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Primeiro levaram os negros 

Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 

 

Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 

Eu também não era operário 

 

Depois prenderam os miseráveis 

Mas não me importei com isso 

Porque eu não sou miserável 

 

Depois agarraram uns desempregados 

Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 

 

Agora estão me levando 

Mas já é tarde 

Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo 

 

Bertolt Brecht  
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RESUMO 

 

O trabalho tratou sobre as visitas íntimas nos presídios federais, as quais foram objeto da 

Portaria n 718/2017 do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Esta normativa 

elencou um rol de requisitos para o exercício das citadas visitas. As condições impostas 

por essa Portaria foram mais severas do que as previstas pela Portaria nº 1.190/2008 do 

Ministério da Justiça, suscitando muitos debates na jurisprudência e na sociedade em 

geral sobre a validade destas normas, bem como acerca da legitimidade ou possibilidade 

de que presos, especialmente, em estabelecimentos federais de segurança máxima, 

recebam visitas íntimas. O problema de pesquisa, então, concentrou-se em avaliar a 

constitucionalidade e a legalidade das restrições impostas pela Portaria nº 718/2017-

MJSP, dirigindo-se um olhar crítico sobre os seus “considerandos” (fundamentos). Para 

isso, foi preciso compreender o Sistema Penitenciário Federal no âmbito do sistema 

carcerário nacional. Em seguida, foi necessário entender o direito de visita íntima sob a 

ótica constitucional, assim como analisar os termos da mencionada Portaria que 

regulamenta o direito à visita íntima. A metodologia aplicada se valeu de estudos 

documentais e bibliográficos, examinando textos normativos relacionados ao tema, além 

de decisões judicias, levantamento de dados sobre o sistema penitenciário, notícias 

oficiais de órgãos do sistema de justiça e da imprensa, obras que versam sobre direito 

constitucional, processual penal e execução criminal. A partir desses estudos, verificou-

se, feitas ressalvas específicas, a razoabilidade dos fundamentos da Portaria nº 718/2017-

MJSP e a validade jurídica de algumas de suas restrições ao direito de visita íntima dos 

presos recolhidos em unidades prisionais federais, reconhecendo-se a importância da 

humanização das penas e a relevância das visitas íntimas e sociais aos presos. A mitigação 

limitada ao direito de visita íntima encontra fundamento tanto no poder disciplinar de 

sancionar condutas dos presos por atos concretos, quanto na efetiva prevenção de riscos 

inerentes ao contato privado entre presos e pessoas externas à unidade, dada a 

impossibilidade de violar o sigilo destes encontros e considerando características de 

certos presos que estão nestes estabelecimentos, cuja necessidade de encarceramento, em 

unidades de segurança máxima, foi judicialmente reconhecida em processo próprio de 

transferência ou de inclusão de presos. Ante a demanda de preservação da segurança e da 

ordem pública, incluindo a segurança prisional, é juridicamente plausível a possibilidade 

de restrição à visita íntima, mediante proporcional regulamentação do Poder Executivo, 

sobretudo, diante da ausência de tratamento constitucional ou legal expresso acerca da 

visitação íntima que a caracterize como direito amplo, geral ou irrestrito. 

 

Palavras-chaves: Constitucionalidade; Presídios federais; Restrição ao direito; Visita 

íntima. 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 
This work dealt with the conjugal visits in federal prisons, which were object of Ordinance No. 

