
Ação coordenada e qualificação da política

A G E N D A  P A R A  A S  
P O L Í T I C A S  P E N A I S  
P A R A  G E S T Ã O
2 0 2 3 - 2 0 2 6



Medidas de enfrentamento a
questões centrais visando o 

avanço estruturante da política
penal como política pública

Dentre os inúmeros desafios para a concertação nacional e o fortalecimento da
democracia no Brasil, o novo governo deverá enfrentar, também, o crônico
problema das violações de direitos no campo das políticas penais . O momento

político, econômico e social do país exige que esse problema seja abordado com
conhecimento especializado e baseado em evidências. Por essa razão, o LabGepen,
rede nacional de pesquisadores e profissionais, apresenta esta 
Agenda para as Políticas Penais.

Mudar a perspectiva: Vamos substituir 
sistema penitenciário por política penal?

A redução das medidas penais ao sistema penitenciário ou à prisão faz parte da
dificuldade de conceber saídas mais efetivas para o campo e utilizar melhor o
recurso público. As políticas penais, enquanto especialidade, compreendem todas
as instâncias e profissionais que compõem a política pública após a ação de
flagrante delito, cumprimento de mandado ou outra decisão da Justiça Criminal.
As políticas penais estão em interação direta com a Segurança Pública, com o
Sistema de Justiça e com as Políticas Sociais, o que exige que sejam olhadas
conforme a complexidade que as caracteriza. Deste modo, tais políticas
abrangem o ciclo completo da criminalização terciária, e compreendem as
seguintes medidas, serviços e profissionais:

Audiência de custódia
Medidas Cautelares
Medidas Restritivas de 
Direito
Privação de Liberdade 
Acompanhamento para 
Pessoas Egressas

MEDIDAS

 Gestores/as
 Cargos 
Administrativos
 Policiais Penais
 Assistentes Sociais
 Psicólogos/as
 Educadores/as
 Médicos/as
 Dentistas
 Enfermeiros/as
 Entre outros

PROFISSIONAIS  

APECs - Serviço de atendimento 
psicossocial na audiência de custódia
Centrais de Regulação de Vagas
CIAPs - Central Integrada de 
Alternativas Penais
CMEP - Central de Monitoração 
Eletrônica
Estabelecimentos Prisionais
Serviço para pessoas egressas - 
Patronatos, Escritórios Sociais e 
outros
Corregedorias 
Ouvidorias de Serviços Penais
Escolas de Serviços Penais

SERVIÇOS



Adoção da prisão como última alternativa de punição , devendo-se

privilegiar estratégias alternativas de responsabilização; 

Aplicação da monitoração eletrônica de forma ponderada, segundo os

princípios da necessidade e da individualização;

Vedação da privatização dos serviços penais;

Profissionalização das políticas penais, com regularização de carreiras,

formação especializada e programas de saúde e cuidado com o trabalhador;

Revisão da Política de Guerra às Drogas em prol de políticas de saúde

mental e redução de danos, com fortalecimento do SUS e SUAS;

Enfrentamento do racismo estrutural e institucional no sistema penal por

meio de medidas que revertam a seletividade penal racial tanto na porta de

entrada, agindo nas práticas de perfilamento racial e criminalização da

pobreza, quanto na porta saída, com políticas específicas e ações

reparadoras;

Rejeição da redução da maioridade penal e fortalecimento das políticas

previstas o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA);

Proposição de uma Política para Juventude , com respeito às identidades,

acesso à cidade e à cidadania, geração de oportunidades e valorização da

vida;

Intersetorialidade e entendimento de que as políticas nacionais, estaduais e

municipais nas áreas Social, do Trabalho, da Educação e da Saúde, devem

contemplar a perspectiva das pessoas que cumprem medidas penais, com

estratégias e iniciativas que considerem suas especificidades;

Enfrentamento das práticas de violência e maus tratos contra as pessoas

privadas de liberdade.

Partindo dessa compreensão, os 5 eixos a seguir
enfrentam os aspectos centrais atuais para o
impulsionamento de uma nova política penal
brasileira. Para cada eixo, serão apontadas as
dimensões mais afetadas pelas políticas
propostas.

