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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAS DE 

ENTEADA CRIANÇA A PRESO EM REGIME 

FECHADO. DIREITO À VISITAÇÃO DO PRESO. 

TUTELA IDEAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 

DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR, NO 

CONTEXTO SOCIOAFETIVO ESPECÍFICO. 

PONDERAÇÃO LEGAL. CONCORDÂNCIA PRÁTICA. 

REFORMA DA DECISÃO.   

Conflito entre o direito de visitação do preso e a 

proteção integral prevista no Estatuto da Criança e 

do Adolescente. Ponderação de direitos à luz do 

princípio da proporcionalidade. A finalidade da pena 

é a ressocialização do apenado, e a visita de pessoas 

com quem o reeducando deseja conviver é 

primordial para a reinserção gradativa do 

sentenciado na vida social. A criança, também, tem 

direito à convivência socioafetiva, ainda que esparsa, 

também na linha de recente inovação legislativa (art. 

19, § 4º, do ECA, com redação dada pela Lei nº 

12.962/2014). No caso, há demonstrativo do vínculo 

afetivo entre as partes e o pedido partiu da genitora 

da infante, o que torna adequada a autorização de 

visitas.  

AGRAVO PROVIDO. POR MAIORIA. 

 

AGRAVO EM EXECUÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO 
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84.2016.8.21.7000) 

 

ALEX   

 

AGRAVANTE 

MINISTERIO PUBLICO  

 

AGRAVADO 

A C Ó R D Ã O  

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara 

Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, vencido o Des. Sylvio, dar 

provimento ao agravo em execução.  

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (PRESIDENTE) E DES. HONÓRIO 

GONÇALVES DA SILVA NETO. 

Porto Alegre, 19 de outubro de 2016. 

 

DES. JAYME WEINGARTNER NETO,  

Relator. 

 



 

 

 

 

 

 

JWN 

Nº 70071207997 (Nº CNJ: 0330993-84.2016.8.21.7000) 

2016/CRIME 

 

   3 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

R E L A T Ó R I O  

DES. JAYME WEINGARTNER NETO (RELATOR) 

Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria 

Pública, contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da 

Comarca de Bagé, que indeferiu o pedido de visitas ao reeducando. 

Em suas razões, aduz que o apenado, embora não seja genitor da 

menor A. A., esta o considera como pai. Defende que a autorização de visita, no 

caso, vai ao encontro do direito do preso e da infante, devendo ser assegurada 

ao apenado e à criança a convivência familiar. Requer a autorização para que a 

enteada do condenado possa visitá-lo no interior da casa prisional (fls. 04/06). 

Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 17/18), e a decisão foi 

mantida (fl. 19). 

Nesta instância, o Dr. Procurador de Justiça manifestou-se pelo 

desprovimento do Agravo (fls. 25/27). 

É o relatório. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

V O T O S  

DES. JAYME WEINGARTNER NETO (RELATOR) 

O apenado (PEC nº 83381-9), ora agravante, cumpre pena de 08 

anos e 03 meses de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática do 

crime de porte de arma de fogo, furto qualificado e homicídio culposo. 

A defesa requereu, junto à origem, autorização para que a menor 

A. A. visitasse o reeducando. 

O Juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de não estar 

comprovado o vínculo afetivo entre a criança e o preso. Aduziu que, ponderados 

o direito do preso e a necessidade de proteção à criança, este deve prevalecer, a 

considerar os prejuízos causados pela exposição da menor ao ambiente prisional 

(fl. 15). 

No caso em tela, entendo ser legítimo o convívio da enteada com 

o apenado. O pedido foi iniciativa da mãe da menor, que se dirigiu à Defensoria 

Pública e solicitou a autorização de visitas, a considerar que a criança considera 

o agravante como pai, pois convivem desde que tinha tenra idade. Atualmente, 

A.A. conta com dez anos. 
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PODER JUDICIÁRIO 
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Entendo que, nestas circunstâncias, não deve ser vedada a 

visitação ao reeducando, mesmo na busca da proteção integral das crianças e 

adolescentes e em face de um ambiente sofrido e precário como são os 

estabelecimentos prisionais. Esta, com suas vicissitudes, é a realidade 

sociofamiliar concreta destas pessoas que estão a bater à porta do Judiciário.   