718/2017 of the Ministry of Justice and Public Security (MJSP). This normative listed a ratio of 

requirements for the exercise of the mentioned visits. The conditions imposed by this Ordinance 

were more severe than those laid down by Ministerial Ordinance No. 1190 / 2008, prompting 

much debate in case law and in society about the validity of these rules, as well as about the 

legitimacy or possibility of those prisoners, especially in federal maximum security 

establishments, receive conjugal visits. The research problem then focused on assessing the 

constitutionality and legality of the restrictions imposed by Ordinance No. 718/2017-MJSP, 

closely on its “recitals” (grounds). For this, it was necessary to understand the Federal Penitentiary 

System within the national prison system. Next, it was necessary to understand the right of 

conjugal visit from a constitutional perspective, as well as to analyze the terms of the mentioned 

Ordinance that regulates the right to conjugal visit. The methodology applied was based on 

documentary and bibliographical studies, examining normative texts related to the theme, as well 

as judicial decisions, data collection about the penitentiary system, official news from organs of 

the justice system and the press, works that deal with constitutional law, criminal procedure and 

criminal enforcement. From these studies, it was verified the reasonableness of the grounds of 

Ordinance No. 718/2017-MJSP and the legal validity of restrictions on the right of conjugal visit 

of prisoners collected in federal prisons, although recognizing the importance of the humanization 

of penalties and the relevance of conjugal and social visits to prisoners. The specific mitigation 

of the right of conjugal visit is based on the effective prevention of risks inherent in the private 

contact between prisoners and persons outside the unit, given the impossibility of violating the 

confidentiality of these meetings and considering the profile of prisoners who are in these 

establishments, judicially recognized in proper process of transfer and inclusion of prisoners in 

federal maximum security facilities. In view of the need to preserve security and public order, 

including prison security, it is legally plausible to restrict conjugal visit, by regulation of the 

Executive, especially in the absence of express constitutional or legal treatment of conjugal 

visitation. 

 

Key words: Conjugal visits; Constitutionality; Federal prisons; Restriction of law.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa aborda a Portaria nº 718, de 28 de agosto de 2017, do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública (MJSP), que regulamentou a visita íntima no interior das 

Penitenciárias Federais, revogando a Portaria do Ministério da Justiça nº 1.190, de 19 de 

junho de 2008. 

O problema da pesquisa centra-se em avaliar a validade jurídica das disposições 

do ato supracitado, no que dizem respeito às restrições impostas aos presos, a partir do 

indissociável exame das razões expostas pelo MJSP como base para regular as visitas 

íntimas nos presídios federais. 

Na citada Portaria nº 718/2017, há 15 “considerandos” que serão tratados como 

fundamentos das normativas que disciplinaram as condições para que os presos tenham 

direito a usufruir da visita íntima. 

Para tanto, iremos compreender como o Sistema Penitenciário Federal se insere 

dentro do sistema prisional nacional. Em seguida, vamos entender como a visita íntima 

pode ser tratada sob a ótica constitucional. Por fim, será preciso analisar os termos da 

limitação ao direito de visita íntima, expressos pela Portaria nº 718/2017-MJSP. 

Essa investigação é relevante em função da concepção de que, conforme o Decreto 

nº 6.877/2009, que regulamentou a Lei nº 11.671/2008, a inclusão de presos em 

estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou a sua transferência para 

aqueles estabelecimentos possuem caráter excepcional e temporário, restrita a presos que 

possuam características especiais relacionadas à participação em organização criminosa, 

quadrilha ou bando, crimes ocorridos no interior do ambiente prisional, estar submetido 

ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), ser réu colaborador ou delator premiado sob 

risco à sua integridade física, ou estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou 

de grave indisciplina no sistema prisional de origem. 

Portanto, os sujeitos destinatários das visitas íntimas analisadas estão condições 

especialmente significativas no contexto da segurança prisional e/ou da ordem pública, 

de maneira que estudar o tema implica adentrar em debates importantes para a sociedade 

em geral e, de modo especial, para a comunidade jurídica, porquanto envolvem aspectos 

dos direitos humanos e acerca das formas de combate ou prevenção à criminalidade. 

A fim de atingir os objetivos propostos, nos valeremos, fundamentalmente, de 

metodologia fundada em pesquisa documental (normativas do Poder Executivo, leis, 

decretos, decisões judiciais e artigos acadêmicos), com apoio de bibliografia sobre 
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processo penal e direito constitucional. 

