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NOTÍCIAS 

 
A questão da visita íntima e o imaginário do 

“motel prisional” 
 
 
 
Os jornais noticiaram com grande destaque a existência de um 

“luxuoso motel” no interior de uma das unidades penitenciárias do 
estado do Rio de Janeiro, tendo as autoridades locais se 
manifestado exibindo fotos de um cubículo (“cafofo”) com uma 
cama e um colchão e as paredes caiadas de azul e rosa com um 
coração de cor vermelha na parede! Qualquer pessoa sabe que 
inexiste um motel, com uma decoração tão tosca e pobre em 
qualquer bairro de baixa renda no estado do Rio de Janeiro, sem 
espelho, música, TV e ventilação própria.  

É lamentável o retorno do preconceito secular, que se acredita 
já superado nos fins do século XX, com uma postura reacionária e 
conservadora por parte das autoridades ligadas à segurança e da 
mídia em pleno século XXI, para fazer crer na presença de tais 
“privilégios sexuais”, com conforto indevido. Recorda-se o eminente 
Professor Roberto Lyra, em suas proféticas aulas na década de 
1960, sobre o tema, mostrando uma sociedade hipócrita e 
conservadora. Escrevi “No que concerne à visita íntima, o 
relacionamento sexual consentido nas unidades prisionais não se 
constitui em uma ‘dádiva’ concedida pela administração 
penitenciária, diante do ‘bom comportamento carcerário’. É um 
direito assegurado, em ambiente reservado, garantida a privacidade 
dos parceiros, observada ainda, a incolumidade física e moral (art. 
5º, XLIX, CF/88), vigendo o princípio da proporcionalidade, diante 
da proteção à saúde pública e à vida, dos presentes à visita e da 
coletividade carcerária”. 

O “escândalo” estava vinculado ao exercício do direito 
constitucional e a decoração do ambiente do “parlatório”. O que se 
pode questionar é o descumprimento das normas vigentes na sua 
regulamentação (horários, pessoas desautorizadas, tempo de 
duração, corrupção de agentes públicos) 

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 
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espiritual, assegurando o direito de visita e de encontro íntimo a 
ambos os sexos”). 

A Resolução nº 4 do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária, de 29 de junho de 2011, assegura o direito à visita 
íntima a pessoa presa, recolhida nos estabelecimentos prisionais, 
pois constitui um direito constitucionalmente garantido. As 
diferenças devem ser respeitadas para gerar igualdade de direitos e 
que as condições sexuais devem ser consideradas inclusive no 
campo criminal e penitenciário, garantindo visita intima à população 
carcerária LGBT, igualmente garante “em todos os 
estabelecimentos prisionais do direito à visita intima para a mulher 
presa (hetero e homossexual)”. Dispõe que: a) “Art. 1º A visita 
íntima é entendida como a recepção pela pessoa presa, nacional ou 
estrangeira, homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou 
parceira, no estabelecimento prisional em que estiver recolhido, em 
ambiente reservado, cuja privacidade e inviolabilidade sejam 
asseguradas às relações heteroafetivas e homoafetivas”; b) “Art. 2º 
O direito de visita íntima, é, também, assegurado às pessoas 
presas casadas entre si, em união estável ou em relação 
homoafetivas”; c) “Art. 3º A direção do estabelecimento prisional 
deve assegurar a pessoa presa visita íntima de, pelo menos, uma 
vez por mês”; d) “Art. 4º A visita íntima não deve ser proibida ou 
suspensa a título de sanção disciplinar, excetuados os casos em 
que a infração disciplinar estiver relacionada com o seu exercício”; 
e) “Art. 5º A pessoa presa, ao ser internada no estabelecimento 
prisional, deve informar o nome do cônjuge ou de outro parceiro ou 
parceira para sua visita íntima”; f) “Art. 6º Para habilitar-se à visita 
íntima o cônjuge ou outro parceiro ou parceira indicado deve 
cadastrar-se no setor competente do estabelecimento prisional”; g) 
“Art. 7º Incumbe à direção do estabelecimento prisional o controle 
administrativo da visita íntima, como o cadastramento do visitante, a 
confecção, sempre que possível, do cronograma da visita, e a 
preparação de local adequado para sua realização”; h) “Art. 8º A 
pessoa presa não pode fazer duas indicações concomitantes e só 
pode nominar o cônjuge ou novo parceiro ou parceira de sua visita 
íntima após o cancelamento formal da indicação anterior”; i) “Art. 9º 
Incumbe à direção do estabelecimento prisional informar a pessoa 
presa, cônjuge ou outro parceiro ou parceira da visita íntima sobre 
assuntos pertinentes à prevenção do uso de drogas e de doenças 
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sexualmente transmissíveis”. 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”. Não se deve esquecer que o local para a 
realização da visita íntima deve ser adequado para a privacidade e 
o relacionamento. Mentalidades retrógradas classificam como 
“motel de preso”, o fato de ser higiênico e confortável para o fim 
destinado. 

 

 


