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NOTÍCIAS 

 
Visita íntima. Habeas corpus. A questão do ir e vir. O 

direito de o apenado ter autorização de visitas íntimas 
formuladas por sua mulher, na condição de egressa, que se 

encontra em regime aberto, por crime de tráfico de 
entorpecentes. 

 
 
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu, por 

unanimidade, que “Sob o ângulo da inadequação do habeas corpus, 
tal como sinalizei ao indeferir a liminar, não está em jogo a 
liberdade de ir e vir do cidadão, mas a realização de visita íntima 
em estabelecimento prisional. Declaro imprópria a medida 
intentada, extinguindo o processo sem julgamento de mérito” (STF, 
HC 138.286, 1ª T., rel. Min. Marco Aurélio, j. 5.12.2017). 

 
Cogitava-se, segundo o relatório apresentado no voto do 

ministro Marco Aurélio, diante das informações prestadas, que: 
 

 “O Juízo da Unidade Regional de Departamento 
Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 3ª RAJ, 
Comarca de Bauru/SP, no processo nº 1000014-
30.2016.8.26.0026, indeferiu o pedido de autorização de 
visitas íntimas formulado pela mulher do paciente, 
recolhido na Penitenciária I de Avaré/SP.  

Consignou ausente violação de direitos do preso, 
frisando respeitado o de visita no parlatório, conforme 
noticiado pela direção do estabelecimento prisional. 
Salientou estar o ato em consonância com o artigo 99, § 
2º, do Regimento Interno Padrão das Unidades 
Prisionais do Estado de São Paulo, que assim dispõe: 

§ 2º - A visita de egresso, de quem estiver em saída 

temporária ou em cumprimento de pena em regime 
aberto ou livramento condicional, pode ser autorizada, 
fundamentadamente, pela direção da unidade prisional e 
realizada no parlatório, contanto que o visitante seja 
parente até 2º grau, cônjuge ou companheira de 
comprovado vínculo afetivo da pessoa presa, e desde 
que registrada no rol de visitas, devendo ser 



 

2 
 

www.execucaopenal.org 

NOTÍCIAS 

previamente autorizada pelo juízo competente, quando 
necessário. 

 
Apontou o fato de a postulante encontrar-se 

cumprindo pena, em regime aberto, ante o cometimento 
de crime de tráfico de drogas. Entendeu idônea a 

limitação, tendo-a como necessária para obstaculizar a 
prática de delitos no interior do presídio. 

 
Em habeas corpus no Tribunal de Justiça, foi 

buscada autorização de ingresso para fins de visitação 
íntima, aduzindo tratar-se de direito fundamental do 
preso. A Nona Câmara de Direito Criminal indeferiu 
liminarmente a ordem. Destacou a inadequação da via 
eleita e a impossibilidade de implemento da segurança 
de ofício, porque inexistente a ilegalidade. Afastou o 
caráter absoluto do direito à visita íntima, aludindo aos 
artigos 41, inciso X, e 50 da Lei de Execução Penal. 
Afirmou sujeitar-se a controle da administração 

penitenciária, consideradas a ordem interna e a 
segurança do estabelecimento. 

 
No Superior Tribunal de Justiça, habeas de nº 

367.152, a argumentação veiculada anteriormente foi 
renovada. O Relator inadmitiu a impetração, dizendo-a 
substitutiva de recurso.  

 
Citou a jurisprudência do próprio Tribunal sobre a 

ausência de lesão ou ameaça do direito de locomoção 
no caso de negativa de visita íntima a sentenciado 
recolhido. 

 

O impetrante reitera o direito do paciente à visita 
íntima. Articula com a violação dos artigos 1º, inciso III, 
4º, inciso II, 5º, incisos II e XLIX, da Constituição 
Federal, e 41, inciso X, da Lei nº 7.210/1984. Menciona 
a Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária e ao item 57, Parte II, das 
Regras Mínimas para o Tratamento de Presos da ONU, 
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segundo o qual é necessário respeitar-se a 
individualidade, a integridade física e a dignidade 
pessoal do preso, não devendo ser acentuados os 
sofrimentos inerentes à privação da liberdade. Destaca 
que a companheira do paciente jamais cometeu conduta 
ilícita ou perigosa no presídio. Ressalta não poder 

consubstanciar óbice à visitação íntima o fato de a 
mulher estar em regime aberto. Reporta-se ao disposto 
na Resolução nº 1 do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária, tendo como exagerada e ilegal 
a proibição.  

 
Requereu, em âmbito liminar, fosse expedida 

autorização para garantir o ingresso da companheira do 
paciente na Penitenciária I de Avaré/SP, para fins de 
visita íntima. No mérito, busca a confirmação da 
providência. 

 
Vossa Excelência, em 23 de novembro de 2016, 

indeferiu o pedido de concessão de medida 
acauteladora, assentando não se fazer em jogo, na via 
direta ou indireta, risco de restrição ao direito de 
locomoção. 

