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1. VISITA AO RECUPERANDO  
 
1.1 A visita ao recuperando poderá ser familiar, íntima ou social: 

a) Visita familiar compreende a visita de: pais, filhos, cônjuge, 
companheira, parentes e amigos; 

b) Visita íntima compreende a visita do cônjuge sendo esta união estável 
devidamente comprovado; 

c) Visita social compreende quando na falta da carteira individual de 
visitante (CIV) o diretor do estabelecimento penal,em casos 
excepcionais, poderá autorizar por escrito a visita ao recuperando por 
tempo pré determinado 

 
1.2 As pessoas interessadas em visitar o recuperando devem requerer prévio 
cadastramento no estabelecimento penal onde se encontra o recuperando;  
 
1.3 Cabe à administração do estabelecimento penal a elaboração da carteira 
individual de visitante (CIV); 
 
1.4 O recuperando deverá listar um rol de 5 (cinco) nomes para realização de 
visita, sendo que destes nomes somente 2 (duas) pessoas poderão visitá-lo por 
dia de visita.Este rol de nomes só poderá ser alterado a cada 6 (seis)meses; 
 
1.5 Os procedimentos para cadastramento de visitas devem ser precedidos de 
pelo menos uma semana antes do dia previsto para a primeira visita; 
 
1.6 É vedado o ingresso no estabelecimento penal,de visitantes não 
credenciados previamente, salvo quando autorizado por escrito pelo diretor; 
 
1.7 A visitação social ao recuperando será permitida no número limitado de 2 
(duas) pessoas, excluindo-se os filhos menores de doze anos que serão 
permitidos em qualquer número, desde que acompanhado com documento 
oficial que comprove a paternidade. O horário para visitação social será de 09h 
à 10h no período matutino e das 14h à 15h no período vespertino, devendo o 
Diretor respeitar o mínimo de duas horas para visitação;  
 
1.8 As crianças e os adolescentes deverão estar acompanhados por um adulto, 
caso o adulto/acompanhante não seja pai/mãe ou representante legal será 
necessário competente autorização judicial;  
 
1.9 É proibida a visita íntima por menor de 18 anos, salvo se o(a) visitante for 
casado(a) ou constitui com o(a) recuperando(a) uma união estável. O 
casamento ou a união estável deverão ser comprovadas de acordo com os 
preceitos previstos no Código Civil Brasileiro, no momento do cadastramento; 
 
1.10 Para o credenciamento e a efetiva visita do advogado somente será 
exigida Carteira da OAB, sendo seus dados cadastrados mediante declaração 
do mesmo. Os horários de acesso aos advogados nos estabelecimentos 
penais do Estado de Mato Grosso, para atendimento a clientes assistidos será, 
preferencialmente, das 8h às 18h, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
independentemente de apresentação de procuração. 



§1º. Por motivos de segurança, os horários e dias de atendimento poderão ser 

alterados ou reduzidos, desde que devidamente fundamentado pelo Diretor (a) 

da Unidade, ocasião em que a OAB/MT deverá ser notificada com 

antecedência por documento que justifique a respectiva decisão.  

 
1.11 Será garantida a preferência de ingresso aos visitantes: gestantes, com 
mais de 65 anos, portadores de deficiência e pessoas com crianças de colo; 
 
1.12 Os recuperandos que estiverem cumprindo alguma sanção disciplinar 
serão impedidos de receber visita, exceto a visita de seu advogado; 
 
1.13 Se o visitante possuir alguma pendência referente à documentação ou por 
solicitação do recuperando, será impedido de adentrar no estabelecimento 
penal até que cessem as referidas pendências; 
 
1.14 Os visitantes não podem adentrar no estabelecimento penal trajando 
roupas das forças armadas, das polícias militar e civil, bem como, coletes de 
agentes penitenciários ou de segurança em geral, mini-saia, shorts, decotes 
acentuados e roupas de cores escuras, transparentes, sob efeito de álcool ou 
drogas ilícitas; 
 