Essa abordagem vem sendo formulada e tratada academicamente na gestão
pública em período recente, tendo sido adotada nos dois últimos anos do Governo
Dilma. Tal perspectiva visa redimensionar e reposicionar a ação governamental
com base na indução de políticas de abrangência nacional e pactuações com as
Unidades da Federação para permitir a atuação especializada da porta de entrada
à porta de saída do sistema penal, sedimentada em serviços e profissionais
voltados ao cumprimento das medidas penais, seja em caráter provisório, seja
definitivo.

Alguns pontos de partida da Agenda proposta:

Dimensões:

Federativa

Orçamentária

Legislativa

Transversal



1B
Aperfeiçoamento do mecanismo de 
repasse Fundo a Fundo, com adoção de 
blocos de financiamento permanente que
incluam os diferentes serviços penais e 
suas especialidades; processos gerenciais 
centralizados para barateamento de 
custos por meio de aquisição em escala; 
maior atuação dos organismos de controle
e fiscalização e implantação de 
mecanismo de repasse para viabilização 
do Art. 3ºA da Lei Complementar n° 
79/1994, permitindo a transferência de 
recursos diretamente do Funpen para 
municípios dotados de Fundos Municipais
de Políticas Penais.

EIXO 1
REVISÃO DA POLÍTICA DE FINANCIAMENTO

MEDIDAS

1A
Revisão das fontes de recurso do 
Funpen: recomposição do percentual das
contribuições dos concursos provenientes
da Loteria Federal (Lei n° 13.756/2018) e 
revisão de fluxos de recolhimento de 
valores advindos de processos judiciais.

1D
Criação de instância participativa e 
representativa, incluindo a sociedade 
civil organizada, para aconselhar e 
acompanhar a execução do Funpen.

1C
Definição de estratégias de 
financiamento, com partes do recurso do
Funpen, que vinculem alcance de metas e
indicadores de qualidade de gestão de 
serviços penais, orientadas pelas premissas
do Plano Nacional da Política Penal. 

O relatório O sistema prisional brasileiro fora da Constituição – 5 anos depois.
Balanço e projeções a partir do julgamento da ADPF 347 , aponta que a estratégia
de repasse fundo a fundo, principal mecanismo de financiamento das políticas
penais, “deixou a cargo dos estados a definição da destinação dos recursos sem um
acompanhamento mais detalhado por parte do órgão de repasse” (CNJ, 2021, p. 31).
O relatório ainda informa que “a Lei nº 13.756/ 20181, reduziu de 3% para 0,81% os
valores repassados dos recursos arrecadados com as loterias esportivas e federais
para o Fundo Penitenciário Nacional (Funpen). O impacto dessa lei foi sentido na
arrecadação: em 2020 foi de apenas 46,9% do valor arrecadado em 2015” (CNJ, 2021,
p. 54).
O relatório do Tribunal de Contas da União destacou que “a gestão do sistema
prisional requer a coordenação de atores pertencentes aos Poderes Executivo e
Judiciário, do Distrito Federal e dos Municípios. E o Tribunal de Contas da União
“deve atuar na busca por uma solução que contemple a interdisciplinaridade e
múltipla coordenação institucional entre as várias esferas de governo” (TCU, apud
FERREIRA, 2021).

DIAGNÓSTICO

Responsabilidade compartilhada entre os entes federados e aprimoramento da
capacidade de indução e coordenação de políticas nacionais pela União, por meio da
recomposição do Fundo Penitenciário Nacional.

PREMISSA

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Nota_tecnica_Instituicao_de_fundos_municipais_para_politicas_penais.pdf
https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/Nota_tecnica_Instituicao_de_fundos_municipais_para_politicas_penais.pdf


EIXO 2 
AÇÕES RELATIVAS A GRUPOS CRIMINAIS, MILÍCIAS E OUTROS

MEDIDAS

2A
Racionalização da gestão prisional e 
adoção de modelo nacional de gestão 
que se volte à efetiva viabilização da Lei de
Execução Penal, promovendo interface 
com os sistemas de Segurança Pública e 
de Justiça e o aprimoramento e 
redirecionamento dos setores de 
inteligência penitenciária para a produção
de evidências relacionadas ao controle e 
segurança dos ambientes prisionais e das 
atividades de expansão e articulação de 
grupos criminais.

