 

 

02 – O Serviço de Psicologia e a área de Recursos Humanos devem desenvolver atividades 

nos níveis de prevenção e tratamento. 

03 – As atividades em nível de prevenção e tratamento são realizadas por meio de 

abordagem individual e grupal e podem abranger a família e a chefia direta do 

dependente. 

04 – A intervenção inicial é realizada por profissionais do quadro de pessoal do Tribunal ou 

das Seccionais, quando houver. 

04.1 – Outros profissionais podem ser convidados para o desenvolvimento de 

atividades específicas. 

04.2 – Os casos agudos ou crônicos de dependência serão encaminhados para a rede 

credenciada ou para a comunidade, conforme avaliação prévia. 

04.3 – Os casos que necessitarem de desintoxicação serão encaminhados para a 

rede credenciada. Ao final do processo de desintoxicação, o beneficiário 

poderá iniciar o tratamento indicado, conforme avaliação do Serviço de 

Psicologia.  

05 – O Serviço de Psicologia deve manter prontuários dos beneficiários que utilizarem este 

serviço com dados de identificação e relatórios que indiquem a evolução do caso. 

06 – O tratamento de dependência química é precedido por avaliação do Serviço de 

Psicologia. 

06.1 – Os beneficiários, famílias e chefias devem ser orientados pelo Serviço de 

Psicologia quanto ao encaminhamento para a avaliação. 

III – ASSISTÊNCIA EXTERNA 

01 – Após avaliação e de posse da autorização para o tratamento, o beneficiário deve ser 

encaminhado ao  profissional ou instituição credenciada.  

02 – Os casos de internação são analisados de forma diferenciada, conforme sejam de 

internação para desintoxicação ou para tratamento em hospital dia. 

02.1 – Considerando que no tratamento de dependentes químicos deve-se prever a 

ocorrência de recaídas, o Serviço de Psicologia deve considerar a tabela a 
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seguir, cujo objetivo é levar o beneficiário a uma tomada de consciência no 

sentido de assumir responsabilidade pelo seu tratamento e recuperação, além 

de controlar os custos com este tipo de tratamento: 

Primeira Internação Segunda Internação  Terceira Internação 

50% Servidor 

50% Pro-Social 

80% Servidor 
20% Pro-Social 

100% Servidor 

 

03 – O beneficiário pode optar por qualquer profissional não credenciado, desde que este 

tenha formação específica para trabalhar com dependentes químicos. 

04 – Quanto aos demais procedimentos, a Assistência a Dependentes Químicos obedece 

aos mesmos critérios da Assistência Psicológica Externa. 
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I – OBJETIVOS 

01 – A Assistência Fonoaudiológica consiste no tratamento das dificuldades da comunicação, 

abrangendo quatro grandes áreas de atuação:  

a) voz; 

b) audiologia; 

c) motricidade oral e escrita; 

d) linguagem oral e escrita. 

02 – A Assistência Fonoaudiológica tem por objetivos: 

a) prevenir e corrigir distúrbios da fala e aparelho fonador, da escrita e do 

desenvolvimento psicomotor; 

b) contribuir para a melhor adaptação psicossocial do indivíduo. 

II – SERVIÇOS PRESTADOS 

01 – Os serviços fonoaudiológicos prestados pela rede credenciada abrangem terapias nas 

áreas de: 

a) dislalia; 

b) dislexia; 

c) afasia; 

d) gagueira; 

e) deglutição atípica; 

f) disfonia; 

g) dificuldades de aprendizagem; 

h) distúrbios psicomotores; 

i) desartria; 

j) atraso de linguagem; 

k) deficiência auditiva e 

m) outras. 
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III – NORMAS GERAIS 

01 – A Assistência Fonoaudiológica é prestada por meio do sistema de credenciamento ou 

reembolso. 

02 – O beneficiário pode optar por qualquer profissional não credenciado, desde que esteja 

inscrito no Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFF).  

03 – A Assistência Fonoaudiológica é supervisionada e acompanhada pelo Serviço de 

Psicologia. 

04 – O beneficiário que optar por esta forma de assistência deve solicitar entrevista junto ao 

Serviço de Psicologia, para triagem e encaminhamento para atendimento externo. 

05 – Os procedimentos e critérios para o encaminhamento e a realização de consultas 

fonoaudiológicas são os mesmos adotados na Assistência Psicológica Externa. 
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01 – Compete ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal, assessorado tecnicamente pela 

área de Programas e Benefícios Sociais do Tribunal, dirimir dúvidas e examinar 

sugestões que visem ao aprimoramento desta IN. 

02 – Cabe à área de Programas e Benefícios Sociais manter devidamente atualizada a 

presente IN. 

03 – Fazem parte desta IN os anexos constantes do módulo 10. 

04 – Esta IN foi aprovada pelo Conselho de Administração, conforme Processo Administrativo 

n. 1999/05516 e implantada por meio da Resolução n. 3, de 22.03.2000. 

 

Brasília, 27  de março  de 2000. 

 

 

FELIPE DOS SANTOS JACINTO 
Diretor-Geral 
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