No mais, quanto à colisão do direito de reintegração do apenado 

e a proteção da criança e do adolescente, amparada no ECA, é necessária a 

ponderação dos direitos postos em conflito. Sabe-se que o ingresso de crianças 

e adolescentes no âmbito prisional tensiona com disposições protetivas ideais do 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Todavia, considerando que a finalidade da 

pena é a ressocialização do condenado, a visita de pessoas com quem deseja 

conviver é primordial para a reinserção gradativa do apenado na vida social. 

Trata-se de concordância prática que, é certo, pode pender para outra solução 

se demonstrada inconveniência concreta, abalo psicológico, afeto forçado.  

Neste sentido, precedente deste Tribunal de Justiça: 

AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA DAS 

ENTEADAS MENORES A PRESO EM REGIME 

FECHADO. COLIDÊNCIA EM ABSTRATO ENTRE O 

DIREITO À VISITAÇÃO E DA PROTEÇÃO À 

INTEGRIDADE DOS MENORES. ART. 41, X, DA LEP E 
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ART. 18 C/C ART. 70 DO ECA. PONDERAÇÃO. 

PRECEDENTE DO STF. 1. O apenado recorre da 

decisão que indeferiu o pedido de visitação por 

parte dos enteados menores de idade. Informa, em 

síntese, que teve negado o pedido de visitação por 

parte dos filhos menores de idade da esposa. 

Entende ser direito do preso a visitação, forte no art. 

41, X, da LEP. 2. A análise do pedido passa pela 

consideração a respeito do conflito entre o direito 

da visitação do preso e da proteção à dignidade dos 

menores, que é presumida como afetada em vista 

das condições do sistema carcerário. Efetivamente, 

deve ser garantida a proteção dos menores, com 

base no art. 18 e 70 do ECA. Entretanto, não se 

pode presumir que essa proteção deva ser 

impeditiva à visitação no ambiente prisional. 3. A 

proteção à dignidade dos infantes é de fato devida, 

medida que, no entanto, não impede ao convívio 

com o apenado em processo de ressocialização. 

Ponderação de direitos que é devida com base na 

análise do caso concreto. 4. Caso em que os 

menores estreitam presumivelmente laços familiares 

com o recluso. Direito de visitação que deve ser 

franqueado, observadas as diretrizes a respeito da 

visitação e da proteção dos menores. Precedente do 

STF. AGRAVO PROVIDO. (Agravo Nº 70057197568, 

Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Julio Cesar Finger, Julgado em 09/04/2014) 
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PODER JUDICIÁRIO 
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O Supremo Tribunal Federal também assim já se manifestou: 

HABEAS CORPUS. 2. DIREITO DO PACIENTE, PRESO 

HÁ QUASE 10 ANOS, DE RECEBER A VISITA DE SEUS 

DOIS FILHOS E TRÊS ENTEADOS. 3. 

COGNOSCIBILIDADE. POSSIBILIDADE. LIBERDADE DE 

LOCOMOÇÃO ENTENDIDA DE FORMA AMPLA, 

AFETANDO TODA E QUALQUER MEDIDA DE 

AUTORIDADE QUE POSSA EM TESE ACARRETAR 

CONSTRANGIMENTO DA LIBERDADE DE IR E VIR. 

ORDEM CONCEDIDA. 1. COGNOSCIBILIDADE DO 

WRIT. A jurisprudência prevalente neste Supremo 

Tribunal Federal é no sentido de que não terá 

seguimento habeas corpus que não afete 

diretamente a liberdade de locomoção do paciente. 

Alargamento do campo de abrangência do remédio 

heroico. Não raro, esta Corte depara-se com a 

impetração de habeas corpus contra instauração de 

inquérito criminal para tomada de depoimento; 

indiciamento de determinada pessoa em inquérito 

policial; recebimento da denúncia; sentença de 

pronúncia no âmbito do processo do júri; sentença 

condenatória etc. Liberdade de locomoção 

entendida de forma ampla, afetando toda e 

qualquer medida de autoridade que possa, em tese, 

acarretar constrangimento para a liberdade de ir e 
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vir. Direito de visitas como desdobramento do 

direito de liberdade. Só há se falar em direito de 

visitas porque a liberdade do apenado encontra-se 

tolhida. Decisão do juízo das execuções que, ao 

indeferir o pedido de visitas formulado, repercute na 

esfera de liberdade, porquanto agrava, ainda mais, o 

grau de restrição da liberdade do paciente. 