2B
Implantação das Centrais de Apoio às 
Vítimas da violência institucional e 
violência armada, promovendo estratégias
de integração às redes de políticas           
públicas, em especial SUAS e SUS,                        
prevendo ações de proteção integral, 
assistência psicossocial e garantia da 
manutenção do acesso a serviços 
essenciais nos municípios.

2C
Adoção de mecanismos e estratégia de 
 desvinculação das pessoas privadas de 
liberdade no Sistema Penitenciário 
Federal e retorno aos sistemas estaduais, 
mediante acompanhamento de instâncias
e órgãos de participação social. 

2D
Aprimoramento dos canais de 
comunicação e denúncia de violações de
direitos, maus-tratos e tortura para 
prevalência dos direitos constitucionais de
tratamento justo e acesso à justiça e 
fortalecimento institucional das 
Corregedorias, Ouvidorias e Comissões de 
Ética nos órgãos de gestão penitenciária. 

O crescimento do encarceramento desde o final do século XX e o surgimento dos
diferentes grupos criminais no interior do sistema prisional resulta que cada vez
mais pessoas estejam associadas às facções, milícias e demais grupos criminais de
atuação armada (MANSO & DIAS, 2019; MUNIZ & DIAS, 2022). A construção de novos
presídios e o trânsito de lideranças entre Unidades Federativas teve impacto na
disseminação nacional destes grupos, que reagem à atividade policial e da justiça
criminal não apenas dentro das unidades prisionais. 
Após os massacres prisionais da década de 2010, observa-se um elevado custo
social e financeiro para a política penal com impacto relevante de vitimização da
população dos centros urbanos , expresso em índices de homicídios, aumento de
desaparecidos, deslocamento urbano forçado e atuação em territórios fronteiriços
(SIQUEIRA et al. 2022; DIAS & PAIVA, 2022).

DIAGNÓSTICO

Desarmamento e desengajamento de grupos criminais a partir do reconhecimento
da população como vítima da violência armada, potencializando a transversalidade
das políticas penais e sociais para melhor integração dos serviços essenciais voltados
às populações diretamente afetadas pela violência, além de ações estratégicas de
controle do ambiente prisional.

PREMISSA

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/09/CAD_1-modelo_gest%C3%A3o_politica_prisional_eletronico.pdf
https://www.cnj.jus.br/cnj-atua-para-estruturar-politica-nacional-de-atencao-as-vitimas-no-judiciario/
https://www.cnj.jus.br/cnj-atua-para-estruturar-politica-nacional-de-atencao-as-vitimas-no-judiciario/
https://www.cnj.jus.br/cnj-atua-para-estruturar-politica-nacional-de-atencao-as-vitimas-no-judiciario/


EIXO 3 
FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PENAIS 
E APOIO ÀS UNIDADES FEDERATIVAS

MEDIDAS

3A
Disseminação dos Modelos de Gestão dos 
serviços penais e adoção de estratégias 
de indução e cooperação para sua efetiva
implantação, especialmente por meio do 
financiamento, cooperação técnica, 
capacitação de servidores, adoção de 
mecanismos de fiscalização e controle 
social junto aos entes federativos.

3B
Fortalecimento da Política de 
Alternativas Penais, das políticas de 
cidadania para pessoas em privação 
de liberdade, dos Serviços especializados 
de atenção às pessoas egressas, 
Centrais de Monitoração Eletrônica e 
Serviços de atendimento psicossocial 
nas audiências de custódia, bem como 
consolidação do modelo de Centrais de 
Regulação de Vagas.