Na primeira parte do trabalho, iremos tratar do Sistema Penitenciário Federal 

dentro do sistema prisional nacional. Posteriormente, a visita íntima, no âmbito do 

Sistema Penitenciário Federal, será encarada sob o prisma constitucional e sob o crivo 

das regulamentações da Portaria nº 718/2017-MJSP. Por fim, serão analisadas as razões 

expressas pela citada normativa, no intuito de encontrar fundamentos para afirmar sua 

validade ou invalidade jurídica. 
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2. O SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL DENTRO DO SISTEMA 

PRISIONAL NACIONAL 

 

Estimar a gênese da pena se mostra uma tarefa tão difícil quanto a de estimar o 

tempo dos primeiros comportamentos revanchistas dos homens. Trata-se de uma conduta 

provocada pelos instintos primitivos de sobrevivência, lapidando a natureza humana de 

forma a reagir aos eventos externos.  

No entanto, a visão desdenhosa que os pobres, vadios e criminosos carregaram 

nas costas por várias eras projetou no cárcere uma verdadeira expiação em forma de ofício 

estatal. Exílio, mutilação e morte figuraram como espécies de pena predominantes até 

meados do século XVI, enquanto a privação de liberdade demonstrava o poder do Estado 

sobre o indivíduo, ora por prevenção de fuga, ora por arbitrariedades de governantes 

(PRADO, 2014, p. 457). 

Somente com revoluções intelectuais sobre a execução penal, que desenvolveram 

a concepção das funções atribuídas às penas, é que a prisão deixou de ser medida cautelar 

para se tornar a punição em si. Isso porque admitia-se que a parte corpórea do ser humano 

seria o principal “alvo” a ser atingido, sendo a dor um elemento essencial a se atingir. O 

tolhimento da liberdade não era concebido como sanção. A segregação só foi assim vista 

posteriormente, quando se percebeu que a natureza do homem é essencialmente livre e 

que qualquer imposição restritiva deve ser aplicada como ultima ratio, e somente na 

medida necessária a cumprir sua função. 

Assim, é certo que a pena é um posterius: não se cogita uma penalidade onde não 

há ilícito, embora este não seja suficiente para a sua aplicação (FERRAJOLI, 2014, p. 

293). É igualmente imprescindível a presença dos demais requisitos condenatórios 

previstos na legislação penal, ainda que estes variem conforme tempo e espaço. 

Havendo condenação e punibilidade no caso concreto, abre-se vez para a 

individualização e execução da pena – uma continuidade do jus puniendi que, à luz do 

Estado Democrático de Direito, deve respeitar ditames constitucionais e infralegais que 

elencam direitos fundamentais e direitos dos presos. 

Este é o corolário que o legislador se preocupou em proteger no Código Penal, art. 

59, caput, ao definir que o juiz deverá estabelecer a pena “conforme seja necessário e 

suficiente para a reprovação e prevenção do crime”. A interpretação deste dispositivo dá 

o fundamento da teoria mista da função da pena, que une a função retributiva e a função 

preventiva num só ato a fim de que a execução penal seja verdadeiramente reparativa 
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(PRADO, 2014, p 452): 

 

Assevera-se que a pena justa é provavelmente aquela que assegura 

melhores condições de prevenção geral e especial, enquanto 

potencialmente compreendida e aceita pelos cidadãos e pelo autor do 

delito, que só encontra nela (pena justa) a possibilidade de sua expiação 

e de reconciliação com a sociedade. Dessa forma, a retribuição jurídica 

torna-se um instrumento de prevenção, e a prevenção encontra na 

retribuição uma barreira que impede sua degeneração. 

 

Trata-se de uma atribuição material ao significado da condenação, perpassando o 

mero castigo e repousando no comprometimento da sanção à sua finalidade, que deve ser 

devidamente alcançada. Qualquer limitação imposta ao homem que fuja a essas razões é, 

sem dúvidas, arbitrária e infundada. 