1.15 O visitante deverá adentrar no estabelecimento penal com calçado 
adequado e que não levante suspeita, apesar de todos serem revistados. As 
vestimentas não devem ter detalhes em ferro, aço e outros que atrapalhem a 
detecção de metais; 
 
1.16 Irregularidades cometidas pelos visitantes ensejarão o descredenciamento 
de até 6 (seis) meses conforme RIP. Esta informação constará no prontuário do 
recuperando; 
 
1.17 Todos os visitantes devem passar por revista, incluindo os menores, e 
serão vistoriados todos os objetos que portarem. O visitante que se recusar ao 
procedimento de revista não poderá adentrar no estabelecimento penal, 
devendo ser lançado em livro de ocorrência; 
 
1.18 Em se tratando de advogado constituído, o mesmo passará por revista 
mecânica, porém, caso queira entrarno dia de visitas, como visitante comum, 
deverá submeter àsmesmas normas de revista dos visitantes; 
 
1.19 Recomenda a Resolução nº. 08, de 30 de maio de 2006 - CNPCP, em 
obediência às garantias e princípios constitucionais, que a inviolabilidade da 
privacidade nas entrevistas do preso com o seu advogado seja assegurada. O 
parlatório ou ambiente equivalente onde se der a entrevista, não poderá ser 
monitorado por meio eletrônico ou de qualquer natureza; 
 
1.20 Os objetos e materiais destinados aos recuperandos serão vistoriados e 
após devolvidos ao visitante;  
 



1.21 Os visitantes não podem portar:Equipamentos eletrônicos, tais como: 
Máquina fotográfica, filmadoras e gravadores, etc; armas, munições e 
explosivos;ferramentas, serras, combustíveis; bebidas alcoólicas e drogas 
ilícitas; valores em dinheiro, cheque, cartões bancários ou outros títulos; joias, 
bijuterias e relógios; cartas, bilhetes ou outras comunicações para os 
recuperandos (ou produtos do gêneros). 
 
1.22 Os visitantes podem trazer para os recuperandos: 
 

a) Xampu e condicionador em embalagens transparentes; 
b) Tintura de cabelo em embalagens lacradas 

c) Biscoito e pães de queijo em embalagens transparentes; 

d) Presunto e queijo fatiados em embalagens 
e) transparentes; 
f) Bolo, sem recheio e sem cobertura e devidamente 

fatiados; 
g) Frutas fatiadas (as cítricas devem estar descascadas); 
h) Doces acondicionados em embalagens transparentes; 
i) Vestuário e calçados de uso pessoal (cor clara); 
j) Livros e revistas sem conteúdo pornográfico; 
k) Um aparelho de barbear descartável plástico; 
l) Cinco maços de cigarros e 1 (um) caderno do tipo 

brochura; 
m) Achocolatado (embalagem transparente); 
n) Açúcar somente cristal 02 kg (embalagem transparente); 
o) Bolacha doce (exceto as recheadas) embalagem 

transparente; 
p) Bolacha salgada (embalagem transparente); 
q) Café em pó (embalagem transparente); 
r) Margarina 250 g; 
s) Miojo e o tempero (embalagem transparente); 
t) Pão de forma fatiado e no máximo 2 (dois) pacotes; 
u) Refrigerante sabor guaraná ou água mineral sem 

gás 1,5l em embalagem transparente; 
v) Sucos em pó (exceto frutas vermelhas e pó branco) 05 (cinco) unidades 

em embalagem transparente). 
 

