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Apresentação

O objetivo desta cartilha é orientar os servidores do 

sistema prisional, as instituições voluntárias e seus respectivos 

cooperadores, quanto à coordenação,administração, geren-

ciamento, supervisão, planejamento e execução dos projetos e 

programas relacionados às políticas públicas de ressocialização, 

especialmente a , espiritual e sobre drogas.

 

A Subsecretaria de Administração Prisional não objetiva o 

proselitismo, ao contrário, considera o direito a fé e a manifesta-

ção espiritual de cada indivíduo.

Quanto àss políticas sobre drogas é preciso haver o 

desejo de cada um em participar, já que o propósito é 

recuperar  o preso, respeitando a sua liberdade para reconhecer 

sua dependência química.

Toda política pública de ressocialização pode contar com a con-

tribuição de profissionais capacitados das unidades prisionais 

para desenvolverem juntos seus trabalhos. 
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Em busca da ressocialização
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Gestão, critérios e informação.

LEGALIDADE E OBJETIVIDADE.
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Missão

10 Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas | Sistema Prisional - SEDS



Incentivar a reintegração social e 

proporcionar a mudança de 

comportamento dos indivíduos priva-

dos de liberdade, anunciar os valores 

éticos e morais  descritos nos livros 

de instruções religiosas e nas políticas

 sobre drogas, visando a humanização 

de todo o Sistema Prisional do Estado 

de Minas Gerais.

Ceresp- Betim

Presídio de Lavras

Presídio de Inhapim
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Visão
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Oferecer todo tipo de manifestação religiosa e políticas sobre 

drogas promovendo o desenvolvimento da espiritualidade e 

consciência sobre drogas nas unidades prisionais, respeitando 

os limites de segurança.

Ceresp- Betim

Presídio de Inhapim
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Meta
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Diversificar e ampliar o desenvolvimento da espiritualidade e das 

políticas sobre drogas, através de manifestações religiosas e das 

ações sobre drogas estabelecidas no plano de trabalho, com o 

intuito de padronizar a assistência religiosa e as políticas sobre 

drogas  em todas as unidades prisionais do Estado de Minas Gerais. 

Presídio de Inhapim

Ceresp- Betim

Presídio de Ouro Preto Presídio de Andradas

Ceresp São Cristovão

Complexo Penitenciário Nelson Hungria
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Coordenadoria 
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Stakholders
     Superintendência de Atendimento ao Preso (Sape) ;

     Diretores das unidades prisionais; 

     Assessoria de Comunicação da Seds;

     Instituições e respectivos cooperadores;

    Serviço social e servidores da unidade prisional.

Equipe
1.     Coordenador da Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas ;

2.     Diretor de Atendimento e Ressocialização da unidade prisional;

3.     Serviço social e servidores da unidade prisional;

4.     Instituições e cooperadores voluntários. 
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Considerações sobre a 
verdadeira religião
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A religião, segundo os livros de instruções religiosas, aceita 

como pura e imaculada, ou seja, verdadeira, é esta: Cuidar 

dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e lembrar dos 

presos como se estivesse preso com eles.

Considerações de Leonardo Boff e Dalai Lama

“A melhor religião é a que mais te aproxima de um ser transcen-

dente, do Infinito.   É aquela que te faz melhor, e ser melhor é: 

aquilo que te faz mais compassivo, aquilo que te faz mais sensível, 

mais desapegado, mais amoroso, mais humanitário, mais respon-

sável... Mais ético...”

“A religião que conseguir fazer isso é a melhor religião... Não me 

interessa, a sua religião ou mesmo se tem ou não tem religião.

O que realmente importa é a sua conduta perante o seu semelhante, 

sua família, seu trabalho, sua comunidade, perante o mundo”.
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Assistência religiosa e 
políticas sobre drogas na prática
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 Sem doutrinação;  Sem proselitismo;

Primeiramente, as instituições voluntárias devem preencher 

o plano de trabalho, que será avaliado pela unidade prisional 

e pela Coordenadoria quanto à justificativa, metodologia e 

recursos materiais. Após a avaliação,  o projeto será deferido ou 

indeferido.

        As instituições voluntárias deverão ser legalmente 

constituídas há pelo menos um ano.

Como deve acontecer

 Respeitando a diversidade cultural e as diferentes 
instituições voluntárias nas unidades prisonais.

Como tudo começa
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Modelo do Plano de Trabalho
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 Após a análise do plano de trabalho sendo ele deferido, é 

realizado o cadastramento e crendenciamento das 

instituições voluntárias, que serão comunicadas quanto aos dias

de visitação à unidade prisional. Somente será  liberado o 

acesso dos cooperadores à unidade nos dias previamente 

estabelecidos pela mesma.