Eventuais erros por parte do Estado ao promover a 

execução da pena podem e devem ser sanados via 

habeas corpus, sob pena de, ao fim do 

cumprimento da pena, não restar alcançado o 

objetivo de reinserção eficaz do apenado em seu 

seio familiar e social. Habeas corpus conhecido. 2. 

RESSOCIALIZAÇÃO DO APENADO. A Constituição 

Federal de 1988 tem como um de seus princípios 

norteadores o da humanidade, sendo vedadas as 

penas de morte, salvo em caso de guerra declarada 

(nos termos do art. 84, XIX), de caráter perpétuo, de 

trabalhos forçados, de banimento e cruéis (CF, art. 

5º, XLVII). Prevê, ainda, ser assegurado aos presos o 

respeito à integridade física e moral (CF, art. 5º, 

XLIX). É fato que a pena assume o caráter de 

prevenção e retribuição ao mal causado. Por outro 

lado, não se pode olvidar seu necessário caráter 

ressocializador, devendo o Estado preocupar-se, 

portanto, em recuperar o apenado. Assim, é que 

dispõe o art. 10 da Lei de Execução Penal ser dever 

do Estado a assistência ao preso e ao internado, 
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PODER JUDICIÁRIO 
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objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à 

convivência em sociedade. Aliás, o direito do preso 

receber visitas do cônjuge, da companheira, de 

parentes e de amigos está assegurado 

expressamente pela própria Lei (art. 41, X), 

sobretudo com o escopo de buscar a almejada 

ressocialização e reeducação do apenado que, cedo 

ou tarde, retornará ao convívio familiar e social. 

Nem se diga que o paciente não faz jus à visita dos 

filhos por se tratar de local impróprio, podendo 

trazer prejuízos à formação psíquica dos menores. 

De fato, é público e notório o total desajuste do 

sistema carcerário brasileiro à programação prevista 

pela Lei de Execução Penal. Todavia, levando-se em 

conta a almejada ressocialização e partindo-se da 

premissa de que o convício familiar é salutar para 

a perseguição desse fim, cabe ao Poder Público 

propiciar meios para que o apenado possa 

receber visitas, inclusive dos filhos e enteados, em 

ambiente minimamente aceitável, preparado para 

tanto e que não coloque em risco a integridade 

física e psíquica dos visitantes. 3. ORDEM 

CONCEDIDA. 

(HC 107701, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, 

Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO 

ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 

26-03-2012 RT v. 101, n. 921, 2012, p. 448-461)  
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Ademais, a Lei nº 12.962, que entrou em vigor em 08 de abril de 

2014, acrescentou ao capítulo referente ao Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária do ECA a garantia à “convivência da criança e do adolescente com a 

mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo 

responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, 

independentemente de autorização judicial” (artigo 19, § 4º, da Lei nº 8.069/1990). 

Assim, considerando que o pedido foi iniciativa da genitora da 

infante, que fez referência ao vínculo afetivo existente entre as partes, o 

deferimento da visitação é a melhor solução a ser adotada, visando, assim, 

priorizar, o direito de reintegração daquele que teve restringida sua liberdade.  

Ante o exposto, o voto é por dar provimento ao agravo em 

execução.  

 

 

 

DES. HONÓRIO GONÇALVES DA SILVA NETO - De acordo com o(a) Relator(a). 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO (PRESIDENTE) 
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Divergindo do ilustre Relator, vou negar provimento ao agravo, 

fazendo-o nos termos da decisão judicial, ora em exame. 

 

DES. SYLVIO BAPTISTA NETO - Presidente - Agravo em Execução nº 

70071207997, Comarca de Bagé: "POR MAIORIA, VENCIDO O DES. SYLVIO, 

PROVERAM O AGRAVO EM EXECUÇÃO." 

 

 

Julgador(a) de 1º Grau: CRISTIAN PRESTES DELABARY 