1.23 Os itens acima especificados não poderão ultrapassar o volume 
correspondente a duas sacolas de plástico comum com capacidade de 5 
(cinco) quilos cada; 
 
1.24 Os materiais e os objetos fornecidos pelo estabelecimento penal devem 
ser substituídos pelos seus correspondentes, quando trazidos pelos visitantes, 
desde que justificado e autorizado pelo diretor; 
 
1.25 Nos estabelecimentos penais em que não é permitido o uso de geladeira e 
fogão não serão entregues ao recuperando alimentos que necessitem de 
refrigeração, cozimento ou outra forma de conservação ou preparo; 
 



1.26 Os visitantes não poderão permanecer nas dependências dos 
estabelecimentos penais antes ou depois do horário destinadas à visita. 
 
2. RITO PROCEDIMENTAL DE REVISTA 
2.1 Da visita e medidas administrativas:  

a) As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações da 
pessoa aprisionada com a sociedade, principalmente com sua família, 
parentes e companheiros; 

b) O recuperando poderá receber visitas conforme previsto no POP; 
c) O recuperando recolhido ao pavilhão hospitalar ou enfermaria e, 

impossibilitado de se locomover, ou em tratamento psiquiátrico, poderá 
receber visita no próprio local, a critério da autoridade médica, e com 
anuência do Diretor do estabelecimento penal; 

d) As crianças e adolescentes somente ingressarão no estabelecimento 
penal quando filho (a) do recuperando e acompanhadas do pai ou mãe 
ou ainda, na falta deste, de pessoa legalmente responsável, ficando a 
cargo desta a guarda e acompanhamento durante o período de 
visitação; 

e) As crianças e adolescentes somente ingressarão no estabelecimento 
penal depois de identificadas, na forma da lei e após expedição da CIV.  

f) Compete ao diretor do estabelecimento penal, fixar os dias e horários de 
visitação; 

g) A revista é a inspeção que se efetua, com fins de segurança, por meios 
mecânicos e/ou manuais, em pessoas que na qualidade de visitante, 
servidores ou prestadores de serviço que ingressam nos 
estabelecimentos penais. 

 
 
2.2 Os Objetivos:  

a) Padronizar os procedimentos de revista aos visitantes que adentrarem 
nos estabelecimentos penais; 

b) Resguardar a segurança dos servidores do estabelecimento penal e 
para um melhor desempenho de suas funções; 

c) Preservar a dignidade pessoal do cidadão livre, cujo ingresso no 
estabelecimento penal obedecerá um rígido controle; 

d) Regulamentar entrada da assistência religiosa nos estabelecimentos 
penais; 

e) Atender o que determina o disposto na resolução nº 01, de 27 de março 
de 2.000 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP), que recomenda a adoção  de procedimentos quanto à revista; 
o disposto nos artigos 113 a 117, capítulo – III do título – VIII do decreto 
nº 5.683 de 13 de dezembro de 2002 – Regimento Interno Padrão dos 
Estabelecimentos Penitenciários do Estado de Mato Grosso; o disposto 
no art. 3º da lei federal nº 10.792 de 1º de dezembro de 2003, que 
alterou a lei de execuções penais e código de processo penal, onde 
determina que todos os visitantes que ingressam nos estabelecimentos 
penitenciário, deverão se submeter à revista mecânica, ainda que 
exerça cargo ou função pública. 

 
2.3 Da revista e da busca: 



a) A revista, procedimento padronizado que preceder o ingresso de 
pessoas nos estabelecimentos penais, será feita mediante busca 
pessoal manual ou com utilização de equipamentos que permitam 
identificar objetos portados 

b) A revista em mulheres será feita exclusivamente por mulheres; 
c) A revista em homens será feita exclusivamente por homens; 
d) A revista em crianças será feita exclusivamente pelos pais ou 

responsáveis, sob supervisão de servidor da administração penal e em 
caso de meninas, por servidoras mulheres; 

e) A revista em adolescentes será feita exclusivamente na presença dos 
pais ou responsáveis, por servidor do mesmo sexo do revistado; 

f) Portadores de marca-passo ou pessoas que não possam se submeter à 
revista por meio de aparelhos serão revistadas apenas manualmente; 

