
Quais as melhores práticas em relação aos atendimentos sociais 
realizados de forma prévia e posterior à audiência de custódia? Quais os 
princípios éticos que norteiam a atuação das equipes multiprofissionais? 
Quais os principais desafios no acolhimento e identificação de demandas 
emergenciais e sociais nesse contexto?  

Essas são algumas questões do curso de Formação Remota sobre o 
Atendimento Social na Audiência de Custódia, promovido pelo Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o UNODC, o PNUD e o Depen, por 
meio do programa Fazendo Justiça. 

A programação reúne especialistas, magistrados e gestores de todas as 
regiões do país, que irão compartilhar caminhos possíveis para o 
aprimoramento das audiências de custódia, no sentido de garantir os direitos 
das pessoas custodiadas, observando o contexto de vida e os aspectos 
psicossociais e articulando o acesso dessa população às redes de serviços que 
devem promover ações de cuidado, cidadania e inclusão social.

Este será o primeiro de três eventos sobre a temática, que acontecerão até 
2021, iniciando pelos estados de Alagoas, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e Sergipe. As inscrições serão feitas diretamente com os 
consultores em audiência de custódia do Fazendo Justiça de cada estado, 
exceto para os participantes do estado da Paraíba que poderão entrar em 
contato com a equipe de Supervisão Nacional do UNODC.  

Público: servidores e profissionais 
com atuação no Serviço de 
Atendimento à Pessoa Custodiada

Objetivo: qualificação dos Serviços 
de Atendimento à Pessoa 
Custodiada desenvolvidos pelos 
Tribunais de Justiça e/ou Poder 
Executivo, com ênfase na 
capacidade de promover o 
desencarceramento e enfoque no 
fortalecimento da articulação com 
as redes de proteção social, nas 
metodologias de atendimento e 
referenciamento e boas práticas 
em todo o país.

1º Dia 7/12

9h às 9h40
Mesa de abertura e apresentação do 
Programa Fazendo Justiça e do Projeto de 
Fortalecimento da Audiência de Custódia
▶ Luís Lanfredi (DMF/CNJ)
▶ Valdirene Daufemback (CNJ/PNUD)
▶ Representante do Depen
▶ Representante do PNUD
▶ Nivio Nascimento (UNODC)

9h40 às 11h 
Painel I
Introdução à Proteção Social na 
Audiência de Custódia
Serviço de Atendimento à Pessoa 
Custodiada 
Público do Serviço
Principais Atribuições
Princípios Éticos

Painel II
Base legal e infralegal 
para o Serviço de 
Atendimento à Pessoa 
Custodiada

▶ Nara de Araújo (UNODC)

2º Dia 8/12

9h às 09h30  9h30 às 11h

Formação em 
Audiência de Custódia

SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
À PESSOA CUSTODIADA

7 a 11 de 
dezembro 

2020

Vagas
 limitadas. 
Participe!

5º Dia 11/12

09h às 11h 

▶ Fabiana Leite (CNJ/PNUD)

11h10 às 11h45 11h45 às 12h
Avaliação e 
encerramento

3º Dia 9/12

4º Dia 10/12

2ª a 6ª, das 9h às 12h. 
Com emissão de certificado

Informações: 
AL – Rafael West – rafael.west@cnj.jus.br 
PB – Igo Ribeiro – igo.dossantosribeiro@un.org 
PR – Laís Gorski – lais.gorski@cnj.jus.br 
RJ – Luciana Simas – luciana.simas@cnj.jus.br  
RS – Cristina Villanova – cristina.villanova@cnj.jus.br 
SE – Lucineia Rocha – lucineia.rocha@cnj.jus.br 

11h45 às 12h  

▶ Rafael Barreto (CNJ/PNUD) 

Painel III
Escuta qualificada: vulnerabilidades 
e interseccionalidades
▶ Igo Ribeiro (UNODC)

Talk show 1
Grupos suscetíveis a vulnerabilidades 
específicas: raça & etnia, questões de gênero, 
população LGBTQI+, mulheres, migrantes, pais 
e demais responsáveis por dependentes 

Mediação:
▶ Nara de Araújo (UNODC)
▶ Igo Ribeiro (UNODC)

Convidados: 
▶ Andrea Brito (TJAC)
▶ Carlos Gustavo Vianna Direito (DMF/CNJ) 
▶ Ana Carolina Pekny (Coalizão Brasileira 
pelo Fim da Violência contra Crianças e 
Adolescentes)
▶ Fábio Esteves (TJDFT)

Talk show 2
Grupos suscetíveis a vulnerabilidades 
específicas: situação de rua, uso de 
álcool e outras drogas, transtornos 
mentais, deficiência, doenças 
crônicas e/ou outras questões de 
saúde

11h10 às 11h50  

Mediação
▶ Nara de Araújo (UNODC)
▶ Igo Ribeiro (UNODC)

Convidados: 
▶ Helena Fonseca Rodrigues (Fiocruz)
▶ Angelica Comis (É de Lei)
▶ Marcelo Pedra (Fiocruz)
▶ Gabriela Magnabosco (Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e IST/MS

9h às 11h50
Painel IV
Atendimento social prévio: roteiro de entrevista e Relatório 
Informativo sobre Condições Pessoais e Sociais 
▶ Nara de Araújo (UNODC)
▶ Igo Ribeiro (UNODC)

Compartilhamento de experiência do Paraná (10min)
▶ Laís Gorski (UNODC)

▶ Nara de Araújo (UNODC)
▶ Igo Ribeiro (UNODC)

Compartilhamento de experiência do Espírito Santo (10min)
▶ Lucilene Mol (UNODC)

9h às 11h
Painel V
Atendimento social posterior 

11h10 às 11h50
Painel VI
Articulação com a Rede de Proteção Social 

Mediação:
▶ Melina Miranda (DMF/CNJ)

Compartilhamento de experiência do Maranhão:
▶ Ana Lucrécia Sodré (TJMA)

Compartilhamento de experiência da Bahia:
▶ Djean Ribeiro Gomes – CIAP/BA
▶ Paula Caldas, Programa Corra pro Abraço/BA

Painel VII
Referenciamento para acompanhamento 
de medidas cautelares pelas Centrais 
Integradas de Alternativas Penais (CIAP) ▶ Izabella Pimenta (CNJ/PNUD) 

Painel VIII
Referenciamento para acompanhamento 
da medida de monitoração eletrônica 