Documentação para cadastro

Original e cópia da carta de recomendação da 

instituição voluntária e declaração de não parentesco em 

papel timbrado assinado e carimbado pelo representante legal;

RG, CPF, RNE – Registro Nacional de Estrangeiro, comprovante 

de endereço atualizado inferior a três messes, em seu nome ou 

em nome de parente de primeiro grau;

Idoneidade comprovada e ser maior de 18 anos regularmente 

residente no país. 
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Assistência Religiosa

Em todas as unidades 

prisionais administradas 

pela Suapi, existem práticas 

de assistência religiosa. As 

visitas às unidades prisionais 

são exclusivas aos presos mas 

podem em tempo oportuno, 

se estender aos funcionários.

 A visitas são feitas por 2 a 6

cooperadores nas unidades 

de até 1000 presos, tendo 

duração de de uma hora, e 

de 2 a 10 cooperadores nas

unidades acima de 1000 

presos, com duração de até 

duas horas. 
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Políticas Sobre Drogas

Objetivos e diretrizes:

I – instituir, avaliar, acompanhar, sistematizar e garantir a implan-

tação e efetivação, em todas as unidades prisionais, da melhoria 

dos programas e ações ( inclusive terapêuticas )  e conscientizar a 

comunidade carcerária sobre os prejuízos sociais e de saúde e as 

implicações negativas representadas pelo uso e abuso de álcool e 

outras drogas e suas consequências;

II - Promover, estimular e apoiar a capacitação continuada, o tra-

balho interdisciplinar e multiprofissional, com a participação de 

todos os atores sociais envolvidos no processo;

III - Fundamentar as campanhas e programas de prevenção com 

pesquisas e levantamentos sobre o uso e abuso de álcool e outras 

drogas e suas consequências.;

IV - Avaliar os serviços de tratamentos oferecidos em cada unidade 

prisional e o tipo de atuação dos mesmos, seu alcance na comuni-

dade carcerária e a atuação dos profissionais bem como os resul-

tados obtidos;

V - Diagnosticar a prevalência do uso e abuso de substâncias psi-

coativas pela população, visando a implantação e implementação 

de programas e políticas públicas nas unidades prisionais.
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Ações 
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 Celebrações

 de missas e cultos;

 Celebração 

de eucaristia;

Assistência Religiosa

 Batismo;

 Confissão e 

aconselhamento;
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Distribuição de  

livros de instrução 

religiosa;

Casamentos.

Políticas Sobre Drogas

 

Palestras;  

 



28 Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas | Sistema Prisional - SEDS



Dinâmicas
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Fundamentação legal para
 assistência religiosa
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Lei de Execuções Penais (LEP - nº 7.210 de 11/07/84):

4º “O estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas 

atividades de execução da pena e da medida de segurança” 

10º dispõe sobre “(...) a assistência ao preso e ao internado, como 

dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno 

à convivência em sociedade, estendendo-se esta ao egresso”. 

Constituição Federal (1988)
Art. 5º VI “É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”;

Art. 5º, VII “É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistên-

cia religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva...”.

Lei de Execução Penal Federal (LEP - nº  7210 de 11/07/84) :
Art. 24 – “A assistência religiosa, com liberdade de culto, será 

prestada aos presos e aos internados, permitindo-lhes a partici-

pação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem 

como a posse de livros de instrução religiosa.
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§ 1º No estabelecimento haverá local apropriado para os cultos 

religiosos.

§ 2º Nenhum preso ou internado poderá ser obrigado a participar 

de atividade religiosa.”;

Art. 41 – “constituem direito do preso: 

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e re-

ligiosa”.

Lei de Execução Penal Estadual ( LEP - nº 11.404/94):

Art. 60 - “O sentenciado tem direito à liberdade de crença e culto, 

permitida a manifestação religiosa pelo aprendizado e pelo exer-

cício do culto, bem como a participação nos serviços organizados 

no estabelecimento penitenciário, a posse do livro de instrução re-

ligiosa e a prática da confissão, sem prejuízo da ordem e da disci-

plina.

Parágrafo único - A manifestação religiosa se dará sem prejuízo da 

ordem e da disciplina exigidas no estabelecimento.”
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Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária

 
Resolução nº 8, de 9 de novembro de 2011:

O Presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Peniten-

ciária (CNPCP), no uso de suas atribuições e, Considerando que 

a Constituição da República estabelece que o Brasil é um Estado 

laico, assegurando a inviolabilidade da liberdade de consciência 

e de crença, o livre exercício de cultos religiosos e a prestação de 

assistência religiosa nas unidades civis e militares de internação 

coletiva; Considerando que a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da Organização das Nações Unidas prevê, em seu artigo 

