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RESUMO: O presente estudo tem como objeto o direito a visita, mais 
exatamente a visita social no sistema penitenciário federal. O enfoque deste 
estudo se dará sobre a recente restrição das visitas sociais ao parlatório, 
inviabilizando qualquer contato humano entre os familiares. Principalmente será 
destacado a perspectiva dos filhos dos apenados, menores de idade, e o direitos 
da criança e do adolescente, assim como a importância da convivência familiar, 
a dignidade da pessoa humana e os aspectos psicológicos resultantes de 
eventuais privações desse direito fundamental. O princípio da Dignidade da 
Pessoa Humana, previsto constitucionalmente como um dos fundamentos do 
Estado Democrático de Direito brasileiro (art.1º, III), tem incidência não apenas 
nas relações sociais, mas, principalmente, nas relações familiares. A justificativa 
da relevância temática refere-se à inobservância das garantias constitucionais e 
da carta de direitos humanos. Os vínculos familiares, afetivos e sociais são 
considerados bases sólidas. No âmbito da legislação nacional, o princípio da 
proteção integral encontra-se no art. 227, caput da Constituição Federal, o qual 
prevê que é dever não só da família, mas da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e comunitária, colocando-os a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e 
opressão. A metodologia de pesquisa consiste na vasta pesquisa sobre a 
literatura e bibliografia especializada sobre a matéria. Dentre os objetivos deste 
trabalho: necessidade de expandir o debate acerca do tema diante das evidentes 
violações de direitos; colaborar com a expansão de medidas 
gerenciais/administrativas que garantam a efetivação dos direitos em comento; 
expor todas as garantias legais acerca do tema, com ênfase no direito à 
convivência familiar e comunitária de crianças e adolescentes; discorrer acerca 
das disposições de ordem internacional, como a Carta de Direitos da Criança 
das Organizações das Nações Unidas (ONU), que privilegia que a criança 
merece se desenvolver no seio familiar, onde exista amor, carinho, felicidade e 
outros elementos que possam garantir seu desenvolvimento físico, psíquico e 
moral. Dentre as conclusões deste estudo: é intenção do legislador assegurar os 
vínculos familiares através das visitas periódicas, em atenção não só aos presos, 
mas às suas famílias; resta comprovado que a ausência de contato físico 
humano, mais exatamente o toque afetivo de seus familiares, interfere no 
desenvolvimento do menor, inclusive o afetando psicologicamente, podendo lhe 
causar danos irreversíveis a sua integridade física e mental; não se pode negar 
que privar o filho do direito ao convívio familiar com afeto, carinho, com direito 
ao toque do seu pai, a um abraço, ao menos, pois viola o princípio do melhor 
interesse da criança e conclui-se, por fim, pela importância de se preservar 
convivência familiar para os filhos menores, evitando-se que se prolongue o 



sofrimento dos menor que não podem, injustificadamente, sequer receber um 
afeto, um abraço de seu genitor (a). 
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