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1.0 -  OBJETIVO 

O conjunto de orientações dispostas nesse documento visa sistematizar, contribuir e 

orientar alguns procedimentos realizados pelos Assistentes Sociais que atuam nas 

Unidades Prisionais de Mato Grosso, bem como nortear ações, possibilitar reflexões e 

padronizar alguns formatos de relatórios e formulários. O principal objetivo, portanto, é 

colaborar para disponibilização de maior qualidade nos serviços prestados à população 

atendida (reeducandos, familiares e servidores), sistematizando e homogeneizando a 

linguagem de comunicação entre os profissionais que atuam nesses espaços.

2.0 – ABRANGÊNCIA E COMPOSIÇÃO:

O documento versa sobre a abrangência das atividades dos Assistentes Sociais das 

Unidades Prisionais nos regimes fechado, semi-aberto e aberto, com a seguinte 

composição:        

            Atribuições Regimentais

            Atividades do Assistente Social

            Padronização de Impressos

            Padronização de Relatórios

            Normatizações específicas

3.0 -  ATRIBUIÇÕES  REGIMENTAIS

As atribuições regimentais do Serviço Social se articulam frente à condição social 

vivenciada pelo cidadão assistido, considerando-se a dimensão e realidade de seu 

habitat atual. Nesse sentido a atuação profissional frente ao Sistema Penitenciário se 
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direciona de forma a atender aos dispositivos legais de amparo ao cidadão sob custódia 

judicial, delimitada pelo regime de cumprimento de pena estabelecido. 

As atribuições do Assistente Social vem subsidiadas no contexto das legislações 

pertinentes às áreas de atuação de acordo com as situações problemas desencadeadas 

pela clientela assistida, em busca de orientação à condução dão procedimento a ser 

efetivado, frente a este ambito, a atividade  vem sendo amparada nas seguintes 

descrições legais:

-  Lei nº 7210/84, regimento interno padrão dos estabelecimentos prisionais do Mato 

Grosso, Lei nº 8662/93, regimento interno do departamento penitenciário nacional, plano 

nacional de saúde no sistema previdenciário, parametros para atuação do serviço social 

na saúde (Conselho Federal de Serviço Social), etc; 

4.0 -  ATIVIDADES DO ASSISTENTE SOCIAL:

Considerando-se o disposto nas atribuições regimentais, que direcionam as ações 

profissionais no âmbito da atuação, constituem-se atividades do Assistente Social dentro 

do sistema penitenciário de Mato Grosso, todos os procedimentos realizadas por 

profissionais de Serviço Social, nas unidades em que se encontram inserido.  Para tanto, 

buscou-se considerar as particularidades gerais, as especificidades de cada regime e a 

realidade vivenciada. 

Assim, a implantação deste documento intenciona estabelecer uma linguagem ética, 

técnica e prática a ser utilizada no desencadear das atividades do Assistente Social 

frente à clientela do sistema penitenciário do Estado. 

Como suporte, apresentamos algumas terminologias técnicas usadas em nosso 

cotidiano:

Prontuário de Atendimento Social - documento utilizado para identificar e 

sistematizar informações relativas ao reeducando e seu contexto social, durante sua 

permanência no sistema prisional do Estado, onde contém as ações, os procedimentos e 
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os recursos realizados em relação a ele e sua família;

Acompanhamento Social  -  trata-se do acompanhamento sistemático individual ou 

em grupo ao reeducando(a) para a execução de procedimentos sociais de relevância ao 

contexto em que se encontra inserido;

Atendimento de Apoio/emergencial -  è o atendimento não sistemático, prestado ao 

reeducando(a), para atendimento de uma situação emergencial com finalidade 

específica e pontual.

Acolhimento –  é o procedimento inicial de coleta de dados pessoais e familiares 

realizado com o reeducando, visando subsidiar a construção do estudo social e os 

encaminhamentos pertinentes a sua realidade. Também subsidia a análise de inserção 

nas frentes de trabalho, o recebimento de benefícios e o desencadeamento de um 

posterior acompanhamento social. 

