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Voltada à garantia do direito humano à cultura, ao 
livro e à leitura, a iniciativa se estrutura em três pilares: 
1) organização de acervos, prevendo estratégias de 
atualização, diversificação e ampliação; 2) aprimoramento 
das práticas de fomento e qualificação da leitura; 
3) universalização do acesso, com parâmetros de 
acessibilidade, em uma perspectiva de integração com 
as demais práticas sociais educativas existentes nos 
estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas. 
O Plano se estrutura a partir de pilares comuns para o 
sistema socioeducativo e prisional, reconhecendo as 
diferenciações e potencialiades de cada público-alvo.

Acervo melhorado, agentes capacitados e leitura 
normatizada e universalizada para remição de pena 
para pessoas presas e como ação contida no plano 
individual de atendimento dos adolescentes em 
cumprimento de medida.

 Mobilização e realização de parcerias estratégicas 
para concepção, implantação e consolidação do 
Plano Nacional de Fomento à Leitura

 Realização de diagnóstico situacional nacional, no 
sistema prisional e socioeducativo, por intermédio 
de parceiros estratégicos

 Mensuração e definição de indicadores relacionados 
aos três pilares do Plano

 Disseminação e comunicação do Plano Nacional de 
Fomento à Leitura

 Processos formativos com equipes do Poder 
Judiciário e Poder Executivo

 Articulação dos estados e acompanhamento da 
implementação do Plano Nacional de Fomento 
à Leitura no sistema prisional e no sistema 
socioeducativo

 Monitoramento e avaliação do processo de 
implementação do Plano Nacional de Fomento à 
Leitura

Plano Nacional de 
Fomento à Leitura 

CIDADANIA

 Conselho Nacional de JustiçaETAPAS
NACIONAL
CNJ:
 Mobilização e aporte de parceiros estratégicos na esfera 

nacional
 Elaboração e coordenação de diagnóstico do sistema prisional 

e do socioeducativo
 Elaboração e execução de campanhas, concursos, da Jornada 

Nacional de Leitura no Cárcere e da Jornada Nacional de 
Leitura no Sistema Socioeducativo

 Produção de normativas e de manuais para orientação dos 
magistrados sobre o processo de implementação e execução 
do Plano, considerando as peculiaridades existentes no sistema 
prisional e no socioeducativo

 Realização de processos formativos regionais sobre o tema
 Aprovação de normativa para remição de pena pelo estudo no  

sistema prisional

ESTADUAL
 Execução do diagnóstico, tanto em unidades prisionais como 

em unidades socioeducativas
 Articulação das ações do Plano Nacional de Fomento à Leitura 

aos planos estaduais de educação, cultura, trabalho e outras 
ações de garantia de direitos voltadas às pessoas e 
adolescentes privados de liberdade

 Articulação para inserção da leitura como atividade integrada 
ao PIA do adolescente, em consonância com as diretrizes 
previstas no Sinase

 Implantação de estratégias e projetos para qualificação da 
leitura, para universalização do acesso e à remição de pena (no 
caso do sistema prisional)

 Monitoramento, avaliação e produção de dados sobre o tema 
tanto no sistema prisional como no sistema socioeducativo, 
com recorte de raça e gênero

LOCAL 
Estabelecimentos prisionais e unidades socioeducativas
 Articulação das políticas sociais municipais como educação, 

aprendizagem, saúde, esporte e cultura para desenvolvimento 
de estratégias locais em consonância com o Plano Nacional

 Mapeamento de ativos e mobilização da rede de organizações 
da sociedade civil para implementação de ações e projetos no 
âmbito das unidades prisionais e das unidades socioeducativas

 Implantação de projetos de acessibilidade, bibliotecas volantes, 
programas de audiobooks e livros digital, entre outros, nas 
unidades prisionais e nas unidades socioeducativas

Tribunais de Justiça
 Monitoramento de estratégias de viabilização do acesso ao livro 

e à remição de pena pelo estudo
 Monitoramento das estratégias implementadas de promoção 

e acesso à leitura no âmbito dos PIAs dos adolescentes
 Monitoramento, avaliação e produção de dados, com recorte 

de raça e gênero
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Produtos e Entregas

Mobilização e aporte de
parceiros estratégicos

Elaboração e coordenação de 
diagnóstico nacional

Elaboração e execução de 
campanhas, concursos, etc.

Produção de normativas e 
de manuais para orientação 

dos magistrados

Realização de processos 
formativos regionais

Aprovação de normativa 
para a resolução de 

remição de pena pelo 
estudo (sistema prisional)

Execução de diagnóstico  em 
unidades socioeducativas e 

unidades prisionais

Articulação das ações do Plano 
Nacional aos planos estaduais

Articulação para inserção 
da leitura como atividade 

integrada ao PIA, em 
consonância com o Sinase

Implantação de estratégias e 
projetos para qualificação à 
leitura, universalização do 

acesso e à remição de pena 
(no caso do sistema prisional)

Articulação para 
desenvolvimento de 

estratégias locais  em 
consonância com 
o Plano Nacional

Mapeamento de ativos e 
mobilização da rede de 

organizações da 
sociedade civil

Implantação de projetos 
nas unidades prisionais e nas 

unidades socioeducativas

Monitoramento de estratégias 
de viabilização do acesso ao 

livro e à remição de pena pelo 
estudo (sistema prisional)

Monitoramento das 
estratégias implementadas 

de promoção e acesso à 
leitura no âmbito do PIA

Monitoramento, avaliação 
e produção de dados

Monitoramento, avaliação e 
produção de dados, com 
recorte de raça e gênero

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)