XVII, que toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento,             

consciência e religião, e que esse direito inclui a liberdade de mu-

dar de religião ou crença, de manifestar sua crença pelo ensino, 

pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletiva-

mente, em público ou em particular; Considerando que as Regras 

Mínimas da Organização das Nações Unidas para o Tratamento 

de Reclusos, assim como a Resolução nº 14/1994 do Conselho Na-

cional de Política Criminal e Penitenciária, prevêem a assistência 

religiosa em estabelecimentos penais, com liberdade de culto e a 

participação nos serviços organizados pelo estabelecimento pe-
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nal, assegurando a presença de representantes religiosos, com 

autorização para organizar serviços litúrgicos e fazer visita pasto-

ral a adeptos de sua religião; Considerando que a Lei de Execução 

Penal (LEP) prevê a assistência religiosa aos presos, bem como a 

liberdade de culto, sendo-lhes garantida a participação nos ser-

viços organizados no estabelecimento penal; Considerando que 

a Lei nº- 9.982, de 14 de julho de 2000, dispõe sobre a prestação de 

assistência religiosa em estabelecimentos prisionais; Considerando 

as recomendações contidas no documento “Princípios Básicos: Re-

ligião no Cárcere”, apresentado no Congresso das Nações Unidas 

sobre Prevenção do Delito e Justiça Criminal, realizado no Brasil 

em 2010; Considerando que o Plano Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária de 26/04/2011 recomenda respeito às diferenças e 

ações específicas para os diferentes públicos;

Resolve:

Estabelecer as seguintes diretrizes para a assistência religiosa nos 

estabelecimentos prisionais. 

Art. 1º . Os direitos constitucionais de liberdade de consciência, de 

crença e de expressão serão garantidos à pessoa presa, observa-

dos os seguintes princípios: 
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I - será garantido o direito de profecia de todas as religiões, e o de  

consciência aos agnósticos e adeptos de filosofias não religiosas;

II- será assegurada a atuação de diferentes confissões religiosas 

em igualdades de condições, majoritárias ou minoritárias, vedado 

o proselitismo religioso e qualquer forma de discriminação ou es-

tigmatização; 

III- a assistência religiosa não será instrumentalizada para fins de 

disciplina, correcionais ou para estabelecer qualquer tipo de rega-

lia, benefício ou privilégio, e será garantida mesmo à pessoa presa 

submetida a sanção disciplinar; 

IV- à pessoa presa será assegurado o direito à expressão de sua         

consciência, filosofia ou prática de sua religião de forma individual 

ou coletiva, devendo ser respeitada a sua vontade de participação, 

ou de abster-se de participar de atividades de cunho religioso; 

V- será garantido à pessoa presa o direito de mudar de religião,         

consciência ou filosofia, a qualquer tempo, sem prejuízo da sua 

situação prisional; 

VI-o conteúdo da prática religiosa deverá ser definido pelo grupo 

religioso e pelas pessoas presas. 

Art. 2º Os espaços próprios de assistência religiosa deverão ser        

isentos de objetos, arquitetura, desenhos ou outros tipos de meios 

de identificação de religião específica. 
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§ 1° . Será permitido o uso de símbolos e objetos religiosos du-

rante a atividade de cada segmento religioso, salvo itens que                         

comprovadamente oferecem risco à segurança.

§ 2º . A definição dos itens que oferecem risco à segurança será fei-

ta pela secretaria estadual ou departamento do sistema peniten-

ciário, que deverá demonstrar a absoluta necessidade da medida e 

a inexistência de meio alternativo para atingir o mesmo fim. 

§ 3º . Caso o estabelecimento prisional não tenha local adequado 

para a prática religiosa, as atividades deverão se realizar no pátio 

ou nas celas, em horários específicos. 

Art. 3º Será assegurado o ingresso dos representantes religiosos a 

todos os espaços de permanência das pessoas presas do estabe-

lecimento prisional. 

§ 1º O número de representantes religiosos deverá ser proporcional 

ao número de pessoas presas. 

§ 2º Será vedada a revista íntima aos representantes religiosos. 

§ 3º A suspensão do ingresso de representantes religiosos por de-

cisão da administração penitenciária deverá ser comunicada com 

antecedência de 24 horas e só pode ocorrer por motivo justificado 

e registrada por escrito, dando-se ciência aos interessados. 

Art. 4 A administração prisional deverá garantir meios para que 

se realize a entrevista pessoal privada da pessoa presa com um       

36 Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas | Sistema Prisional - SEDS



representante religioso. 

Parágrafo único. Será garantido o sigilo do atendimento religioso 

pessoal. 

Art. 5º Será vedada a comercialização de itens religiosos ou paga-

mento de contribuições religiosas das pessoas presas às organiza-

ções religiosas nos estabelecimentos prisionais. 

Art. 6º Será permitida a doação de itens às pessoas presas por par-

te das organizações religiosas, desde que respeitadas as regras do 

estabelecimento prisional quanto ao procedimento de entrega e 

de itens autorizados. 