As dificuldades de gestão das políticas penais nos entes federativos passam pela
ênfase no encarceramento, em detrimento de outras medidas de
responsabilização penal (DE VITTO & DAUFEMBACK, 2018), pela inexistência de um
modelo homogêneo de órgão de administração (MELO, 2020), pela inexistência
de estrutura adequada para execução e gestão destas políticas nos diversos órgãos
constituídos (FERREIRA, 2021), e, consequentemente, pela baixa capacidade de
execução dos convênios ou projetos financiados com recursos do Governo Federal.
Em que pese a Resolução nº 6/2012 do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) estabelecer critérios, procedimentos e responsabilidades
para os órgãos gestores da administração penitenciária no que diz respeito ao
cálculo do custo per capita das pessoas privadas de liberdade. Segundo relatório
publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, na prática, “o que se percebe é a não
observância dessa resolução por parte dos governos estaduais". Segundo auditoria
realizada pelo Tribunal de Contas da União, em 2017, apenas três das vinte e sete
Unidades da Federação seguiam a referida Resolução do Conselho” (CNJ, 2021, p.
80).

DIAGNÓSTICO

É necessário que haja um processo coordenado de indução da União junto  aos entes
federados , enquanto principais executores das políticas penais, a fim de adotar uma             
perspectiva sistêmica de financiamento e apoio técnico para efetiva execução dos
recursos transferidos e, consequentemente, para o aprimoramento dos serviços penais.
Além disso, a participação dos municípios nas políticas penais deve ser estimulada e
induzida, como estratégia de enfrentamento dos ciclos de violência urbana.

PREMISSA

https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/publicacoes-e-relatorios/
https://www.cnj.jus.br/sistema-carcerario/publicacoes-e-relatorios/


EIXO 3 
FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS PENAIS 
E APOIO ÀS UNIDADES FEDERATIVAS

MEDIDAS - CONTINUAÇÃO

3C
Programa de formação nacional, em 
conformidade com os modelos de gestão,
mediante parceria com escolas estaduais 
de serviços penais.

3F
Conclusão, sem renovação, do plano de 
expansão de vagas prisionais dos 
governos anteriores, direcionando esforços
para manutenção e melhoria dos espaços 
existentes e para o controle da 
superlotação por meio da Central de 
Regulação de Vagas e outras estratégias 
na porta de entrada e de saída do sistema
penal.

3E
Construir e implementar plano de 
monitoramento e avaliação dos serviços
penais, mediante definição de metas e 
Indicadores orientados pelo Plano 
Nacional da Política Penal.

3D
Plataforma Integrada de Informações 
dos Serviços Penais, reunindo, 
otimizando e qualificando dados de 
órgãos de gestão e de controle das 
políticas penais, incluindo as informações 
de instrumentos de avaliação da 
qualidade dos serviços penais. 3G

Elaboração de plano integrado de 
ampliação de equipes e serviços únicos  
(da assistência social, saúde e educação) 
com interface com o sistema prisional, em
consonância às políticas nacionais 
estabelecidas, equilibrando a relação entre
oferta e demanda por estabelecimento 
penal.



MEDIDAS
Regulamentação do mandato das 
polícias penais, dando-lhes respaldo e 
reconhecimento enquanto força 
especializada para a segurança 
penitenciária.

4C
Adoção de uma política nacional de 
saúde mental para servidores penais
e fomento à contratação, em caráter 
efetivo, de profissionais das diferentes 
carreiras, recompondo os quadros em 
conformidade com diretrizes
internacionais. 

EIXO 4 
PROFISSIONAIS DAS POLÍTICAS PENAIS

4A

Os estudos acerca dos servidores penais , em especial os agentes penitenciários – e
todas as denominações correlatas – apontam para uma autopercepção bastante
ambígua, pois, ao mesmo tempo em que compreendem ser os maiores responsáveis
pela manutenção da ordem e que “a estabilidade da prisão só seria mantida à
medida que lhes fosse dado este reconhecimento” (BODÊ DE MORAIS, 2013, p. 130),
também afirmam não gozar do pleno reconhecimento e da necessária
visibilidade sobre sua profissão (CHIES et al, 2005).
Em 04 de dezembro de 2019, o Congresso Nacional aprovou a Emenda
Constitucional 104, criando a Polícia Penal, órgão responsável pela segurança do
sistema prisional federal, estadual e do Distrito Federal, o que, ao mesmo tempo,
permite avançar na profissionalização destas carreiras e, por outro lado, reproduz
omissões quanto às demais profissões necessárias para fazer cumprir as previsões
da Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84) de “efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado” (Art. 1º).

