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Ação para qualificar as estruturas do Poder 

Judiciário com foco na promoção do esporte 

e do lazer de forma sistemática em unidades 

de privação de liberdade, por meio da atuação 

integrada entre magistrados e parceiros 

estratégicos afetos à temática. O Plano Nacional 

deve assegurar o desenvolvimento de diretrizes, 

ações e estratégias para promoção e qualificação 

de práticas desportivas e de lazer em unidades 

de privação de liberdade.

Ações multidisciplinares de esporte e de lazer 
integradas às práticas sociais educativas, em 
consonância com as diretrizes do Conselho Nacional 
de Justiça e parceiros estratégicos com atuação no 
tema.

 Realização de diagnóstico nacional de práticas 
existentes de esportes e lazer

 Estabelecimento de parcerias estratégicas para  
fomento de ações na área desportiva e de lazer em 
unidades de privação de liberdade 

 Elaboração do Plano Nacional de Esporte e Lazer

 Disseminação e comunicação do Plano 

 Implementação e acompanhamento nas unidades 
federativas 

 Processos formativos

Plano Nacional de Fomento 
ao Esporte e ao Lazer 
no Sistema Prisional

 Conselho Nacional de JustiçaETAPAS

NACIONAL
CNJ:

 Realização de diagnóstico nacional de práticas de 
esportes e lazer

 Articulação de parcerias estratégicas para fomento 
de ações em unidades de privação de liberdade

 Elaboração do Plano Nacional

 Elaboração de manual para orientação do Poder 
Judiciário e do Poder Executivo sobre princípios e 
diretrizes para implementação e execução do Plano 
Nacional

 Articulação para implementação e monitoramento 
do Plano nos estados

 Monitoramento, avaliação e produção de dados, com 
atenção aos grupos de vulnerabilidade

ESTADUAL
 Execução de diagnóstico

 Articulação com os atores locais para implementação 
de todas as etapas do Plano Nacional

 Adoção de mecanismos de registro das atividades, 
em consonância com normativas do CNJ

 Monitoramento, avaliação e produção de dados, 
com atenção aos grupos de vulnerabilidade 
acrescida

CIDADANIA

Saiba mais 
sobre o 
Fazendo 
Justiça 

acessando o 
código QR

LOCAL 
Estabelecimentos prisionais

 Estabelecimento de rotinas para viabilizar as ações 
do Plano

 Integração das atividades desportivas e de lazer às 
demais práticas sociais educativas

 Mapeamento de ativos e mobilização da 
rede de organizações da sociedade civil para 
implementação de ações

Varas de Execução

 Monitoramento, avaliação e produção de dados, 
com atenção aos grupos de vulnerabilidade

 Monitoramento das condições de cumprimento 
da normativa do CNJ



Plano Nacional de Fomento ao Esporte e ao Lazer no Sistema Prisional
Cidadania / Socioeducativo - Conselho Nacional de Justiça

Produtos e Entregas

Realização de diagnóstico, por 
intermédio de parceiros 

estratégicos

Estabelecimento de 
rotinas para viabilizar

 as ações do Plano

Integração das atividades 
desportivas e de lazer 

às demais práticas 
sociais educativas

Monitoramento, avaliação 
e produção de dados, 

com atenção aos grupos de 
vulnerabilidade acrescida 

Monitoramento das condições 
de cumprimento da 

Recomendação CNJ nº 44/2013 

Execução do diagnóstico

Articulação de parcerias 
estratégicas para fomento de 
ações na área desportiva e de 
lazer em unidades de privação 

de liberdade

Articulação com os atores 
locais para implementação de 

todas as etapas necessárias 
para construção e realização do 

Plano Nacional de Esporte e 
Lazer no Sistema Prisional

Mapeamento de ativos 
e mobilização da rede de 

organizações da sociedade civil 
para implementação de ações 

previstas no Plano, 
no âmbito das 

unidades prisionais

Elaboração de um Plano 
Nacional de Desenvolvimento 

do Esporte e Lazer no 
Sistema Prisional, no âmbito 

do Poder Judiciário

Adoção de mecanismos de 
registro das atividades, em 

consonância com a 
Recomendação CNJ nº 44/2013 

Monitoramento, avaliação 
e produção de dados, com 

atenção aos grupos de 
vulnerabilidade acrescida 

Elaboração de manual sobre 
princípios e diretrizes para 

implementação e execução do 
Plano Nacional de Esporte e 
Lazer no Sistema Prisional

Articulação para implementação 
e monitoramento do Plano nos 
estados da federação, contando 

com o apoio do Depen/MJ e 
demais parceiros estratégicos

Monitoramento, avaliação e 
produção de dados, com 
atenção aos grupos de 

vulnerabilidade acrescida 

Esfera Nacional
Parceiros Estratégicos  e CNJ (sistema 

prisional e sistema socioeducativo)

Esfera Estadual 
(sistema prisional e sistema 

socioeducativo)

Local 
(estabelecimentos prisionais 
e unidades socioeducativas)

Local  
(Tribunais de Justiça)