Estudo Social – É um instrumento utilizado nas mais diferentes áreas e modalidades 

de intervenção, cuja finalidade é a orientação do processo de trabalho do profissional.

Laudo Social – Contextualização de uma situação especifica, condicionado à realidade 

vivenciada momento a momentos em que subsidiaram a realização da perícia social.

Parecer Social - Opinião fundamentada sobre a realidade analisada, contextualizando 

a situação social estudada e tendo como eixo organizador o teor da solicitação efetuada.

Pericia Social –  Tem a finalidade precípua de emissão de parecer para subsidiar a 

decisão de outrem (muito frequentemente o juiz) sobre uma determinada situação. 

Constitui-se parte essencial da perícia, o parecer social e o laudo social.

Exame Criminologico (Avaliação Psicossocial)- Documento elaborado pela 

Comissão Técnica de Classificação onde os profissionais envolvidos contextualizam a 

realidade do reeducando, para subsidiar o magistrado na conclusão/concessão de 

benefícios; sempre solicitado pelo Poder Judiciário. 

Ações periciais: São ações relacionadas à produção e emissão de pareceres laborais, 

exames criminológicos, pareceres e laudos sociais, relatórios e comunicações diversas 

ao Poder Judiciário, Ministério Público  e outros afins.
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Ações sócio-educativas: Referem-se às ações de conteúdo mais educativo e sócio-

assistencial, tais como: re-encaminhamento de demandas, informações, 

acompanhamento e orientação social acerca de direitos, benefícios, programas, projetos 

e rede de serviços sociais e públicos.

Ações político-organizativas: re-direcionamento de demandas no sentido de maior 

potencialização  dos familiares da população encarcerada, bem como contribuição para 

acessibilidade de direitos. Vale ressaltar que todas essas  ações acabam sendo 

realizadas paralelamente entre si, ocorrendo em alguns momentos a predominância de 

uma ou outra.

Competencias e Habilidades - Relacionam-se à capacidade técnica dos profissionais 

de Serviço Social no espaço prisional e à viabilidade estrutural para tanto. Pauta-se 

sempre pelas prerrogativas éticas e profissionais do Serviço Social.1

4.1 - PROCEDIMENTOS NO REGIME FECHADO MASCULINO:

1. Atendimento individualizado ao reeducando constituindo o prontuário de 

Atendimento Social;

2. Orientar o preso quanto:

a) Direitos e Deveres - conforme prevê a LEP e regimento interno do sistema prisional 

de Mato Grosso. 

d) Direitos Sociais, Previdenciários e Trabalhistas (auxilio reclusão, seguro 

desemprego, reconhecimento de paternidade, registro de filhos, etc)

e) Acesso à documentação civil 

3. Acompanhar o preso às instituições cujos atendimentos requeiram 

acompanhamento profissional; (recebimento de benefícios, Cartórios, Hospitais, bancos, 

etc);
1  O conjunto de definições aqui presentes foram subsidiadas a partir dos estudos de Miotto (2001), Negrini (s/d) e 

Pizzol (2005).
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4. Realizar investigação e estudo sócio-familiar;

5. Realizar ações que visem a preservação dos laços afetivos familiares da clientela;

6. Prestar atendimento e acompanhamento sistemático ao reeeducando; 

7. Prestar atendimento e orientação à família quanto ao acesso aos direitos 

garantidos nas políticas públicas, como: documentos civil, benefícios sociais, beneficios 

trabalhistas e previdenciários, etc; 

8. Avaliar as solicitações de visita aos familiares em casos de enfermidades em 

estado terminal;

9. Realizar acompanhamento social aos reeducandos em atividade laboral;

10. Realizar emissão de pareceres, laudos, informações técnicas sobre o preso, à 

sua família, nos procedimentos de benefícios e direitos sociais;

11. Promover o atendimento multiprofissional, para avaliação e emissão de laudos 

Pareceres psicossociais;

12. Realizar encaminhamento de reeducandos e familiares ao atendimento de outras 

instituições ou profissionais diversos;

13. Elaborar e desenvolver projetos que visem a reintegração social do preso;

14. Efetuar contatos com Instituições públicas e privadas em busca de parceria no 

atendimento às necessidades dos reeducados;

