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para uma Agenda Municipal 
de Políticas Penais

10
ações



Os municípios podem desempenhar um papel muito importante 
na gestão de políticas penais. O Laboratório de Gestão de 
Políticas Penais (LabGEPEN/UnB) e seus parceiros do 
Instituto Veredas, do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania 
(ITTC) e do Instituto Igarapé apresentam nessa agenda 10 
ações com potencial de implementação no nível municipal que 
podem fazer a diferença:

Garantia de acesso aos serviços 
municipais de saúde, educação, 
trabalho, assistência social e cultura

Pessoas envolvidas no sistema de justiça criminal devem ter acesso aos serviços 
municipais, inclusive quando estiverem presas, e a gestão do município é 
responsável por estabelecer protocolos e fluxos de acesso, além de promover a 
não-discriminação desse público. Há, inclusive, algumas políticas setoriais 
nacionais que podem apoiar essa ação, como a Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional 
(PNAISP). As diferentes secretarias municipais devem ser estimuladas a registrar 
em seus orçamentos a descrição desse público como destinatário das políticas 
municipais e ter indicadores de acompanhamento para avaliar os resultados das 
suas ações no sentido de prevenção e inserção social. Além disso, ao aplicar a 
Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional (PNAT), o 
município pode estimular o poder público e o setor privado a estabelecer convênios 
com estabelecimentos prisionais, definindo percentual nos convênios e contratos de 
serviços municipais para inclusão de mão de obra formada por pessoas presas ou 
egressas do sistema prisional. Políticas municipais de geração de trabalho e renda 
por meio do cooperativismo também são uma alternativa para inclusão produtiva 
desse público.
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O município é o responsável por coordenar e atualizar o cadastramento das 
pessoas presas e egressas para acesso a serviços públicos, tais como o Cartão 
Nacional de Saúde, o Cadastro Único e as Agências Locais de Emprego. Além 
disso, o município pode facilitar o acesso ao transporte público para que a pessoa 
egressa ou em cumprimento de alternativas penais possa comparecer a 
compromissos judiciais e atendimentos na rede intersetorial.

Realização de cadastramento e adoção de 
mecanismos para desburocratizar o acesso de 
pessoas presas e egressas aos serviços públicos
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9Implementação do Fundo 
Municipal de Serviços Penais

Os municípios podem criar um fundo específico para financiar diversos projetos 
destinados à reinserção social, tais como a realização de cursos técnicos e 
profissionalizantes para esse público, ações de enfrentamento do estigma contra 
essas pessoas e programas de justiça restaurativa e mediação de conflitos, além da 
implantação de serviços especializados de atenção às pessoas egressas e pessoas 
em alternativas penais. Tal fundo está previsto na Lei nº 13.500/2017 que 
estabelece a possibilidade de repasse de recursos do Fundo Penitenciário 
Nacional (Funpen) aos municípios. O Fundo municipal permite ainda captar 
recursos de outras fontes diversas.
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8O Poder Executivo Municipal na maioria das vezes já realiza ações voltadas a este 
público. A sistematização desta política municipal pode resultar na captação de 
novos recursos financeiros para aqueles serviços, bem como contribuir para a 
promoção de uma cultura de paz no município. Também podem ser implantados um 
serviço municipal especializado ou outros serviços de referência, como os 
Escritórios Sociais e unidades de outras políticas estaduais, como as CAEFS (SP) 
e PrEsp (MG). Outra vantagem é a possibilidade de formalizar a articulação entre a 
rede municipal de serviços e as Defensorias Públicas Estaduais e da União, visando 
ao desenvolvimento de encaminhamento padrão dos casos.

Criação de uma Política Municipal de Atenção 
à Pessoa Egressa do Sistema Prisional
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A partir de parcerias com o nível estadual, as CIAPs devem proporcionar o 
atendimento direto do público em cumprimento de alternativas penais, por meio de 
equipes interdisciplinares (psicologia, assistência social e direito), promovendo o 
acompanhamento de pessoas em cumprimento de alternativas penais aplicadas pelo 
Poder Judiciário. Através dessas Centrais também podem ser feitas parcerias para a 
prestação de serviços à comunidade, a partir de prioridades definidas pelo município. 

Criação de Centrais Integradas 
de Alternativas Penais – CIAP
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Oferta de ações de capacitação de 
trabalhadores(as) da rede de serviços municipais

Capacitações contínuas sobre as particularidades do atendimento a pessoas 
submetidas à justiça criminal, pautando a importância da atuação em rede e da 
não-discriminação, são essenciais não só para pessoas que trabalham nos serviços 
diretamente ligados aos sistemas prisional e judicial, mas para equipes de unidades de 
saúde, de CRAS e CREAS, centros de acolhida e de centrais de atendimento ao público. 
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O município pode desenvolver ações voltadas a públicos específicos, que podem 
apresentar vulnerabilidades distintas, por exemplo mulheres presas ou egressas do 
sistema prisional e suas famílias, pessoas em situação de rua que passaram pelo 
sistema de justiça criminal, homens em cumprimento de alternativas penais devido 
à violência doméstica e jovens em conflito com a lei que estejam excluídos das 
políticas de trabalho, educação e lazer.

