Breve descrição
As equipes técnicas dos Tribunais de Justiça do
país, sobretudo as psicossociais, são fundamentais

Conselho Nacional de Justiça

DESAFIOS DAS EQUIPES
PSICOSSOCIAIS NO JUDICIÁRIO

GESTÃO E AÇÕES TRANSVERSAIS

para a identificação de vulnerabilidades, riscos
e possibilidades de proteção social presentes
na trajetória de vida das pessoas marcadas pela
privação de liberdade e suas famílias. Esta ação
objetiva mapear práticas, pontos de atenção e
caracterizar o perfil das equipes psicossociais,
visando à disseminação de diretrizes nacionais
no âmbito do Poder Judiciário e a qualificação do
apoio técnico especializado à magistratura.

 Quadro insuficiente de profissionais
 Escassez de formação permanente
 Dificuldades na interlocução entre as
Varas de Execução Penal (VEPs), Varas de
Medidas Alternativas (VEPMAs), Varas de
Infância e Juventude (VIJs) e a rede local de
atendimento

Equipes Psicossociais
no Poder Judiciário:
atuação em rede nas políticas
penais e socioeducativas

Entrega
principal
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Fortalecimento, qualificação e parametrização
dos serviços psicossociais no âmbito do Poder
Judiciário, nas áreas da execução penal, de
penas e medidas alternativas e de medidas
socioeducativas.

Ações
previstas
 Mapeamento e caracterização das equipes,
práticas, regramentos e dinâmicas locais
 Interlocução com as equipes psicossociais dos
Tribunais de Justiça
 Relatório com sistematização do processo de
mapeamento
 Guia com estratégias de incidência e fortalecimento da atuação das equipes técnicas
 Evento nacional de disseminação de conteúdo

Saiba mais
sobre o
Fazendo
Justiça
acessando o
código QR
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Produtos e Entregas

Conselho
Nacional
de Justiça

DMF

Tribunais
de
Justiça

GMFs

PNUD
VEPs

VEPMAs

VIJs

Maior visibilidade e conhecimento
sobre o trabalho das equipes
psicossociais

Relatório de sistematização
do mapeamento nacional

Guia com estratégias de incidência
e fortalecimento da atuação das
equipes técnicas + documento
parametrizador

Qualificação dos fluxos entre Judiciário e a
rede de proteção e políticas penais e
socioeducativas e ampliação da capacidade
dos serviços psicossociais

Evento nacional de
disseminação do
conhecimento

Qualificação dos
atores envolvidos

Fortalecimento, qualificação e parametrização
dos serviços psicossociais
Maior acesso a proteção social, redução de
vulnerabilidades e fatores de risco
Maior articulação das equipes com as redes locais e com
serviços impulsionados pelo CNJ, como: Escritório Social,
Central Integrada de Alternativas Penais, Serviço de
Atendimento à Pessoa Custodiada, Núcleos de Atendimento
Integrado (NAI) e Programas de Atendimento Pós-Medida