15. Contribuir com a formação profissional do Assistente Social em parceria com as 

instituições de ensino;

16. Socializar com os magistrados os resultados obtidos nos procedimentos de 

acompanhamento continuado do reeducando/egresso;

17. Realizar triagem de familiares com vistas à conceção de visita social no interior 

das Unidades Penais;

18. Prestar assessoria técnica no tocante a área social, ao diretor e diretor adjunto da 
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Unidade;

19. Integrar efetivamente comissões e conselhos, cujos objetivos sejam relacionados 

à atuação profissional no âmbito geral;

20. Receber e emitir documentos relativas aos procedimentos sociais;

4.2 – PROCEDIMENTO NO REGIME FECHADO FEMININO

Alem das atividades previstas nos procedimentos no regime fechado masculino, o 

atendimento na unidade feminina compreende ainda:

1. Atendimento às necessidades dos filhos das reeducandas que permanecem na 

creche da Unidade tais como:

- Acompanhar a assistência médica fora da unidade;

- Orientar e acompanhar mães e familiares quanto ao procedimento de guarda 

provisória e definitiva; 

3. Acompanhar filhos adolescentes de reeducandas que forem encaminhados a casas 

de custódias ou lares durante sua reclusão;

4. Promover e acompanhar visita das reeducandas aos filhos sob guarda de outras 

unidades públicas; 

5. Auxiliar a reeducanda quanto à guarda de filhos menores, quando a mesma não 

possui familiares, no Estado;

6. Apoiar e subsidiar os familiares das reeducandas na conquista de benefícios sociais 

quando os mesmos não dispuserem de condições efetivas para a condução  do 

processo;

7. Orientar e acompanhar reeducandas e familiares nos procedimentos que envolvam 

conselhos tutelares e vara de infância e adolescência;       
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4.3 - PROCEDIMENTOS NO REGIME SEMI-ABERTO E ABERTO

1. Atendimento individualizado ao preso constituindo o prontuário de Atendimento 

Social;

2. Orientar o albergado e egresso quanto aos seus direitos e deveres frente a 

Unidade Penal, (regimento interno do Sistema Penitenciário do Estado e da Unidade);

3. Promover a busca e o acesso à documentação civil (C.N, RG, CPF...) quando 

assim necessitar;

4. Realizar acompanhamento e avaliação da convivência familiar durante o processo 

de reinserção sócio-familiar; 

5. Integrar e participar como membro efetivo de comissões e conselhos instituídos 

pelas Unidades;

6. Realizar e apoiar ações que visem à reaproximação e preservação dos laços 

afetivos familiares

7. Promover orientação à família, quanto ao acesso aos direitos sociais garantidos 

em lei;

8. Realizar a construção de estudos, pareceres e laudos técnicos sobre o albergado 

e egresso;

9. Promover o atendimento multiprofissional para elaboração de laudo psicossocial;

10. Auxiliar o Albergado e egresso quanto no acesso a atendimento de outras 

instituições ou profissionais diversos;

11.  Elaborar e desenvolver projetos que visem à reintegração social;

12.  Receber, emitir ofícios e documentos relativos aos procedimentos sociais;

13.  Realizar visitas aos locais de trabalho dos albergados e egressos;

14.  Realizar visitas e acompanhamento  no desenvolvimento educacional do egresso 
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e albergado,

15. Emitir relatórios de acompanhamento e desenvolvimentos do albergado no 

processo de reintegração sócio laboral no auxilio de concessão de beneficio aos 

mesmos. 

16.  Emitir Laudos e Pareceres com relação ao acompanhamento do processo de 

reintegração laboral do albergado;

17.  Realizar contatos com familiares de albergados e egressos na identificação de 

riscos sociais e, ou situações agravantes que interfira no cumprimento de sua pena.

