
1º Dia 8/9

14h às 15h
Abertura
▶ Ministro Luiz Fux (CNJ)
▶ Ministro Sérgio Luíz Kukina (STJ)
▶ Sr. Luis Pedernera (Comitê dos 

Direitos da Criança da ONU) 
▶ Mário Augusto Figueiredo de 

Lacerda Guerreiro (CNJ)
▶ Representante do PNUD: Sra. 

Katyna Argueta

18h
Encerramento

15h às 16h30 
Painel I 
O papel do Poder Judiciário na qualificação 
do atendimento socioeducativo

O Poder Judiciário na Qualificação 
do Atendimento Socioeducativo:

DA PORTA DE ENTRADA 
À PORTA DE SAÍDA

8 a 10 de setembro de 2021

FORMAÇÃO

Como o Judiciário pode aprimorar o atendimento 
socioeducativo e agilizar o acesso à justiça a adolescentes 
autores de ato infracional? De que modo magistradas e 
magistrados podem implementar o princípio numerus 
clausus para racionalizar a aplicação de medidas de 
privação de liberdade? Quais experiências já estão sendo 
implementadas a fim de solucionar os quadros de 
superlotação e garantir direitos a adolescentes em 
cumprimento de medida socioeducativa?  

Essas e outras questões serão tema do curso de formação que o 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) promove em parceria com o 
PNUD, por meio do programa Fazendo Justiça. A programação 
reúne especialistas nacionais e internacionais para dialogar sobre 
a adoção de Central de Vagas e das Audiências Concentradas 
como mecanismo para operacionalizar a decisão do Supremo 
Tribunal Federal no HC 143.988, com vistas a efetivar o princípio da 
capacidade taxativa nas unidades socioeducativas no Brasil.

www.youtube.com/cnj
Com emissão de certificado* 

Informações: 
capacita.socioeducativo@cnj.jus.br

Público: magistrados e magistradas; 
servidores/as das equipes multidisciplinares das 
Varas; integrantes da Defensoria Pública, do 
Ministério Público e representantes do Poder 
Executivo de todas as regiões do país.

Objetivo: fortalecer o Judiciário na qualificação 
do sistema socioeducativo, oferecendo subsídios 
a tribunais e seus serviços auxiliares para 
operacionalizar o cumprimento do HC 143.988 
por meio da Central de Vagas e das Audiências 
Concentradas.

*Para receber certificação, é necessário realizar inscrição via 
link a ser disponibilizado na descrição dos eventos durante sua 
transmissão no YouTube. Os certificados serão emitidos para 
cada um dos três dias de atividades (4h/dia, total 12h).

Online (canal CNJ no YouTube)
Das 14h às 18h 

Apresentação do histórico da decisão de mérito do 
HC 143.988 e sua importância para a qualificação da 
porta de entrada e do aprimoramento da qualidade 
do atendimento socioeducativo.
A qualidade e agilidade do acesso à justiça para a 
qualificação do atendimento socioeducativo.

▶ Suzana Massako Hirama Loreto de Oliveira 
(Juiza Auxiliar do Ministro Fachin/ STF)

▶ Sr. Luis Pedernera (Comitê dos Direitos da 
Criança da ONU)

Mediação: Isabel Penido de Campos Machado 
(UMF/CNJ)

16h30 às 17h 
Lançamentos
Manual Central de Vagas e Manual 
Audiências Concentradas

Elaboradas no âmbito do programa Fazendo 
Justiça, obras buscam subsidiar magistradas 
e magistrados no aprimoramento do 
atendimento socioeducativo.

▶ Antonio Carlos de Castro Neves Tavares 
(DMF-CNJ)

▶ Moema Freire (PNUD)
Mediação: Renata Chiarinelli Laurino 
(DMF/CNJ)

2º Dia 9/9

18h
Encerramento

15h50 às 16h
Intervalo

14h30 às 15h50 
Painel II 
O princípio numerus clausus e o 
controle da lotação das unidades 
socioeducativas
Apresentação da tese do princípio numerus clausus, 
o HC 143.988 e a qualificação do atendimento 
socioeducativo. 
Apresentação do manual da Central de Vagas.
Dúvidas.

▶ Rodrigo Duque Estrada Roig (DP-RJ)
▶ Hugo Fernandes Matias (DMF/CNJ e DPE/ES)
▶ Letícia Godinho de Souza (Consultora do 

PNUD/CNJ)
Mediador: Artur Teixeira de Carvalho Neto (TJPE)

16h às 18h 
Painel III 
O serviço da Central de Vagas e os 
estados que já o implementam

Apresentação do status e estratégias 
para criação e implementação do serviço 
nas Unidades Federativas.
Dúvidas.

▶ Claudia Catafesta (TJ/PR)
▶ João Luiz de Carvalho Botega (MP/SC)
▶ Rodrigo Tavares Martins (TJ/SC)
▶ David Antônio Pancotti (DEASE/PR)
Mediador:  Des. Ruy Muggiati (TJ/PR)

3º Dia 10/9

18h
Encerramento

15h50 às 16h
Intervalo

14h30 às 15h50 
Painel IV 
A Recomendação CNJ n.98/2021
Apresentação do processo de elaboração e 
conteúdo da Recomendação CNJ n. 98/2021.
Dúvidas.

▶ Antonio Carlos de Castro Neves Tavares (DMF-CNJ)
▶ Luís Cláudio Cabral Chaves (TJ/AM e Foninj)
▶ Afrânio José Fonseca Nardy (TJ/MG e Foninj)
Mediadora: Conselheira Flávia Moreira Guimarães Pessoa

16h às 18h 
Painel VI 
As Audiências Concentradas e 
suas experiências práticas
Apresentação do status e estratégias para 
a criação e  implementação das Audiências 
Concentradas nas Unidades Federativas.
Dúvidas.
▶ Thaisi Bauer
▶ Marcos Franco Bacelar (TJPE)
▶ Laura Oliveira (TJ/AP)
▶ Hugo Zaher (TJ/PB)
Mediadora: Juliana Lopes (DPE/AM)