Art. 7º São deveres das organizações que prestam assistência reli-

giosa, bem como de seus representantes: 

I - Agir de forma cooperativa com as demais denominações religio-

sas; 

II - Informar-se e cumprir os procedimentos normativos editados 

pelo estabelecimento prisional; 

III - Comunicar a administração do estabelecimento prisional so-

bre eventual impossibilidade de realização de atividade religiosa 

prevista; 

IV - Comunicar a administração do estabelecimento prisional so-

bre propostas de ampliação dos trabalhos de assistência humani-

tária, como oficinas de trabalho, escolarização e atividades culturais, 
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bem como atuar de maneira cooperativa com os programas já    

existentes. 

Art. 8º O cadastro das organizações será mantido pela Secretaria 

de Estado ou Departamento do sistema penitenciário e deve ser 

anualmente atualizado. 

§1 º As organizações religiosas e/ou não governamentais que de-

sejem prestar assistência religiosa e humana às pessoas presas de-

verão ser legalmente constituídas há mais de um ano. 

§2 º Para o cadastro das organizações referidas no parágrafo ante-

rior, deverão ser apresentados os seguintes documentos ao órgão 

estatal responsável: 

a) requerimento do dirigente da organização ou de seu representante 

competente ou majoritário, acompanhado de cópia do documen-

to de identidade pessoal, do tipo RG ou RNE (Registro Nacional de 

Estrangeiro), do CPF e Título de Eleitor, se for o caso; 

b) cópia autenticada dos estatutos sociais, da ata de eleição da 

última diretoria e do CNPJ; 

c) cópia do comprovante de endereço atualizado da organização. 

Art. 9º A prática religiosa deverá ser feita por representantes reli-

giosos qualificados, maiores de 18 anos e residentes no país,  devi-

damente credenciados pelas organizações cadastradas. 

§1º O credenciamento dos representantes deverá ser solicitado 
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mediante requerimento ao diretor do estabelecimento, subscrito 

pelo dirigente da organização, atestando a idoneidade do repre-

sentante e relacionando as unidades prisionais nas quais o rep-

resentante pretende prestar a assistência, acompanhado dos se-

guintes documentos: 

a) cópia do documento de identidade pessoal do tipo RG ou RNE, 

se for o caso; 

b) cópia do Cadastro de Pessoa Física; 

c) cópia do Título de Eleitor; 

d) comprovante atualizado de endereço residencial; 

e) 2 fotos 3x4 recentes. 

§2º Problemas de conteúdo, prática ou de relacionamento 

do representante religioso com as pessoas presas deverão ser 

tratados pelas organizações religiosas em consonância com a                                           

administração prisional. 

Art. 10. A administração penitenciária deverá oferecer informa-

ção e formação aos profissionais do sistema prisional sobre as                                     

necessidades específicas relacionadas às religiões, consciência 

e filosofia, bem como suas respectivas práticas, incluindo rituais, 

objetos, datas sagradas e comemorativas, períodos de oração, hi-

giene e alimentação. 

Parágrafo único. As escolas penitenciárias ou entidades similares 

39



deverão adaptar a matriz curricular dos cursos de formação quan-

to aos temas desta Resolução, no prazo de um ano. 

Art. 11. A administração penitenciária considerará as necessidades 

religiosas na organização do cotidiano dos estabelecimentos              

prisionais, buscando adaptar aspectos alimentares, de higiene, de 

horários, de corte de cabelo e de barba, entre outros. 

Art. 12. Contra as decisões administrativas decorrentes desta                             

resolução, observa-se-á o procedimento judicial previsto nos arti-

gos 194 e seguintes da LEP. 

Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-

ção, revogadas as disposições em contrário. 

RESOLUÇÃO Nº 1020/09 e 1170/11

Disciplina o credenciamento e o trânsito dos Agentes Religiosos 

nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MINAS GERAIS, 

no uso das atribuições que lhe conferem o inciso III, SS 1º, do art. 

93, da Constituição Estadual, as Leis Delegadas nº 112 e 117, de 25 

de janeiro de 2007 e Decreto Estadual nº 43.295, de 29 de abril de 

2003, 

CONSIDERANDO o disposto na Constituição da República, em seu 
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artigo 5º, incisos VI e VII; 

CONSIDERANDO o determinado pela Lei Federal 7.210, de 11 de 

julho de 1984, Lei de Execução Penal, em seus artigos 4, 10, 24 e 41, 

inciso VII; 

CONSIDERANDO as prescrições da Lei Estadual nº 11.404, de 25 de 

janeiro de 1994, em seus artigos 60 e 61; 

CONSIDERANDO a necessidade de normatização da matéria, para 

que a realização de assistência religiosa aos internos dos estabe-

lecimentos prisionais do Estado de Minas Gerais seja feita com ob-

servância às normas de segurança; 

CONSIDERANDO a necessidade de compatibilização das ativi-

dades de assistência religiosa com as normas e procedimentos de 

segurança interna, assecuratórios da ordem e da disciplina. 

Seguem os itens que passaram por alterações acrescidas na nova 

redação da resolução nº 1170 de 01 de julho de 2011, conforme                 

assinado pelo  SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL, no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso III, § 1º do art. 93 da Con-

stituição Estadual, a Lei Delegada nº 179, de 1º de janeiro de 2011, 

a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011.