g) As revistas serão feitas em locais reservados e individualizados onde 
apenas permanecerão, o revistando e o revistado; 

h) Em caso de suspeita de que a pessoa esteja na posse de coisa, 
material, instrumento ou acessório de ingresso proibido e/ou ilícito no 
estabelecimento penal, poderá ser feita busca pessoal, devendo tal fato 
ser registrado em livro apropriado; 

i) Para realização de busca pessoal é imprescindível à concordância da 
pessoa que se submeterá ao procedimento ou seu representante legal 
e, em caso de 

a) recusa, deverá ser registrado por escrito o motivo da suspeita e a 
decisão de proibição de entrada; 

j) Recusando-se a se submeter à busca e ainda assim tento interesse de 
ingressar no estabelecimento penal, o interessado poderá ser 
encaminhado a unidade hospitalar, para se submeter a exame de raio-x, 
após, o que, eliminada a suspeita, poderá ingressar novamente no 
estabelecimento 

k) Será realizada busca em veículos, containeres, caixas, invólucros, e 
quaisquer outros tipos de recipientes nos quais possam ser 
armazenadas coisas, objetos, produtos ou bens de ingresso proibido nos 
estabelecimentos penais. 
 

3. PROCEDIMENTOS DE REVISTA NOS VISITANTES E AUTORIDADES EM 
VISITA 
3.1 As pessoas que entrarem no estabelecimento penitenciário, sejam elas 
servidores da SEJUDH, servidores de outros órgãos do Estado, prestadores de 
serviço, dentre outros, deverão ser devidamente cadastradas e credenciadas, 
constando a data e horário da entrada e saída; 
 
3.2 Quando a assistência religiosa for dispensada a todo estabelecimento 
penitenciário, os documentos exigidos, assim como o credenciamento serão 
iguais ao estabelecido para o atendimento religioso individual; 
 
3.3 As pessoas descritas no item anterior que entrarem na área interna do 
estabelecimento penitenciário deverão submeter-se à revista corporal e em 
seus pertences, podendo sofrer revista minuciosa. 
 



4 AS NORMAS PARA OS PROCEDIMENTOS DE REVISTA AOS 
VISITANTES: 
4.1 Modalidades da revista: Fica definido, conforme se segue as formas de 
revistas, pertinentes, a ser realizada nos visitantes, toda vez que ingressar em 
estabelecimento penal do Estado, com a finalidade de identificar objetos não 
permitidos no ambiente prisional: 

a) Mecânica: realizada no revistado através de detectores de metais, 
aparelhos de raios-X e outros meios assemelhados existentes no 
estabelecimento penal; 

b) Pessoal: realizada no revistado através de ordem verbal, sendo que o 
mesmo deverá mostrar partes do corpo e locais das suas vestes; 

c) Manual: realizada no revistado e nas suas vestes por servidor 
competente; 

d) Revista em veículos: todo veículo que adentrar ou sair do 
estabelecimento penal será revistado. 

 
4.2 Aplicações da revista: 

a) Será aplicada a revista mecânica e nos seus pertences nas seguintes 
autoridades no exercício de suas funções: 

b) Chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário; 
c) Ministros e Secretários de Estado; 
d) Magistrados; 
e) Membros do Ministério Público e Defensoria Pública, 
f) Procuradores Federais, Estaduais e Municipais; 
g) Advogados; 
h) Policiais Civis, Militares, Federais, Bombeiros Militares e Peritos Oficiais. 
i) Membros do Conselho Penitenciário; 
j) Serventuários da Justiça; 
k) Representantes de Instituição Religiosa, devidamente credenciado; 
l) Todas as pessoas que adentrarem ao estabelecimento penal deverá no 

mínimo passar por revista  mecânica. 
 