18.  Intervir nas situações sociais que envolvem albergados e egressos quando 

houver riscos de prejuízo ao cumprimento de sua pena e ao processo de reintegração 

sócio-laboral;

19.  Auxiliar, apoiar e incentivar empresas dispostas a compartilhar no processo de 

reintegração laboral;

20.  Buscar parceria com instituições de atendimento sociais, objetivando e 

promovendo a inserção dos albergados e egressos, sugerindo ao magistrado o 

redimensionamento da pena se necessário;

21.  Apoiar e auxiliar o albergado ou egresso nas situações trabalhistas;

22.  Intervir junto ao magistrado nas situações que gerarem conflito entre as 

determinações judiciais e o processo de reintegração sócio-laboral;

• Acolhimento do reeducando quando da chegada na Unidade, que consiste na sua 

primeira entrevista técnica, com colhimento de dados processuais, pessoais e familiares 

em prontuário próprio, situando-o na nova situação penal, das responsabilidades, 

direitos e deveres (civis e criminais) no cumprimento da reprimenda, das progressões, 

horários e das conseqüências no descumprimento, da unidade e suas regras, rotinas e 

dos serviços técnicos psicossociais, programas e serviços a que tem direitos; 

• Acompanhamento e encaminhamento aos bens e serviços das políticas públicas, 

das situações de necessidades do reeducando e família, para contribuir com o acesso e 

10



resolutividade  dos mesmos ;

• Atendimento individual, para orientaçãos, aconselhamentos, encaminhamentos e 

coletivo, através de reuniões para orientações/encaminhamentos;

•  Gerenciamento de crises junto a diretoria da unidade, dos casos que requeiram 

intervenção (desafetos, risco de vida, brigas, etc);

• Elaboração de relatórios técnicos diversificados (Ministério Público, Magistrado, 

gestores, psicossociais, horários diferenciados,etc);

• Elaboração, controle e acompanhamento de prontuários, horários diferenciados 

de escola e trabalho, programas de formação, emprego e renda, trabalho, etc;

• Atualização das situações e evoluções da reprimenda e registros nos prontuários 

da unidade, facilitando e permitindo o encaminhamento e providências necessárias da 

gestão e das instancias devidas (SEJUDH,MP,Magistrado,etc, transferências para outras 

comarcas, etc);

• Rotinas: 

Encaminhantos, documentações ( certidões de nascimento, casamento, CTPS, RG, 

SECOPA e empresas privadas parceiras de formação profissional, emprego  e renda, 

escolas, SUS e seus serviços ( DST, Tb, Central de Regulação, hospitais, policlínicas, 

PSF, etc), Previdência Social, programas de habitação, CRAS e CRES,  consulados, 

FUNAI, Conselhos de Direitos, etc; estudos técnicos multiprofissionais, laudos e 

pareceres, visitas domiciliares, interurbanos, contatos com técnicos e profissionais das 

unidades privativas de liberdade (fechado) para  continuidade de acompanhamento, 

documento, saúde, tempo de trabalho e estudo para remissão de pena, auxilio reclusão 

e outros direitos adquiridos, etc;

OBS: Estes são trabalhos realizados atualmente na Unidade até o momento (Abril-

2012), considerando as possibilidades e limitações estabelecidas, de espaço físico 

mínimo e quadro de profissionais técnicos inadequado a um trabalho de conformidade 

com toda legislação pertinente (LEP, direitos humanos,  códigos de ética profissional, 

etc).  
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4.4 – PROCEDIMENTOS NA UNIDADE II

1. Realizar anamnese Social;

2. Realizar visitas domiciliares;

3. Desenvolver estudo do perfil sócio-economico e familiar;

4. Elaborar pareceres sociais para diversos fins;

5. Realizar estudo de caso juntamente com a equipe multidisciplinar;

6. Coordenar o grupo de sócio-terapia;

7. Dirigir o grupo de familiares, visando a reintegração social e o restabelecimento dos 

laços afetivos;

8. Dirigir o grupo de cidadania, visando o resgate da pessoa humana e sua reabilitação 

na sociedade;

9. Realizar atendimento individual com objetivo de ouvir e orientar o paciente durante o 

processo de tratamento;

10. Realizar encaminhamentos necessarios;

11. Acessar a garantia e preservação dos direitos sociais; amparo social, 

documentação, e outros;

