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Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete do Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO 

A C Ó R D Ã O

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 0001823-25.2017.815.0000 – Vara
de Execução Penal da Comarca da Capital

RELATOR : O Exmo. Des. Arnóbio Alves Teodósio
AGRAVANTE : Wanderlei Tomazelli
ADVOGADO : Platini de Sousa Rocha
AGRAVADO : Justiça Pública

AGRAVO EM EXECUÇÃO.  Decisão  que  indeferiu
visitação dos enteados.  Inconformismo. Direito  que
assiste  ao  preso.  Art.  41,  inciso  X,  da  LEP.
Relativização.  Enteada  menor  de  idade.
Impossibilidade. Resguardo da infante. Art. 227, da
CF c/c o art. 18, do ECA. Enteado maior de idade.
Possibilidade. Provimento parcial do agravo.
 
– O ingresso de uma criança no ambiente prisional
afronta  às  disposições  protetivas  do  Estatuto  da
Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 18
e 70, do referido diploma, pois o presídio envolve um
ambiente  impregnado  de  graves  problemas
psicossociais, como a violência, a angústia, a tensão
emocional,  possíveis  perversões  e  até  risco  de
situações  de  motim,  que  podem  comprometer  a
saúde física e psicológica de qualquer pessoa. 

–  Por  mais  que  se  comprove  um  vínculo  mínimo
entre o apenado e seus enteados, não vislumbro por
salutar  a  visitação dele  pela  menor,  de apenas  09
anos de idade, nascida em 26/08/2008, ressaltando-
se  a  proteção  resguardada  pelo  art.  227,  da
Constituição  Federal,  bem  como  pelo  art.  18  do
Estatuto da Criança e do Adolescente.
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–  Todavia,  em  se  tratando  de  maior  de  idade,
nascido em 24/08/1998,  apesar do não parentesco
consanguíneo,  mostra-se  viável  a  visitação  do
enteado  ao  padrasto  encarcerado,  certo  que  não
esbarra  em  princípios  constitucionais  que
resguardam os direitos inerentes à criança.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, à unanimidade, CONHECER E DAR  PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, em harmonia com o parecer
ministerial.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução, à fl. 20, interposto por
Wanderlei  Tomazelli,  preso na Penitenciária  Flóscolo da Nóbrega (Róger),
nesta Capital, irresignado com a decisão, de fls. 17/18, que indeferiu seu
pedido para ter a visita dos seus enteados Andrews Matheus Dantas Vieira e
S. V. D. X., tudo conforme cópias.

Segundo  consta  do  recurso, nas  suas  razões  de  fls.
21/22,  a  decisão  vergastada  é  genérica  e  sem  qualquer  embasamento
jurídico.

Por  tais  motivos,  espera  reforma da  decisão  agravada,
uma vez que a visita dos familiares é direito que lhe assiste, segundo o art.
41, inciso X, da Lei de Execuções Penais, ressaltando que a menor enteada,
devido a sua ausência sofre crises de choro e febre.

Há,  ademais,  petição  nas  fls.  23/24,  pedindo  a
transferência  do  apenado para  a  Penitenciária  de  Segurança Máxima Dr.
Romeu Gonçalves de Abrantes (PB1).

Agravo recebido, pedido de transferência sob apreciação
do Juízo agravado nos autos originais (fl. 25).

Contrarrazões do parquet, à fl. 26, pugna pelo provimento
do agravo, concedendo o direito de visita.

Juízo de retratação  indeferido, mantendo a decisão
combatida (fl. 27).
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Com vistas à Procuradoria de Justiça, às fls. 32/35, em

parecer do Promotor de Justiça convocado, Amadeus Lopes Ferreira, opinou
pelo parcial provimento do recurso de agravo em execução, apenas para que
seja concedido o direito de visitação do enteado  Andrews Matheus Dantas
Vieira.

É o relatório.

VOTO: O Exmo. Des.  ARNÓBIO  ALVES  TEODÓSIO
(Relator).

Conheço do recurso, porquanto previsto em lei,
tempestivo,  cabível  e adequado, bem como porque  foram obedecidas às
formalidades atinentes à sua admissibilidade e processamento.

Conforme aduz o agravante, em síntese, seu direito de
visita, conforme preconiza o art. 41, X, da LEP, está sendo cerceado, na
medida em que teve indeferida visitação de seus enteados Andrews Matheus
Dantas Vieira e S. V. D. X., esta última, inclusive, devido a sua ausência no
lar, sofre de febre e choros constantes.

Por tais razões, pede cassação da decisão vergastada.

Vejamos o julgado objurgado (fl. 18):

“No  caso  vertente,  os  menores  não  são  filhos  do
reeducando.  Além do  mais,  o  preso  provisório  convive
com a genitora dos menores há pouco mais de um ano,
não restando demonstrada a existência de forte vinculo
familiar  que  justifique  a  medida,  de  maneira  a  tornar
inviável a autorização de visita. 
Diante  de  tais  considerações,  INDEFIRO  O  PEDIDO  DE
AUTORIZAÇÃO DE VISITA.”

Pois  bem.  Muito  embora  se  reconheça  que  os  laços
familiares e os vínculos daí decorrentes são importantes na ressocialização
do apenado, tal premissa, em se tratando de visitação a ser efetuada por
menor de idade, no interior do presídio, deve ser vista sob outro prisma,
qual  seja,  o  do  interesse  do  menor  de  idade,  que  deve  sempre  ser
salvaguardado, não devendo o mesmo ficar exposto em um ambiente que,
sabidamente, revela-se inóspito. 

