
ESTADO DA PARAÍBA
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GABINETE DO DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS

ACÓRDÃO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 0000252-82.2018.815.0000  – Vara  das  Execuções
Penais da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
AGRAVANTE: José Carlos de Lima Pereira
ADVOGADO: Bruno Cabral de Alencar Monteiro
AGRAVADA: A Justiça Pública

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROIBIÇÃO DE VISITA DE
VISITANTE  QUE  RESPONDE  POR  CRIME  DE
TRÁFICO DE DROGAS.  IRRESIGNAÇÃO. VISITANTE
NÃO  RESPONDE  A  TRÁFICO  POR  TER  TENTADO
INGRESSAR  NO  PRESÍDIO  COM  A  SUBSTÂNCIA
ILÍCITA.  IRRAZOABILIDADE  DA  MEDIDA.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO  DE  IMINENTE  RISCO  A
ADMINISTRAÇÃO CARCERÁRIA. PROVIMENTO.

- O art. 41 da Lei de Execuções Penais, em seu parágrafo único,
estabelece  que  esse  direito  pode  ser  suspenso  ou  restringido
mediante  ato  motivado  do  diretor  da  unidade  prisional.  No
entanto, não se mostra justificada a proibição de visita de pessoa
que responde a processo criminal por tráfico de entorpecentes,
quando não tenha sido causa ensejadora do processo a tentativa
de ingresso no presídio com a substância ilícita.

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acorda a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao agravo em execução,
nos termos do voto do relator, em desarmonia com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo apenado José
Carlos de Lima Pereira,  contra decisão proveniente da Vara da Execução Penal da
Comarca da Capital (fls. 12/13), que indeferiu o seu pedido de autorização de visita
íntima à Penitenciária Desembargador Sílvio Porto.

Em razões  recursais  (fls.  21/23),  aduz o agravante que o seu
direito  à  visitação  está  sendo  violado,  pois  sofreu  restrição a  entrada  de  sua



companheira, Joelma Pereira de Farias, sob o argumento de que a mesma responde a
processo  criminal  por  tráfico  de  entorpecentes  (processo  nº  0003051-
82.2013.815.2002).

Ante  tais  argumentos,  requer  o  provimento  do  agravo  para
reformar a decisão atacada, objetivando deferir o pedido de visitação a Penitenciária
Des. Sílvio Porto, nesta Capital.

O representante do Ministério  Público,  em primeira  instância,
apresentou contrarrazões, às fls. 25/26, pugnando pelo provimento do recurso.

Juízo de retratação mantendo a decisão atacada às fls. 20/20V.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer subscrito pelo insigne Procurador de Justiça,  José Roseno Neto, opinou pelo
desprovimento do agravo.

É o relatório.

VOTO: 

Conforme se depreende dos autos, o agravante cumpre pena
na Penitenciária Desembargador Sílvio Porto.

Extrai-se,  também,  que  a  decisão  de  indeferimento  da
autorização  ao  direito  de  visita  se  fundamentou  na  possibilidade  de  suspensão  ou
restrição do direito de visita a depender das circunstâncias do caso concreto, haja vista
não ser  um direito  absoluto,  sendo,  inclusive,  o  fato  de  a  companheira  do apenado
responder  a  processo  por  tráfico  de  entorpecentes,  incompatível  com  a  finalidade
reparadora da sanção e  com a ordem, segurança e disciplina inerente ao sistema de
execução penal.

Conforme preconiza o art. 41, X da Lei de Execuções Penais,
“constituem direitos do preso: X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados”. É nesse dispositivo que buscou respaldo o requerente
para ter seu pleito concedido.

De  fato,  um  dos  princípios  basilares  da  execução  penal  é
propiciar  ao  reeducando condições  para  a  harmônica  integração social  e,  assegurar,
também, a manutenção do laço familiar, utilizado como um aliado à ressocialização.
Embora não constitua direito subjetivo absoluto a visita,  entendo,  constituir  caso de
aplicação da norma, de modo a reconhecer, com base nas peculiaridades dos autos, o
direito pleiteado. 

É cediço que a realidade nos presídios é caótica e que o sistema
penitenciário já sofre com os efeitos colaterais de alguns direitos assegurados pela lei,
especialmente no que concerne à visitação, vulnerabilizando o funcionamento interno e
o controle estatal sobre as penitenciárias.

Ao contrário do que deveria ser, não há uma compatibilização da
efetividade dos direitos que detém os presos com a manutenção da ordem e da disciplina
nos estabelecimentos prisionais. Isso porque, como já dito anteriormente, a exposição a



qual  é  submetido  o  sistema  carcerário  propicia  aos  reeducandos  a obtenção  de
produtos ilícitos, trazidos por esses agentes externos às dependências prisionais, que
quando  não  ensejam  à  prática  de  ilícitos  penais  (entrada  de  armas,  comando  de
associações criminosas, uso e tráfico de drogas, etc.) dão causa a balbúrdias, consumo
de bebidas alcoólicas, introdução de aparelhos celulares, entre outros.

  Desse modo, tem-se que  o direito à visitação não é absoluto,
devendo ser compatibilizado com a manutenção da disciplina e da ordem interna, razão
pela qual pode sofrer limitação baseada nas circunstâncias concretas. Aliás, o próprio
art. 41 da Lei de Execuções Penais, em seu parágrafo único, estabelece que esse direito
pode ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor da unidade
prisional.

Com base nisso, o STJ considerou válida a proibição de visitas de
um preso por parte de sua companheira, condenada por tráfico de drogas pelo fato de
ter  tentado ingressar no presídio, num dia de visitação, com noventa e um gramas
de maconha (AgRg no Resp n. 1.556.908/DF, j. 15/10/2015). 