12. Participar de reuniãoes de equipe, bem como treinamentos, seminários, 

capacitação e encontros referente à saúde mental e assuntos afins;

13. Sensibilizar e divulgar com a equipe os trabalhos desenvolvidos na Unidade de 

saúde;

14. Realizar doutras atividades correlatas;
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5.0 – ROTINAS DAS UNIDADES DE SERVIÇO SOCIAL NAS UNIDADES PENAIS 

1. Atendimento individual ao reeducando, realizar os procedimentos emergidos 

frente as necessidades apresentadas na avaliação profissional;

- Contato com familiares (residentes fora do Município ou Estado; o reeducando não 

receba visita; situação de doença graves ou óbitos na família, e em atendimento às 

necessidades sociais verificadas pelos profissionais); 

- Entrevistas para produção de laudos, pareceres e estudos sociais;

- Confirmação do aceite em receber determinada visita social, solicitada pela família;

 - Realização do procedimento de reconhecimento de paternidade ou registro civil do 

filho;

Realização de procedimentos emergidos no atendimento: 

- Providencias de documentos civis (C.N, CPF, CTPS, RG, etc);

- Encaminhamentos aos demais órgãos, setores e profissionais, dentro e fora da 

Unidade; (saúde, educação, defensoria, etc,);

- Contato com empresas/instituição para acesso aos direitos trabalhistas (rescisão 

contratual, FGTS, PIS/PASEP, seguro desemprego, etc,)

2. Acompanhar o reeducando nas seguintes situações:

- Casos de doenças graves que influenciem em sua atividade física e/ou mental;

- Às Agências Bancárias, em casos de recebimento de valores elevados, ou situações 

que não permitam outro tipo de acompanhante;

- Aos Cartórios em casos em que a instituição não aceitar outra categoria profissional 

como acompanhante; 

3. Realizar contatos com órgãos públicos ou privados em busca de parcerias ao 

atendimento às necessidades apresentadas;

4. Realizar palestras relativas a temas que abordem a educação em saúde, 
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politicas públicas, educação familiar, etc;

5. No caso de reeducanda do sexo Feminino o Serviço Social acompanha a 

mesma em visita ao filho em caso de Internação Hospitalar e/ou Doença Grave;

6. Realizar visitas domiciliares em casos de prisão domiciliar por solicitação 

judicial, em casos de doenças mentais e graves;

7. Realizar visitas hospitalares em caso de doenças mentais, graves e 

degenerativas;

8. Realizar atendimento à familiares dos reeducandos com vistas a proporcionar 

suporte ao encaminhamento das necessidades de acordo com a situação apresentada, 

ex.:

- Solicitação de reconhecimento de paternidade;

- Registro de nascimento de filhos;

- Direito ao recebimento do beneficio de auxílio reclusão; 

- Recebimento de benefícios sociais e trabalhistas do reeducando;

- Providência de documentos do reeducando;

- Consultas (ao direito e beneficiários), providências da documentação necessária, 

quando a família não disponibiliza;

- Solicitação de atestado de permanência carcerária ao setor penal; 

- Encaminhamento da família ao INSS; 

9. Encaminhar a família aos órgãos responsáveis pela execução das politicas e 

programas sociais, em situações de vulnerabilidade social (CRAS, CREAS, Conselho 

Tutelar, Defensoria, etc);

10. Participar de reuniões interdisciplinares, comissões, qualificações e eventos 

externos;

11. Elaborar relatórios técnicos interdisciplinares e pareceres e encaminhamentos

12. Comunicar familiares em casos de óbitos, com orientação referente aos 
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trâmites legais/institucionais;

13. Criar protocolos e rotina de ação que possibilitem a organização, 

acessibilidade e sistematização no cotidiano do trabalho profissional;

14. Registrar os atendimentos sociais nos prontuários Individuais com objetivo de 

subsidiar a equipe quanto as informações sociais pessoais e familiares do reeducando.

15. Trabalhar com as famílias dos reeducandos no sentido de fortalecer seus 

vínculos, na perspectiva de torná-las sujeito do processo de reestruturação social, 

laboral e familiar;
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