Resolve: 
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Art. 1º Constituem atividades da Coordenadoria de Assistência Re-

ligiosa do Sistema Prisional - CARSP, a coordenação, administração, 

gerenciamento, supervisão, planejamento e execução dos projetos 

e programas relacionados a assistência religiosa para presos nas 

Unidades Prisionais sob a custódia da Subsecretaria de Adminis-

tração Prisional - SUAPI, da Secretaria de Estado de Defesa Social. 

Art. 2º Em cada Unidade Prisional o Diretor designará espaço para 

assistência religiosa aos internos, denominado “Espaço Ecumêni-

co e Inter-religioso”. 

Parágrafo único. O referido espaço será escolhido entre os locais 

mais apropriados para tal atividade, desde que ofereça condições 

para a realização da assistência religiosa. 

Art. 3º Art. 3º Todo representante de entidade religiosa, sem qual-

quer distinção de credo professado ou do número de indivíduos 

que pretenda atender, deverá cadastrar-se previamente junto à 

CARSP ou na própria unidade, indicando, na ocasião, as unidades 

prisionais em que se propõe a atuar. (Alterada pela resolução n° 
1170, de 01 de julho de 2011).
SS 1º A Coordenadoria de Assistência Religiosa do Sistema Prisional 

poderá estabelecer limitações de credenciamento quanto ao 

número máximo de agentes de cada entidade religiosa, de modo a 
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atender equitativamente as demandas, sem privilégios e discrimi-

nações. 

SS 2º A SAPE, através CARSP, remeterá às Unidades Prisionais as 

informações cadastrais dos voluntários, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias úteis a contar do cadastramento. 

SS 3º Para cadastro e deferimento do credenciamento é indispen-

sável que o agente religioso preencha os seguintes requisitos: 

I - ser maior de 18 (dezoito) anos de idade; (Alterada pela                      
resolução n° 1170, de 01 de julho de 2011).
II - estar regulamente no país, se estrangeiro;

III - ser membro ativo da entidade religiosa a ser representada 

na assistência religiosa, portando carta de apresentação e reco-

mendação firmada por seu dirigente ou representante local; 

IV - ser credenciado pela Coordenadoria de Assistência Religiosa 

do Sistema Prisional - CARSP ou apresentar-se pessoalmente à Uni-

dade Prisional em que pretende exercer assistência religiosa por-

tando Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço resi-

dencial, com data recente em seu nome ou em nome de parente de 

1deg. Grau para instrução de cadastro. ; (Alterada pela resolução 
n° 1170, de 01 de julho de 2011).
SS 4º As Unidades Prisionais manterão em suas portarias os dados 

cadastrais necessários à identificação dos agentes religiosos que lá 
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comparecerão para a prestação de assistência religiosa; 

SS 5º Na impossibilidade de realização de credenciamento de                 

voluntário religioso em determinada Unidade Prisional, face ao                         

elevado número de agentes já credenciados, a CARSP possibilitará 

a este prestar assistência religiosa em Unidade diversa. 

Art. 4º A entidade religiosa, para fins de credenciamento de seus           

representantes, será classificada conforme a fé professada. 

Art. 5º Os grupos que representarão as entidades religiosas, para 

fins de credenciamento, deverão ser compostos por, no mínimo, 2 

(duas) e no máximo 6 (seis) pessoas, cuja atividade será voluntária, 

isenta de qualquer espécie de remuneração e de qualquer vínculo 

jurídico com o Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único. Nas unidades prisionais com a capacidade su-

perior a 1.000 (hum mil) presos, a direção da respectiva unidade 

poderá autorizar que o grupo de que trata o caput seja compos-

to por até 10 (dez) agentes religiosos por entidade cadastrada.           

(Alterada pela resolução n° 1170, de 01 de julho de 2011).
Art. 6º Cabe aos funcionários da SAPE e da SUAPI, em conjunto, 

supervisionar e controlar as atividades dos agentes religiosos du-

rante sua permanência no interior das Unidades Prisionais. 

Parágrafo único. As reuniões, palestras, aconselhamentos e semi-

nários restritos aos agentes religiosos não poderão ser realizadas 
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no interior das Unidades Prisionais. 

Art. 7º A programação dos eventos será analisada em conjunto 

pela CARSP, pelos Diretores de Unidades Prisionais e pelos agen-

tes religiosos, cuja dinâmica, cronologia e horários constarão de 

documento próprio. Em caso de dissenso entre as partes caberá à 

SAPE a decisão final. 

SS 1º A assistência religiosa prevista será realizada nos dias e 

horários estabelecidos, competindo aos Diretores das Unidades 

Prisionais a tomada de todas as medidas relativas à garantia da 

segurança dos eventos. 

