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A disseminação das audiências concentradas 
vem se apresentando como uma estratégia 
para garantia de maior agilidade na avaliação 
e acompanhamento das situações pessoais, 
processuais e procedimentais que envolvem 
as trajetórias de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas no 
Brasil, incrementando o acompanhamento 
da medida pelos atores do Sistema de Justiça 
e assegurando a qualificação da progressão 
ou extinção da medida. Com essas ações 
pretende-se subsidiar o trabalho dos magistrados 
e demais profissionais para assegurar os 
princípios da brevidade, legalidade, garantia de 
direitos e cidadania. 

 Elaboração de guia com proposta de metodolo-
gia para articulação do Poder Judiciário com os 
demais atores locais

 Articulação com os Tribunais de Justiça para 
implementação das audiências concentradas

 Realização de atividades formativas  com os 
atores do Sistema de Justiça

Disseminação nacional da metodologia da 
audiência concentrada com a elaboração de 
guia de implantação, produção normativa nos 
Tribunais de Justiça e processos formativos.

Disseminação das Audiências 
Concentradas no Sistema 

Socioeducativo

 Criação e fortalecimento de redes locais parceiras

 Parceria com o Poder Público, por meio das políticas 
públicas corresponsáveis pela execução das medidas 
socioeducativas (educação, saúde, assistência social, 
cultura, esporte e lazer)

 Possibilitar e fomentar  o acesso e a participação das 
famílias na audiência concentrada, em parceria com o 
órgão executor das medidas socioeducativas

 Conselho Nacional de Justiça

SOCIOEDUCATIVO

Saiba mais 
sobre o 
Fazendo 
Justiça 

acessando o 
código QR

 Fomentar ferramentas para normatização da 
metodologia nos Tribunais de Justiça

 Definir modelo e roteiro de monitoramento e avaliação 
das audiências concentradas

 Elaboração de materiais para fomento e orientação 
da metodologia, voltados para gestores públicos e 
sociedade civil

 Normativas para institucionalização das audiências 
concentradas no sistema socioeducativo

 Elaboração de plano de ação nos Tribunais de Justiça

 Promoção da articulação da rede local do Sistema de 
Garantia de Direitos, órgãos da política pública e órgão 
responsável pela execução das MSE

 Dar publicidade das fases da metodologia das 
audiências concentradas

 Possibilitar a realização das audiências concentradas,  
sempre que possível, nas unidades socioeducativas

 Articular a participação de equipe multidisciplinar da 
Vara da Infância e Juventude

 Garantir a realização de monitoramento e avaliação 
das realizações das audiências no estados e no Distrito 
Federal

 Elaboração de relatórios com os resultados das 
audiências para a presidência do TJ e para o Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização

 Fomentar os círculos de compromissos da justiça 
restaurativa



DMF PNUD

Disseminação das Audiências Concentradas no Sistema Socioeducativo
Socioeducativo - Conselho Nacional de Justiça

TJs VIJs SGD

Produtos e Entregas

Institucionalização das audiências 
concentradas no sistema socioeducativo

Articulação e fortalecimento da rede local do 
Sistema de Garantia de Direitos, órgãos da política 

pública e órgão responsável pela execução das 
medidas socioeducativas

Elaboração de guia metodológico para 
implantação de audiências concentradas

Estratégias para divulgação, disseminação da 
metodologia e qualificação dos atores envolvidos

Confecção de roteiro de monitoramento e 
avaliação das audiências concentradas

Maior agilidade na avaliação das situações pessoais, 
processuais e procedimentais que envolvem as 

trajetórias de adolescentes e jovens em 
cumprimento de medidas socioeducativas

Acompanhamento da medida socioeducativa pelos 
atores do sistema de justiça e qualificação da 

progressão ou extinção da medida asseguradas

Garantia de direitos e cidadania, concretizando-se 
os princípios da brevidade e legalidade no sistema 

socioeducativo

Realização das audiências monitoradas e 
avaliadas + relatórios elaborados com os 

resultados para a presidência do TJ e Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização

Conselho Nacional de Justiça Esfera estadual/local