 
4.3 Será realizada a revista pessoal: 

a) As revistas serão feitas em locais reservadas e individualizados, onde 
apenas permaneceram o revistando e o revisado; 

b) Em casos de suspeita de que a pessoa esteja de possa de coisas, 
materiais, instrumentos e acessórios de ingressos proibidos e/ou ilícito 
poderá ser feita a busca pessoal. Sendo constatado deverá ser 
registrado em livro apropriado; 

c) Para a realização de busca pessoal é imprescindível a concordância da 
pessoa que se submeterá ao procedimento ou seu representante legal 
e, em caso de recusa, deverá ser registrado por escrito o motivo da 
suspeita e a decisão de proibição da entrada; 

d) Recusando-se a se submeter a busca e ainda sim ter interesse de 
ingressar no estabelecimento Penal, o interessado poderá ser 
encaminhado ao Instituto de Medicina Legal – IML e/ou Hospital Público, 
para se submeter a exames clínicos, após, e eliminado a suspeita, 
poderá ingressar no estabelecimento penal; 



e) Será realizada busca em veículos, contêineres, caixas, invólucros, e 
quaisquer outros tipos de recipientes nos quais possam ser 
armazenadas coisas, objetos, produtos ou bens de ingresso proibido nos 
estabelecimentos penais. 

 
 
 
5 DOS PROCEDIMENTOS DURANTE A REVISTA 
5.1 Todos os pertences pessoais dos revistados deverão ser restituído ao 
término da revista, observando a orientação que todo visitante que for ingressar 
no estabelecimento Penal, deverá portar o mínimo necessário para a sua 
identificação; 
 
5.2 O visitante deverá deixar na parte externa do estabelecimento penal, os 
objetos com entrada proibida; 
 
5.3 A revista em menores realizar-se-á na presença, dos pais ou responsáveis 
legais; 
 
5.4 Os produtos permitidos quando não oferecidos pelo sistema penitenciário 
poderão ser trazidos pelos visitantes em dia diferenciado da visita, salvo em 
casos em que a família resida em outra localidade, e serão entregues no setor 
de revista, para que seja realizado minucioso exame (revista) na presença do 
portador conforme descrito no POP. Após, os produtos serão encaminhados ao 
destinatário. 
 
6 REVISTA NA SAÍDA CASO SEJA LEVANTADA ALGUMA SUSPEITA (se 
aplica: ao visitante recuperando e servidores) 
 
6.1 A revista deverá proceder da seguinte forma: 

a) Calçar as luvas; 
b) Verificar se a pessoa possui algum objeto; 
c) Caso a pessoa possua algum objeto, vistoriá-lo; 
d) Caso haja alguma irregularidade grave, deter a pessoa; 
e) Acionar a chefia imediata para os procedimentos de praxe quanto ao 

encaminhamento a autoridade para lavratura de Boletim de 
Ocorrência/flagrante; 

f) Registrar em livro de ocorrência do estabelecimento penal comunicando 
o fato ocorrido e informar de imediato a chefia imediata para as 
providências de praxe; 

g) Caso não haja irregularidade, verificar se a pessoa possui algum objeto 
da no estabelecimento penal; 

h) Caso possua, verificar se há nota fiscal ou autorização por escrito 
emitida pelo setor responsável na no estabelecimento penitenciário; 

i) Não havendo nota fiscal ou autorização, impedir a saída do objeto do 
estabelecimento penal e orientar a pessoa a apresentar o comprovante 
de compra; 

j) Não havendo irregularidade no objeto, realizar a vistoria pessoal: visual 
e com detector de metais nas roupas e calçados da pessoa; 

k) Caso haja irregularidade encaminhar a pessoa ao líder do plantão; 



l) O chefe imediato deverá encaminhar a autoridade para a lavratura de 
Boletim de Ocorrência/flagrante; 

m) Caso não exista irregularidade, entregar os pertences retidos; 
n) Liberar a pessoa; 
o) Retirar as luvas. 


