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A chegada do novo coronavírus ao Brasil levou o 
CNJ a editar a Recomendação nº 62 para evitar 
contaminações em massa nos sistemas 
prisional e socioeducativo. O órgão vem, desde 
então, atuando em diversas frentes para apoiar 
tribunais, magistrados e outros atores a 
seguirem melhores práticas para conter o 
avanço da pandemia com foco nos indivíduos 
privados de liberdade e nos servidores. Com o 
prolongamento da pandemia, faz-se necessário 
que o Judiciário continue contribuindo para o 
monitoramento e controle da Covid-19 em 
ambos os sistemas, além de apoiar o 
fortalecimento de políticas de saúde.

 Elaboração de orientações técnicas

 Fomento a boas práticas

 Diálogos e articulação com atores locais

 Monitoramento e publicização do número de 
casos e óbitos por Covid-19

 Monitoramento e publicização de outras 
informações relativas ao contexto da pandemia

Monitoramento, orientações e articulações 

para o controle da pandemia de Covid-19 

dentro dos sistemas de privação de liberdade.

Covid-19

NACIONAL

ESTADUAL
 Articulação das instituições e atores dos poderes 

Judiciário e Executivo locais para ações de 
monitoramento e controle da pandemia nas 
instituições de privação de liberdade

 Mobilização dos órgãos gestores da administração 
penitenciária e socioeducativa para qualificação 
das ações e procedimentos para controle da 
pandemia

 Monitoramento dos casos e óbitos por Covid-19 nos 
sistemas penal e socioeducativo

 Acompanhamento e incidências sobre as ações e 
recursos para combate à pandemia

 Elaboração e revisão de planos de contingência e 
normativas locais de acordo com a evolução da 
pandemia

 Elaboração de orientações técnicas para ações no 
contexto da pandemia

 Articulações e diálogos com atores locais

 Apoio e acompanhamento técnico das ações em 
andamento

 Divulgação e fomento a boas práticas

 Monitoramento dos casos e óbitos por Covid-19 em 
nível nacional

 Monitoramento das ações e recursos para combate 
à pandemia

 Produção e divulgação de boletins e relatórios 

Gestão e ações transversais

 Conselho Nacional de Justiça

Saiba mais 
sobre o 
Fazendo 
Justiça 

acessando o 
código QR



Monitoramento e ações 
para controle da pandemia 
nas instituições de privação 
de liberdade

Elaboração e revisão de 
planos de contingência e 
normativas de acordo com 
a evolução da pandemia

Mobilização dos órgãos 
gestores da administração 
penitenciária e socioeducativa 
para qualificação de ações e 
procedimentos

Monitoramento dos casos 
e óbitos por Covid-19 nos 
sistemas penal e 
socioeducativo

Acompanhamento e 
incidências sobre as ações 
e recursos para combate 
à pandemia

Apoio e acompanhamento 
técnico das ações em 
andamento

Elaboração de orientações 
técnicas para ações no 
contexto da pandemia

Divulgação e fomento a 
boas práticas

Produção e divulgação de 
boletins e relatórios

Monitoramento dos casos 
e óbitos por Covid-19 em 
nível nacional

Monitoramento das ações 
e recursos para combate à 
pandemia em nível nacional

Esfera Estadual

Tribunais de Justiça + GMF + CIJ + órgãos gestores 
da administração penitenciária 

Esfera Nacional

CNJ com apoio do Fazendo Justiça

Covid-19
Gestão e ações transversais - Conselho Nacional de Justiça

Produtos e Entregas