No mesmo sentido:

RECURSO  ESPECIAL.  EXECUÇÃO  PENAL.  AUTORIZAÇÃO  DE
VISITA  PELA  COMPANHEIRA.  INDEFERIMENTO.  TENTATIVA
ANTERIOR  DE  ENTRAR  COM  DROGAS  NO  PRESÍDIO.
MOTIVAÇÃO  CONCRETA.  ART.  41,  X,  DA  LEI  N.  7.210/1984.
DIREITO NÃO ABSOLUTO.

1.  O  direito  do  preso  à  visitação  não  é  absoluto  e  pode  ser  restringido
mediante ato motivado.

2. O alcance do art. 41, X, da LEP foi limitado em relação à companheira
do recorrente porque ela, em data anterior, tentou ingressar no mesmo
estabelecimento prisional  com 91,77 g de maconha  e,  com isso,  violou
norma  que  disciplina  a  entrada  de  pessoas  interessadas  em  visitar
custodiados, independentemente de sua conduta constituir o crime de tráfico
de drogas, pelo qual foi condenada a cumprir penas restritivas de direitos.

3.  Merece prestígio a  ponderação - razoável e adequada - do Tribunal de
Justiça, principalmente porque foi destacado pelo Juízo das Execuções que a
situação  impeditiva  não  possuía  caráter  perpétuo  e  a  motivação  está
vinculada à segurança prisional e à ressocialização do interno, que recebia a
visita de outros parentes.

4. Recurso especial não provido.

É certo que a Lei de Execuções Penais, em seu artigo 41, X, que
o condenado tem o  direito  de visitação  do cônjuge,  da  companheira,  de  parentes  e
amigos em dias determinados, entretanto, o preceito supracitado não é norma absoluta,
como dito anteriormente,  sendo possível que o sentenciado permaneça segregado em
estabelecimento  prisional,  sendo-lhe restringindo tal  benefício,  desde que a  situação
recomende em prol da coletividade, da segurança pública e ao fim ao qual se presta a
reprimenda  penal.  Tal  risco  não  se  apresenta  in  casu,  pois  como  amplamente
demonstrado,  em  contraposição  à  jurisprudência  colacionada  acima,  apesar  de  a
companheira do apenado responder a processo por tráfico de entorpecentes (diga-
se que não se trata de processo no qual tenha tentado ingressar no presídio com a
substância),  tem um relacionamento duradouro com o mesmo, constituindo família,
inclusive com filhos.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699340/inciso-x-do-artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699703/artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699340/inciso-x-do-artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11699703/artigo-41-da-lei-n-7210-de-11-de-julho-de-1984


 Apesar  de  haver  divergência  no  âmbito  da  própria  Corte
Superior,  tem-se  decidido,  também,  por não se  restringir o direito  de visita  do
preso não apenas pelo fato de o visitante cumprir pena, mas também por não se admitir
que haja uma confusão entre as circunstâncias que são capazes de ensejar a suspensão
ou restrição de tal direito de forma irrazoável.

Após  análise  dos  dados  coligados  ao  caderno  processual,
verificou-se que  a companheira do requerente responde a ação penal na Vara de
Entorpecentes  desta  Capital  (processo  nº  0003051-82.2013.815.2002),  não  sendo
medida  razoável  indeferir  o  pedido,  sob  o  argumento  de  que  “tal  conduta  é
incompatível  com a  finalidade reparadora da sanção e  com a  ordem,  segurança e
disciplina  inerente  ao  Sistema  de  Execução  Penal”,  cujo  iminente  risco  a
administração carcerária não percebo, ante a análise detida do caso dos autos e
sopesando suas particularidades.

Nesse  sentido  é  o  entendimento  mais  recente  da  Corte
Superior, que em muito se assemelha ao caso em tela:

PENAL  E  PROCESSO  PENAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. OFENSA
AO  ART.  41,  X  ,  DA LEP.  OCORRÊNCIA.  DIREITO   DE   VISITA.
VISITANTE  QUE  TAMBÉM  CUMPRE  PENA EM REGIME ABERTO.
CIRCUNSTÂNCIA   QUE   NÃO   OBSTA  O  DIREITO  DE  VISITA.
PRECEDENTES.  AGRAVO  REGIMENTAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.
1.  É  certo  que  o  direito  do  preso à visitação não é absoluto, podendo  ser
negado  em virtude de peculiaridades do caso concreto. Não  é  menos  certo,
por  outro  lado, que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do
condenado, não podendo ser negado sob o  fundamento  de  a visitante estar
também cumprindo pena em regime aberto  já  que  os efeitos da sentença
penal  condenatória  não  podem  restringir  o  gozo  de  outros  direitos
individuais. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1227471 / DF – Relatora Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS  MOURA (1131)  -  T6  -  SEXTA TURMA –  data  do  julgamento
15/03/2018)

Ex  positis,  DOU  PROVIMENTO  AO  AGRAVO  EM
EXECUÇÃO,  em desarmonia  com o  parecer  ministerial, para  deferir  o  pedido  de
autorização de visita.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador Carlos  Martins Beltrão Filho,  Presidente da Câmara Criminal,
dele  participando  também  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  relator,  Carlos  Eduardo  Lisboa  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Sr. Des. Arnóbio Alves Teodósio, 1º vogal) e Marcos William de
Oliveira (Juiz de Direito convocado até o preenchimento da vaga de Desembargador, 2º
vogal).

Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Amadeus  Lopes
Ferreira, 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, 08 de maio de 2018.

Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos
Relator
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