A execução da pena coube à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (BRASIL, 1984), 

chamada de Lei de Execução Penal (LEP), que definiu como estabelecimentos penais: a 

penitenciária, destinada à pena de reclusão em regime fechado; a colônia agrícola, 

industrial ou similar, destinada à pena em regime semiaberto; a casa de albergado, 

destinada à pena privativa de liberdade em regime aberto e de pena de limitação de fim 

de semana; e a cadeia pública, destinada a presos provisórios. 

A privação de liberdade propriamente dita reflete dois regimes: o fechado e o 

semiaberto. Pode-se chamar aquele de uma privação de liberdade stricto sensu, já que 

retira totalmente o poder de liberdade. O outro – o semiaberto – é previsto no 

ordenamento jurídico em lato sensu, pois não priva o indivíduo de sua liberdade, mas tão 

somente limita o seu leque locomotivo. Dentre os tipos de pena previstos no Código 

Penal, a privação de liberdade é cominada para os tipos penais considerados mais graves. 

Desta forma, as penitenciárias merecem especial atenção: trata-se da única 

dependência que abriga condenados ao regime fechado, o que pede maior nível de 

segurança se comparado aos demais. 

A atuação e fiscalização estatal em âmbito penitenciário é de incumbência do 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), que integra o Ministério da Justiça e 

Segurança Pública (MJSP), havendo responsabilidade também das unidades federativas. 

No contexto fático, é massivamente sabido o caos predominante no sistema 

carcerário brasileiro: o ano de 2018 contabilizou 359.521 presos. Destes, 266.416 estão 

no regime fechado; 86.766 no regime semiaberto; e 6.339 no regime aberto. Não estão 

incluídos nestes dados os presos sem condenação judicial e os submetidos a medida de 



13 

 

 

 

segurança (CNJ, 2018, p. 35). Ou seja: o regime mais rigoroso do ordenamento jurídico 

também é o que detém a maior parcela da população carcerária. 

 

As limitações ao direito de visita, por meio da Portaria 718/2017-MJSP, nascem 

em meio ao crescimento generalizado da criminalidade brasileira, que provocou altos 

índices de mortes violentas por todo o território nacional (CERQUEIRA et al, 2018, p. 

22). Por sua vez, o sistema penitenciário anda igualmente caótico: contraditoriamente, os 

índices de criminalidade também são consideráveis dentro das celas. As violações de 

direito partem por todos os envolvidos: o cárcere e os encarcerados. 

Essa situação é agravada pela quantidade de unidades penitenciárias: são 649 por 

todo o país, equivalente a 42% dos estabelecimentos penais. Juntas, têm a capacidade de 

abrigar 227.718 pessoas. Conforme o “Sistema Prisional em Números”, do Conselho 

Nacional do Ministério Público, no ano de 2017, a quantidade de presos era de 355.059, 

ou seja, 155,92% acima da capacidade dos estabelecimentos penitenciários (BRASIL, 

s/d), caracterizando um quadro inquestionável de superlotação. 

Reitera essa falência institucional o reconhecimento do Estado de Coisas 

Inconstitucional (ECI) do sistema penitenciário pelo Supremo Tribunal Federal em 2015. 

Segundo o Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, autor da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347, as condições precárias do sistema 

prisional brasileiro consistiriam “verdadeiros infernos dantescos” por culpa da União, dos 

Estados e do Distrito Federal por atos comissivos e omissivos, tais como 

“contingenciamentos” de verbas necessárias à manutenção do sistema e violências físicas 

frequentes contra os presos (BRASIL, 2015, p. 2). 

Resguardados os debates processuais que cercam a referida ADPF, não é possível 

negar a complexidade do problema carcerário brasileiro, confundindo-se com problemas 

histórico-sociais plantados estruturalmente nas instituições públicas (DE GIORGI, 

VASCONCELOS, 2018, p. 490). 