DIAGNÓSTICO

O cumprimento das disposições legais no que diz respeito à Justiça Criminal e à
Execução Penal exige considerar a diversidade de serviços e de profissões
necessários à efetivação das diferentes medidas de responsabilização penal, bem
como à garantia dos direitos dos servidores penais e das pessoas submetidas àquelas
medidas, evidenciando a necessidade de uma ação concertada e multidisciplinar que
envolve não apenas a necessária regulamentação das polícias penais, mas também a
normatização e incorporação, em escala, de quadros de profissionais técnicos e
administrativos para os diferentes serviços penais.

PREMISSA

4B
Organização e valorização das demais 
carreiras profissionais, com foco na 
especialização necessária para atuação 
nos diferentes serviços penais.

4D
Fortalecimento da Escola Nacional de 
Serviços Penais e modernização dos 
mecanismos de pactuação com escolas 
estaduais, permitindo a capilarização dos 
cursos de formação previstos em matriz 
curricular nacional de capacitação dos 
servidores penais como estratégia de 
especialização das carreiras.

Acesse aqui
Regras Mínimas das Nações Unidas
para o Tratamento de Presos 



EIXO 5 
DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA PENAL

MEDIDAS

5A
Realização da Conferência Nacional de 
Políticas Penais, envolvendo etapas 
anteriores de discussão e preparação nos 
entes federativos, como estratégia de 
aprimoramento e avanço na 
especialização da pauta.

A responsabilização penal no Brasil é fortemente marcada pelos componentes da
seletividade racial, de classe e de gênero , que caracterizam a própria
conformação da nação com a mais longa história de escravização das Américas.
Além disso, chama atenção no modo de constituição das prisões brasileiras o
esforço persistente de torná-las inacessíveis aos olhos da própria sociedade (MAIA
et al, 2009), considerando-as como lugares apartados do conjunto mais amplo de
esferas de pertencimento social, tornando evidente que “o distanciamento da
comunidade contribui para uma visão fragmentada sobre o cotidiano da prisão,
sobre as pessoas privadas de liberdade e sobre os efeitos do encarceramento”
(DAUFEMBACK, 2021, p. 57). 
Por outro lado, deve-se atentar que “não é possível viabilizar serviços públicos
voltados à manutenção da dignidade aos sujeitos em situação de pena, em especial
aqueles privados de liberdade, caso os marcos ou visões de mundo sobre eles seja
pautado por punitivismo, securitismo ou racismo” (CRUZ, 2021, p. 105).

DIAGNÓSTICO

A democratização da política penal é condição para a geração de melhores
resultados na execução desta política pública. Entretanto, democratizar exige diálogo
entre setores , com equilíbrio de poder para capacidade decisória compartilhada entre
diferentes atores, incluindo pessoas privadas de liberdade, familiares, egressos do
sistema prisional e associações da sociedade civil comprometidas com a pauta para a
composição de arranjos de governança participativa transversal e interfederativa,
que permitam avançar na efetivação dos direitos e na melhoria das condições de
trabalho dos servidores penais.

PREMISSA

5C
Elaboração, de modo colaborativo e 
participativo, do Plano Nacional de 
Políticas Penais, permitindo aprimorar 
os serviços e carreiras penais e promover
estratégias de responsabilização penal 
para além da privação de liberdade.

5B
Fortalecer e aprimorar o funcionamento 
do Sistema Nacional de Prevenção e 
Combate à Tortura, implementando 
estratégias permanentes de qualificação 
dos Comitês e Mecanismos.

5D
Implementar estratégias específicas de          
enfrentamento à seletividade penal   
e de compensação de grupos mais 
vulnerabilizados.



EIXO 5 
DEMOCRATIZAÇÃO DA POLÍTICA PENAL

MEDIDAS - CONTINUAÇÃO

5E
Implantar a Estratégia Nacional de 
Participação Social nas Políticas Penais         
integrando e aprimorando a atuação dos 
Conselhos da Comunidade, dos Conselhos 
Penitenciários e do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária, conferindo-
lhes mecanismos de governança intersetorial
e representatividade de segmentos.
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