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Esta ação se volta ao fortalecimento dos 
Conselhos da Comunidade na execução penal, 
compreendendo-os como importante mecanismo 
de assistência, comunicação e defesa dos direitos 
das pessoas privadas de liberdade. As estratégias de 
fortalecimento passam pelo aprimoramento e difusão 
dos Conselhos da Comunidade, concentrando-se 
em três pilares: realização de panorama nacional, 
qualificação de conselheiras e conselheiros e estímulo 
à instituição de novos Conselhos.

Fortalecimento da participação social na execução 
penal por meio de novo impulso aos Conselhos da 
Comunidade em quatro etapas - diagnóstico, manual 
com orientações, formações e apoio normativo. 

 Levantamento nacional

 Produção de manual voltado ao fortalecimento 
dos Conselhos da Comunidade

 Elaboração e proposição de resolução sobre o 
tema no CNJ

 Processos formativos voltados a futuros conse-
lheiros

 Fomento às articulações intersetoriais e interinstitu-
cionais dos Conselhos da Comunidade, incluindo 
atuação junto aos Escritórios Sociais e aproximação 
com os GMFs

 Fortalecimento de inspeções em unidades de pri-
vação realizadas pelos Conselhos da Comunidade

 Conselho Nacional de Justiça
ETAPAS

NACIONAL
CNJ:

 Realização de levantamento nacional dos Conselhos 
da Comunidade

 Análise e elaboração de publicação com os resulta-
dos do levantamento nacional

 Contratação de consultoria para elaboração de 
manual sobre Conselhos da Comunidade

 Elaboração de resolução sobre o tema

 Realização de processos formativos alinhados ao 
manual

ESTADUAL
 Participação dos Conselhos da Comunidade e de 

representantes do Poder Judiciário nos processos 
formativos nacionais

 Adoção de estratégias para fortalecimento dos 
Conselhos da Comunidade, em observância ao 
manual e resolução do CNJ

 Fomento de ações articuladas com os GMFs para 
encaminhamento de denúncias e outros registros 
de violações

 Articulação com Poder Executivo e rede social local 
para acompanhamento das violações identificadas

 Articulações com Escritórios Sociais

MUNICIPAL
 Mobilização da rede local, aprimorando e fortalecen-

do o diálogo com os Conselhos da Comunidade

 Fomento à implantação dos Fundos Municipais de 
Serviços Penais

CIDADANIA

Fortalecimento da Participação 
Social na Execução Penal 
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Fortalecimento da Participação Social na Execução Penal 
Cidadania - Conselho Nacional de Justiça

Produtos e Entregas

Realização de levantamento nacional 
dos Conselhos da Comunidade

Articulações com Escritórios Sociais

Articulações com Escritórios Sociais

Elaboração de resolução sobre o tema

Participação dos Conselhos da 
Comunidade e de representantes do 

Poder Judiciário nos processos 
formativos nacionais

Adoção de estratégias para 
fortalecimento dos Conselhos da 
Comunidade, em observância ao 

manual e resolução do CNJ

Fomento de ações articuladas com os 
GMFs para encaminhamento de denúncias 

e outros registros de violações

Implantação do Fundo Municipal 

de Políticas Penais

Análise e elaboração de publicação com 
os resultados do levantamento nacional

Contratação de consultoria para 
elaboração de manual Articulação com Poder Executivo e rede 

social local para acompanhamento das 
violações identificadas 

Mobilização da rede local, aprimorando 
e fortalecendo o diálogo com os 

Conselhos da Comunidade 

Conselho Nacional de Justiça Atores Regionais Municipal

Esfera Nacional Esfera Estadual Esfera Local