E esses mesmos problemas serviram de fundamento pelo Senador Vicentinho 

Alves (PL/TO) para propor a terceirização do sistema prisional no Projeto de Lei do 

Senado nº 513/11, invocando a ineficiência estatal, conforme é averiguado na respectiva 

Justificativa: 

 

Uma das causas do agravamento da crise no sistema penitenciário 

brasileiro é a má aplicação do dinheiro público na administração dos 
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presídios. Profissionais que recebem sem trabalhar, agentes 

penitenciários que fazem da profissão um “bico”, servidores 

administrativos que desviam material de expediente e gêneros 

alimentícios, estruturas prisionais sujas, que estimulam crimes e faltas 

disciplinares, e que operam sem capacidade de suportar a população 

carcerária que abriga, o que estimula rebeliões. Gasta-se muito e os 

problemas não são resolvidos (BRASIL, 2011a, p. 7). 

 

Já reiteramos aqui as máculas institucionais. Não há intenção de renegar sua 

existência. No entanto, elas não podem servir de escudo para o Estado se eximir de uma 

obrigação constitucionalmente sua. Do contrário, estaríamos diante de uma violação a 

preceitos constitucionais: a segurança pública é dever do Estado, conforme artigo 144 da 

Constituição Federal. Neste sentido, cabe à União, aos Estados e ao DF legislar, 

concorrentemente, sobre matéria penitenciária, v. art. 24, I, da CF. Trazer a parceria 

público-privada como “muleta” do Estado seria, a grosso modo, ter com quem dividir a 

mea culpa. E, mais uma vez: não pode o Estado se eximir de suas obrigações. 

É um silogismo: o sistema penitenciário se encontra defasado. O Estado é 

responsável pelo sistema penitenciário. Logo, é o Estado que deve socorrer o sistema 

penitenciário e, por exclusão, não pode transferir o problema a outrem, tampouco pode 

não socorrê-lo. 

O amparo necessário, por sua vez, somente foi dado quando o controle pareceu 

sair das mãos da administração pública. Até os anos 2000, a história carcerária brasileira 

era perpetrada por rebeliões que buscavam pressionar o Estado, que, falido, há muito não 

conseguia efetivar o mínimo existencial ao preso. 

Foi em 2001, após o Governo de São Paulo transferir e isolar presidiários líderes 

do Primeiro Comando da Capital (PCC) na tentativa de enfraquecer a organização, que 

estouraram rebeliões orquestradas em 25 presídios e 4 cadeias. Seria a primeira 

megarrebelião vista no país; o organismo resultante dos filiados – aquele que serve à 

facção – intensificava o pavor social (NEGREIROS, 2001). 

A medida tomada pela administração penitenciária de São Paulo, em partes para 

dar uma resposta à população, foi a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD): 

uma sanção administrativa inédita gerada fora das fronteiras da LEP. O seu “protótipo” 

ocorreu ainda em 2001, sendo implementado de forma embrionária e, posteriormente, 

surgindo outras alterações. A ocorrência de rebeliões em outros estados disseminou o 

regime pelo país, até ser processualmente incluído na LEP por intermédio da Lei nº 

10.792/03, se fazendo valer para todo o sistema penitenciário. 

Paralelo à integração do RDD no ordenamento jurídico, os presídios federais 
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estavam saindo do papel (MASCHIO, 2003). O regimento interno dos presídios federais 

possui rigor propositalmente excessivo se comparado aos presídios sob responsabilidade 

das unidades federativas. 