SS 2º A assistência religiosa deve ser realizada em ambiente de      

respeito, de modo a não incomodar os internos que deles não par-

ticipem, sendo proibida a sua celebração, com ou sem utilização 

de microfone, em volume incompatível com o local. 

SS 3º A assistência religiosa prestada pelos agentes religiosos des-

tinar-se-á exclusivamente aos presos. 

SS 4º Considerar-se-á visita especial à Unidade Prisional a procedi-

da pelo agente religioso voluntário no desempenho de suas ativi-

dades. 

SS 5º A visita de autoridade eclesiástica, pastor ou ministro de con-

fissão religiosa para assistência religiosa exclusiva a algum dos in-

ternos dar-se-á nos moldes da visita social. 
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SS 6º As situações que ensejarem assistência religiosa especial ao 

preso, serão avaliadas exclusivamente pela CARSP e pelo diretor 

da Unidade Prisional.

SS 7º Não será permitido ao agente religioso prestar assistência 

religiosa na Unidade Prisional em que exista interno com o qual 

tenha parentesco até o 4º (quarto) grau. 

Art. 8º A assistência religiosa observará a religião ou crença                                

professada pelos internos.

Art. 9º Cabe ao agente religioso, quando no desempenho de suas 

atividades nas Unidades Prisionais, observar as seguintes normas: 

I - trajar-se de maneira adequada ao ambiente, com vestimen-

tas de cores diferentes das utilizadas no Sistema Prisional e com 

dizeres legíveis, identificadores da Instituição Religiosa; 

II - não trajar uniformes privativos das Forças Armadas, Polícias,             

Corpos de Bombeiros e de Agentes Penitenciários; 

III - não portar jóias, bijuterias, celulares e similares; 

IV - portar crachá de identificação contendo os dizeres “Agente Re-

ligioso Voluntário”, que será devolvido na Portaria da Unidade ao 

sair; 

V - portar apenas o livro de instrução religiosa, bloco de papel e 

caneta transparente; 

VI - não se apresentar sob o efeito de álcool ou de substância en-
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torpecente. 

VII - portar objetos religiosos indispensáveis e condizentes com a 

natureza da assistência religiosa, desde que não representem risco 

à segurança do preso e da unidade prisional. 

Parágrafo único. Materiais diversos daqueles discriminados nas 

alíneas anteriores não poderão ser utilizados na assistência reli-

giosa, salvo com autorização prévia e por escrito da CARSP. 

Art. 10 A assistência religiosa dar-se-á, preferencialmente, nos dias 

úteis. 

SS 1º Caso a assistência religiosa se dê em dia de visita social ou 

íntima, os agentes religiosos terão prioridade na fila de entrada. 

SS 2º Os agentes religiosos serão revistados nos moldes das nor-

mas de segurança das Unidades Prisionais, sendo-lhes devolvidos 

os pertences pessoais recolhidos quando de seu ingresso na Uni-

dade ao final da visita. 

SS 3º Os agentes religiosos serão previamente cientificados, pelos 

Diretores de Segurança das Unidades Prisionais, a respeito das 

situações internas que impliquem riscos à sua segurança. 

SS 4º O acesso dos agentes religiosos aos locais da assistência re-

ligiosa será feito com observância das regras usuais de seguran-

ça, devendo ser acompanhados por pelo menos 1 (um) Agente 

Penitenciário durante o percurso e durante a assistência religiosa, 
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garantindo, contudo, neste momento, a privacidade dos inter-

locutores. (Alterada pela resolução n° 1170, de 01 de julho de 
2011).
Art. 11 Será de 60 (sessenta) minutos, contados do ingresso no Es-

paço Ecumênico e Inter-religioso, o prazo para a assistência reli-

giosa.

Parágrafo único. Nas unidades prisionais com capacidade superior 

a 1.000 (hum mil) presos, o prazo de que trata o caput deste artigo 

poderá ser estendida a até 120 (cento e vinte) minutos. (Alterada 
pela resolução n° 1170, de 01 de julho de 2011).
Art. 12 Aos agentes religiosos não será permitido permanecer na 

Unidade Prisional fora dos horários estabelecidos para a prestação 

da assistência religiosa. 

Art. 13 É expressamente proibida a comercialização de artigos e 

produtos religiosos, livros e impressos, bem como a arrecadação 

de dízimos, contribuições e ofertas a qualquer título, sob pena de 

descredenciamento. 

Art. 14 O agente religioso que se envolver sentimentalmente com 

algum dos internos ou se comportar de maneira inadequada 

poderá ter seu credenciamento cancelado pela CARSP, após a        

instauração de procedimento administrativo no qual ser-lhe-ão 

garantidos os direitos ao contraditório e à ampla de defesa. 
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Art. 15 Caberá à Diretoria de Atendimento e Ressocialização de 

cada Unidade Prisional encaminhar à CARSP relatórios mensais 

sobre a   assistência religiosa. 