Elaboração de planos e programas 
para atenção a públicos específicos
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Realização de campanhas informativas 
e atividades preventivas

Além da disponibilização de informações sobre acesso a serviços públicos para 
pessoas presas, egressas e suas famílias, o município pode realizar atividades 
preventivas voltadas à redução da população carcerária e fomentar campanhas na 
mídia local para diminuição do estigma e da discriminação contra pessoas presas e 
egressas do sistema prisional, envolvendo as próprias pessoas na comunicação com a 
população. Com o mesmo intuito, é importante estimular, por meio de campanhas e 
projetos, as instituições de ensino instaladas nos diferentes níveis que estiverem 
instaladas no município, a discutir e se engajar na construção de novas formas de ver 
e resolver conflitos, de lidar com pessoas que foram responsabilizadas criminalmente 
e de restaurar relações comunitárias impactadas pela violência e criminalidade.
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A inclusão dessas pessoas em Conselhos Municipais e outras instâncias de 
participação social pode melhorar a vida comunitária e aprimorar políticas e 
programas do município. Na  agenda da participação social, deve ser garantido 
espaço para as demandas e questões que repercutem para a efetivação de direitos 
destes sujeitos no âmbito das políticas setoriais. Todavia é necessário eliminar a 
necessidade de apresentar certidões de antecedentes criminais como requisito 
para participação.

Inclusão nos  mecanismos de participação 
social de pessoas em cumprimento de 
alternativas penais, pessoas presas e 
egressas do sistema prisional
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O município pode estabelecer parcerias com diferentes instituições locais, como 
escolas, empresas, ONGs, centros comunitários, culturais e religiosos, de modo a 
integrar as pessoas egressas do sistema prisional em atividades, além de construir 
diretrizes de atuação para práticas de voluntariado nos estabelecimentos penais. 
Além disso, as parcerias com outros municípios, com o estado e com o nível federal 
podem possibilitar a realização de projetos e a implementação de políticas penais 
com maior escopo e escala. 

Estabelecer parcerias locais e 
interfederativas
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No Rio Grande do Sul, o Programa Recomeçar, convênio entre a Superintendência 
dos Serviços Penitenciários e a prefeitura de Canoas, contribui para a inclusão 
social das pessoas presas por meio de serviços prestados ao município. Os 
apenados atuam em reformas e pinturas de locais públicos, restauração de paradas 
de ônibus, revitalização de praças e parques do município, além de outras 
atividades, como carregamento e transporte de cargas, serviços gerais ou cozinha.

Em Minas Gerais, o Presp – Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema 
Prisional é um programa articulado pelo governo do Estado que fomenta 
parcerias com o judiciário, com os municípios e com a sociedade civil. No 
município de Contagem, foi acordada a destinação das verbas das penas 
pecuniárias para ressocialização dos sentenciados. Essas verbas financiam a 
realização de oficinas para pessoas egressas e suas famílias, promovendo 
condições mais favoráveis para a retomada da vida em liberdade e minimizando 
os riscos de reentrada na prisão.

Os municípios podem buscar articulação com o Conselho Nacional de Justiça para 
implantar o Escritório Social, equipamento cuja proposta é reunir, em um mesmo local, 
atendimentos e serviços para dar suporte aos egressos do sistema prisional e às suas 
famílias em áreas como saúde, educação, qualificação, encaminhamento profissional, 
atendimento psicossocial e moradia. Em Maricá/RJ, o trabalho será realizado por meio 
do Centro de Referência de Egressos e Familiares e Atendimentos às Famílias de 
Pessoas Privadas de Maricá (Crefam), criado pela Secretaria de Políticas Inclusivas.

Em Porto Velho/RO, há a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e 
Egresso – ACUDA que realiza atividades de ressocialização em parceria com os 
governos estaduais e municipais e, em 2010, teve sua utilidade pública reconhecida 
por Lei Municipal.

No município de Mirandópolis/SP, desde 2006, a Prefeitura apoia a Global 
Reciclagem cooperativa, formada por pessoas egressas e população de baixa 
renda local. Além de ter fomentado a criação da cooperativa, o município 
implantou uma Política Municipal de Resíduos Sólidos, destinando à Global 
toda a coleta de recicláveis da cidade. Outra experiência está na cidade de 
Blumenau/SC, onde existe uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas 
Populares coordenada pela Fundação Universitária de Blumenau, com apoio 
do Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 
Populares (PRONINC), em parceria com o poder público local.

Exemplos da atuação municipal em políticas penais



Fale conosco:
labgepen@gmail.com