O RDD foi arquitetado para aplacar os grupos organizados, desagregando os seus 

líderes, valendo-se de unidades prisionais excepcionais: celas individuais; 

encarceramento em tempo integral; banho de sol realizado dentro da própria cela, 

conforme o sítio oficial do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em matéria 

intitulada “Como funciona um presídio federal” (BRASIL, 2018a): 

 

Em casos como este, quem é pego infringindo uma regra dentro do 

presídio fica sujeito ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Cada 

presídio possui 12 celas desse tipo. Elas possuem 12 m2. Nela o interno 

passa todas as horas do seu dia trancado. O banho de sol acontece lá 

mesmo, através de um solário. De dentro de uma cela do RDD, só se 

sai para atendimento médico, audiência com juiz ou advogado e visita 

no parlatório. Ficam suspensas as visitas sociais e os banhos de sol 

coletivos. 

 

Não se retrata aqui uma suposta (porém expressa) flexibilização de direitos 

fundamentais como será mostrado adiante, em relação às visitas íntimas. A extrema 

austeridade que permeia o referido regime, que acaba por limitar diversos direitos dos 

presos, é constantemente vítima de acusações de incompatibilidade com a Constituição 

em vigor. 

E a estrutura dos presídios federais também não deixa a desejar: com forte 

esquema de segurança, seu modus operandi pode ser considerado impecável. 

Ordinariamente, os presos permanecem em seus habitáculos 22 horas diárias, somente 

sendo permitida a saída para visitação, trabalho, estudo ou banho de sol, caso não esteja 

sob RDD. 

Tanto nestes casos, em que o preso se locomove apenas internamente, quanto em 

saída para ambientes externos, o uso de algemas é obrigatório, em desacordo com a 

Súmula Vinculante nº 11 do STF. A fiscalização é reforçada pelo monitoramento 

ininterrupto por câmeras espalhadas pelas dependências do presídio, além dos microfones 

conectados aos fardamentos dos agentes, que nunca andam sozinhos ao escoltar um preso 

(ARRUDA, 2010). 

As peculiaridades do RDD e o forte esquema de segurança dos presídios federais 

são tantas que há de se acreditar na semelhança com um quarto regime de pena, não 

obstante ser apenas uma das formas de sanção disciplinar prevista no rol do art. 53 da 
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LEP. 

A transferência de presos aos estabelecimentos penais federais somente pode 

ocorrer com a satisfação de determinados requisitos legais da LEP:  

 

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta 

grave e, quando ocasione subversão da ordem ou disciplina 

internas, sujeita o preso provisório, ou condenado, sem prejuízo da 

sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado... (omissis) 

1o O regime disciplinar diferenciado também poderá abrigar presos 

provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem 

alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou 

da sociedade.  
§ 2o Estará igualmente sujeito ao regime disciplinar diferenciado o 

preso provisório ou o condenado sob o qual recaiam fundadas 

suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em 

organizações criminosas, quadrilha ou bando. (grifos acrescidos) 
 

A identidade do apenado a ser posto sob os presídios federais, portanto, possui um 

perfil desenhado para se adequar aos “inimigos do sistema”, aproximando-se de uma 

formulação do direito penal do inimigo em que se busca a proteção e a segurança pública 

com base no pré-crime. Ou seja: cada Estado possui seu inimigo; o nosso seria o crime 

organizado (BRIZZI, 2007, p. 44).  
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3 A VISITA ÍNTIMA NO ÂMBITO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL 

 

Neste capítulo, trataremos sobre o instituto da visita íntima de modo que se 

construa uma perspectiva para além do seu conceito formal, promovendo uma análise 

crítica, visando evidenciar o homem como uma entidade biológica e jurídica, 

simultaneamente.  

  Após, será mostrado o histórico dos atos administrativos que desenvolveram a 

visita íntima no Sistema Penitenciário Federal desde a sua criação. 

 

3.1 O direito de visita íntima sob a ótica constitucional 

 

O homem foi trabalhado pelo ordenamento jurídico sob uma ótica humanista: a 

vida humana é o auge do Estado e alcançar sua dignidade deve ser encarada como fim, 

não como meio (SARMENTO, 2016, p. 70), desde o momento do nascimento, conforme 

a Declaração dos Direitos Humanos de 1948 da ONU. Ainda, o Código Civil especifica 

que por “nascer” subentende-se a presença de vida, mesmo que efêmera. 