Parágrafo único. Os relatórios mensais deverão conter os seguintes 

dados: 

I - nomes das entidades religiosas; 

II - nomes dos agentes religiosos atuantes; 

III - dias e horários da assistência religiosa; 

IV - local (ou locais) da assistência religiosa; 

V - dinâmica da assistência religiosa; 

VI - eventuais problemas causados pelos agentes religiosos; 

VII - resultados alcançados com a assistência religiosa em relação 

ao comportamento dos presos; 

VIII - outras informações e comentários relevantes. 

Art. 16 Compete à SAPE a tomada de decisões acerca de situações 

não previstas na presente Resolução, as quais serão submetidas à 

sua análise pelos Diretores das Unidades Prisionais, pela CARSP ou 

pelos agentes religiosos. 

Parágrafo único. A submissão à análise da SAPE das situações não 

previstas na presente Resolução será, sempre, reduzida a termo e 

encaminhada ao Superintendente de Atendimento ao Preso. 

Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Justificativa
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 A cartilha da Assistência Religiosa e Políticas Sobre Dro-

gas apresenta um conjunto de princípios e finalidades quanto à  co-

ordenação, administração, gerenciamento, supervisão, plane-

jamento e execução dos projetos e programas relacionados à 

ressocialização através da espiritualidade e das políticas de pre-

venção sobre drogas.

  A partir de uma demanda das unidades prisionais para 

uma eficiente gestão prisional são apresentadas metas e ações, 

com pretensão de delinear diretrizes, com base no objetivo de 

ressocializar a população carcerária.  

 A Suapi ressalta que não objetiva  o proselitismo e nem 

a obrigatoriedade de participação das políticas sobre drogas, 

ao contrário, considera o direito à fé e  à manifestação religiosa 

de cada indivíduo e a liberdade de consciência e vontade indi-

vidual de cada preso. Os parceiros   voluntários poderão contar 

com a contribuição dos profissionais capacitados das unidades 

prisionais para desenvolverem juntos seus trabalhos. 

 O conhecimento da práxis (ação e reflexão) sobre as 

políticas de ressocialização gera no indivíduo a mudança de 

comportamento, a alegria, a esperança e o bom relacionamen-

to com o próximo, tornando o cumprimento da pena menos 

traumática e introduzindo assim oportunidade de mudança in-
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terior e exterior para toda vida.

 Sob a visão de um novo      

paradigma, a articulação se fará 

presente através das instituições 

que apoiam o desenvolvimento 

da espiritualidade e das políticas 

s o b r e  d r o g a s  n a s  u n i d a d e s 

prisionais. O objetivo é atingir o 

ponto mais alto de uma efetiva res-

socialização, oriunda dos coopera-

dores voluntários.

 Serão elaboradas e executa-

das políticas sociais, planos, pro-

gramas e projetos assistenciais, 

terapêuticos, educativos e preven-

tivos, com o intuito de promover a 

dignidade das pessoas.

 Todo desenvolvimento se 

dará junto a uma rede de relações 

que constituem a vida prisional, 

objetivando a                                  res-

socialização do preso, a promoção 
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da paz, o alívio das tensões e a valorização de cada indivíduo.

 A importância desta cartilha na administração do Siste-

ma Prisional do Estado de Minas Gerais vai muito além da sua 

característica essencial como instrumento administrativo orga-

nizador de esforços e otimizador de recursos: o materirial é tam-

bém definidor de metas e facilitador do controle dos resultados. 

 O trabalho é caracterizado pela responsabilidade, plane-

jamento e transparência nas ações e uma racionalidade pauta-

da na eficiência e no respeito aos direitos humanos.  

 Nesse sentido, as intituições voluntárias, independente- 

mente de sua profissão de fé, crença, diversidade religiosa, mo-

dos operantes e políticas sobre drogas, devem apresentar para 

apreciação um plano de trabalho. Depois de observados e não 

tendo nenhum empecilho, os trabalhos são liberados para o ca-

dastramento e credenciamento nas  unidades prisionais. 

 Entretanto, as intituições voluntárias devem se com-

prometer a desterrar a intolerância e a discriminação, pois elas 

ofendem a dignidade da pessoa humana e são graves violações 

aos direitos humanos. O plano de trabalho deve ser enviado à 

Coordenadoria de Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas 

– CARPSD, com os seguintes critérios de atuação:
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1.Cada parceiro voluntário deve se apresentar à CARPSD 

para receber instruções sobre o preenchimento do plano de 

trabalho, que deve  ser elaborado anualmente e deve contem-

plar como parte integrante da ressocialização a família do recu-

perando. 

2.É preciso apresentar as justificativas, os objetivos gerais e es-

pecíficos, as metodologias, os recursos materiais e humanos e 

como o trabalho será desenvolvido durante todo o ano.

3.Este planejamento deve conter as informações sobre as ativi-

dades desenvolvidas de estudo, lazer, palestras informativas, 

serviços de escuta e orientação.