 
A Procuradoria-Geral da República opina pela 

inadmissão da impetração, apontando-a formalizada 
contra decisão individual proferida no âmbito do Superior 
Tribunal de Justiça. 

 
Aduz ausente ilegalidade a ser reparada, frisando a 

impropriedade da via eleita, ante a não evidência de 
abuso ou coação à liberdade de locomoção do paciente. 

 
Lancei visto no processo em 28 de novembro de 

2017, liberando-o para ser examinado na Turma a partir 
de 5 de dezembro seguinte, isso objetivando a ciência 
do impetrante”. 
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No que concerne à visita íntima, o relacionamento sexual 
consentido nas unidades prisionais não se constitui em uma 
“dádiva” concedida pela administração, diante do “bom 
comportamento carcerário”. É um direito assegurado, em ambiente 
reservado, garantida a privacidade dos parceiros. A suspensão só 
será admitida nas hipóteses de infração disciplinar relacionada ao 
seu exercício. A Constituição do estado do Rio de Janeiro prevê em 
seu art. 27 o direito à visita íntima (“O Estado garantirá a dignidade 
e a integridade física e moral dos presos, facultando-lhes 
assistência espiritual, assegurando o direito de visita e de encontro 
íntimo a ambos os sexos”). O Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro 
de 2007 prevê “A visita íntima tem por finalidade fortalecer as 
relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério 
da Justiça”, o que foi feito pela Portaria nº 1190, de 19.6.2008, que 
se destaca: a) mínimo, de duas vezes por mês, de cônjuge ou 
convivente previamente cadastrado; b) a visita poderá ser suspensa 

ou restringida, por tempo determinado, mediante ato motivado do 
diretor, quando: a. houver cometimento de falta disciplinar de 
natureza grave, apurada mediante processo administrativo 
disciplinar que enseje isolamento celular; b. ato do cônjuge ou 
companheiro que: i. cause problemas à administração do 
estabelecimento de ordem moral ou risco para a segurança ou 
disciplina; ii. por solicitação do preso; iii. como sanção disciplinar 
independente da falta nos casos em que a infração esteja 
relacionada com o seu exercício. O tempo de duração é de 1 (uma) 
hora. Contemporaneamente, há permissão para relação entre 
pessoas do mesmo sexo.  

 
A regulamentação da visita íntima em estabelecimentos penais 

tem por escopo impedir o contágio de doenças sexualmente 
transmissíveis. Os interessados devem estar em perfeitas 
condições de saúde física e mental. Não há direito subjetivo dos 
presos à visitação íntima, diante do interesse público, prevendo a 
Lei de Execução Penal a possibilidade da suspensão ou restrição 
mediante ato fundamentado do diretor da unidade penal, observado 
ainda a incolumidade física e moral (art. 5º, XLIX, CF/88). Vige o 
princípio da proporcionalidade, diante da proteção à saúde pública e 
à vida, dos pretendentes à visita e da coletividade carcerária. 
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Quadro degradante diz respeito às visitas íntimas, que não 
raras vezes os presos são coagidos e objeto de extorsão por outros 
presos, que em troca da integridade física e proteção na massa 
carcerária, cedem suas esposas, companheiras ou filhas a outros 
presos, sem visita, para relações sexuais. 

 
No caso concreto, a pleiteante articulou “com a violação dos 

artigos 1º, inciso III, 4º, inciso II, 5º, incisos II e XLIX, da 
Constituição Federal, e 41, inciso X, da Lei nº 7.210/1984. 
Menciona a Resolução nº 14 do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária e ao item 57, Parte II, das Regras Mínimas 
para o Tratamento de Presos da ONU, segundo o qual é necessário 
respeitar-se a individualidade, a integridade física e a dignidade 
pessoal do preso, não devendo ser acentuados os sofrimentos 
inerentes à privação da liberdade”. Foi afastado “o caráter absoluto 
do direito à visita íntima, aludindo aos artigos 41, inciso X, e 50 da 
Lei de Execução Penal. Afirmou sujeitar-se a controle da 
administração penitenciária, consideradas a ordem interna e a 
segurança do estabelecimento”. O apenado ressaltou “não poder 

consubstanciar óbice à visitação íntima o fato de a mulher estar em 
regime aberto. Reporta-se ao disposto na Resolução nº 1 do 
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, tendo como 
exagerada e ilegal a proibição” e requereu, em âmbito liminar, 
“fosse expedida autorização para garantir o ingresso da 
companheira do paciente na Penitenciária I de Avaré/SP, para fins 
de visita íntima”. 

 
Extrai-se que a decisão se deveu ao fato de que a mulher do 

apenado estava em regime aberto por condenação por tráfico de 
entorpecentes e que poderia servir de “mula” para a introdução de 
drogas na visitação íntima. Assim, a questão não foi enfrentada no 
mérito. 