Se todos os seres humanos são titulares de dignidade e de direitos desde o 

nascimento, cabe ao Estado prover as condições essenciais a partir deste momento e por 

toda a existência do indivíduo, uma vez que tais condições devem ser mantidas 

ininterruptamente: não há um termo, um momento de desenlace do múnus público - não 

é uma atividade-obrigação satisfativa. Ao contrário: o Estado possui obrigações com seus 

nacionais inclusive após a morte destes. 

Embora a Constituição Federal de 1988 seja vista pacificamente como extensa, o 

seu bloco de constitucionalidade formulou um rol digno de tecer o apelido à Carta Magna 

de “Constituição Cidadã”: foram direitos individuais, sociais e políticos que versavam 

sobre a vida íntima, familiar e social, dando início a uma caminhada ao welfare state, mas 

sempre com um objetivo como dirigente: a dignidade da pessoa humana, o princípio dos 

princípios. 

A proteção à família tem força constitucional, gozando de status de direito 

fundamental e proteção especial do Estado. O seu exercício é escrito também na 

legislação infraconstitucional de forma expoente no Código Civil; mas os seus 

desdobramentos refletem por toda a legislação esparsa, posto que dificilmente se fala ou 

localiza o indivíduo, a pessoa, sem remeter à família, o seu núcleo de origem. 

Há de se convencionar que a proteção e o direito à família remetem ao direito à 
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privacidade e aos direitos sexuais e reprodutivos. O compromisso familiar entre duas 

pessoas integra o conjunto de direitos a serem conferidos a todos, sem distinção. Desta 

forma, ao afirmar que a todo ser humano é garantido o direito à família, entende-se este 

como o direito à convivência familiar, à privacidade e todos os respectivos 

desdobramentos. 

Em interessante julgado da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.277 pelo 

STF, em que se discutia o reconhecimento da união homoafetiva como instituto jurídico, 

a Suprema Corte tece um importante manto de proteção aos indivíduos enquanto seres 

que se relacionam, amam e possuem necessidades sexuais. Merece destaque passagem do 

voto do relator Min. Ayres Britto, que aduz que a liberdade sexual se concretiza sob a 

forma de direito à intimidade e de direito à privacidade (BRASIL, 2011b, p. 639) e que: 

 

Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo e mais privado para os 

indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade. Implicando o 

silêncio normativo da nossa Lei Maior, quanto a essa prática, um lógico 

encaixe do livre uso da sexualidade humana nos escaninhos jurídico-

fundamentais da intimidade e da privacidade das pessoas naturais (...). 

Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente 

deixaria de se inscrever no âmbito de incidência desses últimos 

dispositivos constitucionais (inciso X e §1º do art. 5º), se houvesse 

enunciação igualmente constitucional em sentido diverso. Coisa 

que não existe. Sendo certo que o direito à intimidade diz respeito ao 

indivíduo consigo mesmo (pense-se na lavratura de um diário), tanto 

quanto a privacidade se circunscreve ao âmbito do indivíduo em face 

dos seus parentes e pessoas mais chegadas (grifos acrescidos) 

 

É, sob esse prisma, que o legislador concebeu a visita nos presídios: trata-se de 

permitir o encontro pessoal entre o preso e outro indivíduo externo, a fim de se preservar 

as relações familiares, sociais e íntimas do exílio forçado, havendo a previsão legal da 

LEP ao definir que é direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 

amigos em dias determinados”, vide. art. 41, X. 