Com  efeito,  o  ingresso  de  uma  criança  no  ambiente
prisional  afronta  às  disposições  protetivas  do  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente, nos termos dos artigos 18 e 70, do referido diploma, pois o
presídio  envolve  um  ambiente  impregnado  de  graves  problemas
psicossociais, como a violência, a angústia, a tensão emocional, possíveis
perversões e até risco de situações de motim, que podem comprometer a
saúde física e psicológica de qualquer pessoa. 
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Nesse  sentido,  por  mais  que  se  comprove  um vínculo
mínimo  entre  o  apenado  e  seus  enteados,  não  vislumbro  por  salutar  a
visitação dele pela menor S. V. D. X., de apenas 09 anos de idade, nascida
em 26/08/2008 (ver documento de fl.  06),  cero que, em se tratando da
visitação de menores de idade, ressaltando-se a proteção resguardada pelo
art. 227, da Constituição Federal, bem como pelo mencionado art. 18, do
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse sentido:

“PENAL.  EXECUÇÃO  PENAL.  AUTORIZAÇÃO  DE  VISITA.
ADOLESCENTE.  ENTEADO.  PRINCÍPIO  DA  PROTEÇÃO
INTEGRAL.  DIREITO  DO  PRESO  DE  RECEBER  VISITA.
LIMITAÇÃO POSSÍVEL. O direito de visita aos condenados,
previsto no art. 41 da LEP, não se reveste de natureza
absoluta, pois esse mesmo dispositivo igualmente prevê a
possibilidade  de  restrição  de  direitos  do  sentenciado,
desde que devidamente fundamentada, e de acordo com
as  circunstâncias  do  caso  concreto.  Em  relação  à
segurança e à eventual exposição do infante aos riscos e
constrangimentos  advindos  do  ambiente  carcerário,  é
louvável  a  preocupação  do  Magistrado  em preservar  o
adolescente.  Na  ponderação  de  valores,  prevalece  a
proteção  integral  à  criança.  Recurso  e  conhecido  e
desprovido.” (TJDF  –  Acórdão  n.1035211,
20170020111260RAG,  Relator:  ANA  MARIA
AMARANTE  1ª  TURMA  CRIMINAL,  Data  de
Julgamento:  27/07/2017,  Publicado  no  DJE:
03/08/2017. Pág.: 118/131) 

“EMBARGOS  INFRINGENTES  E  DE  NULIDADE.  CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE VISITA. MENOR DE
IDADE.  PROTEÇÃO  INTEGRAL.  INDEFERIMENTO.  De
acordo com o art. 41, inc. X, da Lei de Execução Penal, o
apenado tem direito de receber visitas. O contato com o
mundo  externo  e  a  manutenção  dos  laços  familiares
configuram  medidas  que  facilitam  a  futura  reinserção
social.  Daí a importância das visitas,  especialmente das
pessoas com quem o reeducando efetivamente mantenha
vínculo  afetivo.  Em se  tratando  de  visitante  menor  de
idade,  não se pode olvidar  da proteção integral  a  este
assegurada pelo art. 227 da Constituição Federal e pelo
art. 18 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa
forma,  o  ingresso  de  crianças  e  adolescentes  nos
estabelecimentos  prisionais  deve  ser  reservado  a
hipóteses  excepcionais,  quando  a  medida  vier  em
benefício da pessoa em formação, sobrepondo-se ao mero
interesse do apenado. Caso no qual o recluso pretende o
deferimento de autorização especial para receber visitas
de  criança  de  07  anos  de  idade,  neto  de  sua  atual
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companheira.  Contudo,  levando-se  em  consideração  a
ausência de demonstração de especial  relação de afeto
entre  o  preso  e  o  infante  e  buscando-se  concretizar  a
proteção  integral  constitucionalmente  assegurada  ao
inimputável,  necessário  o  indeferimento  da  pretensão
defensiva.  EMBARGOS  INFRINGENTES  DESACOLHIDOS.
UNÂNIME.” (Embargos Infringentes e de Nulidade
Nº  70076526813,  Quarto  Grupo  de  Câmaras
Criminais,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Naele  Ochoa  Piazzeta,  Julgado  em
23/03/2018)

Todavia, em se tratando de maior de idade, nascido em
24/08/1998,  apesar do não parentesco consanguíneo,  mostra-se viável  a
visitação  do  enteado  Andrews  Matheus  Dantas  Vieira  ao  padrasto
encarcerado,  certo  que  não  esbarra  em  princípios  constitucionais  que
resguardam os direitos inerentes à criança.

Feitas essas considerações, CONHEÇO E DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO, em harmonia com o parecer
ministerial.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho, Presidente da Câmara
Criminal,  dele  participando  os  Excelentíssimos  Senhores
Desembargadores Arnóbio Alves Teodósio,  relator,  Marcos William
de Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga
de Desembargador, 1° vogal) e João Benedito da Silva (2° vogal). 

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor
Francisco Sagres Macedo Vieira, Procurador de Justiça. 

Sala de Sessões da Câmara Criminal "Des. Manoel
Taigy  de  Queiroz  Mello  Filho"  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018. 

Des. ARNÓBIO ALVES TEODÓSIO
RELATOR