4.È preciso fazer constar no plano as atividades a serem desen-

volvidas nas datas comemorativas, para fortalecer o trabalho e 

evitar vários eventos com a mesma finalidade.

5. A elaboração do projeto deverá respeitar as normatiza-

ções estabelecidas.

 

A coordenadoria de Assistência Religiosa e Políticas sobre Dro-

gas ressalta que o projeto deve ter respaldo teológico, ped-

agógico, cultural, educativo e social, respeitando sempre a plu-

ralidade e tolerância religiosa.

54 Assistência Religiosa e Políticas Sobre Drogas | Sistema Prisional - SEDS



          Com a finalidade de promover a 

paz nas unidades prisionais, é funda-

mental o desenvolvimento das políti-

cas de ressocialização dos presos, 

principalmente devido a grande 

carga emocional e espiritual resul-

tante da privação de liberdade.

     Para isso, é importante a orga-

nização, a sistematização e a coor-

denação da prestação dos serviços 

voluntários, a fim de diminuir a re-

incidência criminal dos presos.
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Dúvidas
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01. Quem pode ser cooperador?

R.: Homens e mulheres, maiores de 18 anos, que não tenham 

grau de parentesco com presos custodiados  na unidade pri-

sional.

02. Qual o período para credenciamento das instituições     
voluntárias?

R.: Durante todo o ano, na Coordenadoria de Assistência Reli-

giosa e Políticas sobre Drogas. Depois de confirmada a  neces-

sidade de cada unidade prisional, serão estabelecidos os dias e 

horários para prestação da assistência.

03. Em quantas unidades prisionais os cooperadores poderão 
atuar?

R.: Em quantas conseguirem atuar com qualidade, desde que 

existam as vagas.
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04. Sendo cooperador,posso estar credenciado como visitan-
te ao preso?

R.: Não. Os cooperadores não podem ter  vínculo de  parentesco, 

nem se envolver emocionalmente ou sentimentalmente com 

pessoas presas.

05. Posso prestar assistência a um  único preso? 

R.: Os cooperadores devem prestar assistência à unidade pri-

sional e a todo preso que manifestar desejo em receber ori-

entação, sem qualquer tipo de discriminação. O  atendimento 

individualizado só acontecerá a partir da agenda dos técnicos 

(assistente social, psicólogo) da unidade.  No caso das políticas 

sobre drogas o psicólogo deve avaliar cada caso. 

06. Os cooperadores podem entrar nas unidades prisionais 
com carteira de outras instituições?

R.: Não. Os cooperadores somente poderão ingressar nas uni-

dades prisionais  para as quais estão credenciados, conforme 

estabelecido pela legislação vigente.
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07. Quando estarei apto a prestar assistência?

R.: Somente após deferimento do processo, emissão e entrega 

da documentação, os cooperadores estarão aptos a prestar as-

sistência. A documentação passa por processo de consulta e 

avaliação e uma entrevista é realizada com o cooperador para 

definições finais.

08.  O que os cooperadores NÃO podem fazer no exercício de 
suas atividades no interior das unidades prisionais?
a) Sujar intencionalmente as dependências onde for designado 
para prestar a assistência religiosa;

b) Entregar ou receber objetos sem a devida autorização;

c) Descumprir os horários regulamentares;

d) Fornecer ou levar bebida alcoólica ou substância análoga 
para as unidades;

e) Formular queixa ou reclamação infundada, de modo a pregar 
animosidade entre servidores responsáveis pelos serviços 
carcerários, incluindo os assistenciais, e fomentar a discórdia 
entre credos e seus pregadores;
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f) Produzir ruídos ou som, perturbando a ordem e  os trabalhos 
alheios;

g) Desrespeitar instituições diversas;

h) Difundir críticas infundadas à administração prisional;

i) Ter conduta ou praticar atos tipificados como crime culposo, 
doloso e/ou contravenção penal;

j) Incitar, promover ou participar de movimento para subverter 
a ordem e a disciplina;

k) Instigar, promover, facilitar ou participar de movimento de 
greve, motim, rebelião, fuga, etc;

l) Ingressar com armas ou qualquer espécie de objeto que colo-
que em risco a segurança das unidades prisionais;

m) Descumprir qualquer das normas pertinentes ao exercício 
da assistência;
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n) Emitir avaliação de juízo quanto ao tratamento medicamen-
toso prescrito aos presos, não podendo levar nenhum medica-

mento para a unidade prisional.

09. O que acontece quando não há o cumprimento das regras?

R.: O não cumprimento das regras acarreta em:
a) Advertência;

b) Suspensão do credenciamento;

c) Descredenciamento.

Entre em contato com a Coordenadoria de Assistência Religiosa  

e Políticas Sobre Drogas para tirar dúvidas.

Tel.: (31) 3915-5683

Fax: 3915-5714.

E-mail: carpasape@gmail.com e carpsdsape@gmail.com
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Anotações:
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