Na literalidade deste artigo, porém, o legislador não projeta a visita íntima como 

direito distinto ou como uma subespécie própria, o que gera protestos por parte da 

comunidade jurídica. No entanto, a sua natureza humanística não pode ser 

desconsiderada: 

 

Um direito não previsto expressamente na Lei de Execução Penal, mas 

relevante no cotidiano prisional, é a visita íntima. A visita íntima é 

definida como a recepção pela pessoa presa, nacional ou estrangeira, 

homem ou mulher, de cônjuge ou outro parceiro ou parceira, no 
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estabelecimento prisional em que estiver recolhido (...). A visita íntima, 

como exercício da sexualidade, é de fato um direito (de fundo 

constitucional), para uns (sic) consectário do direito à intimidade e, para 

outros, do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Seja 

como for, é manifestação da dignidade humana e elemento essencial 

para que a pessoa presa preserve laços afetivos (ROIG, 2018, p. 67).  

 

Ademais, deve-se levar em conta que a prática já foi integrada no sistema prisional 

brasileiro, sendo amplamente regulamentado pelos estados federativos. A Lei de 

Execuções Penais prevê, em seu art. 56, a possibilidade do apenado receber 

“recompensas”, tais como o “elogio” (inciso I) e a “concessão de regalias” (inciso II), 

consoante disposto na legislação ou em regulamentos próprios. Desse modo, ainda que 

não expressamente denominada como regalia, a visita íntima pode ser encarada como 

uma espécie de visitação especial, sendo problemático definir os limites restritivos ou 

concessivos desse direito ou dessa “regalia”. 

Por possibilitar o contato físico, a visita íntima é comumente tachada como vulgar 

e desnecessária - trata-se de uma “diversão” projetada por um “estilo de vida” próprio 

(DUARTE, 2013, p. 631). Não à toa que se popularizou o termo mulher de preso: retira-

se sua condição de esposa, companheira, mãe e torna-se aquela que visita o preso. 

Apenas. 

No entanto, essa visão é simplista, senão falaciosa, para este estudo. 

O signo visita íntima ostenta incontáveis dimensões: ao lado da relação sexual, há 

a relação familiar, íntima, companheira, amorosa e sobretudo a humana, e nenhuma delas 

pode ser desconsiderada. 

 

Uma das funções do isolamento imposta pela prisão é retirar os 

detentos de seus mundos socialmente significativos (Paixão, 

1987). No entanto, essa consequência trazida pelo sistema penal 

não apenas repercute na vida do condenado, como também pode 

afetar sua companheira. Tal como o preso, a mulher sofre os 

sentimentos de “privação” e de “solidão” que permeiam as rotinas 

dos presídios. (DUARTE, 2013, p. 631) 

 

E, de posse dessa informação, o Estado pode administrar o exercício da 

sexualidade dos seus. Segundo Bassani (2011, p. 55), o Estado não necessita intervir na 

sexualidade do homem, que reside no âmago humano, mas o faz acreditar que sim. Sob 

o discurso da obrigação de regular a sociedade, ele impõe regras sobre os casais ante o 

reconhecimento das necessidades fisiológicas, permitindo o “escoamento da libido”. 

Desta forma, consegue se afirmar como uma autoridade bondosa e sustentar o biopoder, 
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ou seja, o poder sobre a vida (BASSANI, 2011, p. 55). 

Em contraposição às teorias que defendem que os direitos reprodutivos e sexuais 

não são imprescindíveis ao ser humano, merece destaque o conteúdo da Conferência 

Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento (CIPD) realizada em 1994, 

Cairo, que versa sobre “Direitos de reprodução e saúde reprodutiva” no seu capítulo VII. 

Nele, os direitos sexuais e reprodutivos são reconhecidos como essenciais ao homem, 

devendo as nações garantir o seu exercício de forma integral: 

 

A saúde reprodutiva é um estado de completo bem-estar físico, mental 

e social e não simples ausência de doença ou enfermidade, em todas as 

matérias concernentes ao sistema reprodutivo e a suas funções e 

processos. A saúde reprodutiva implica, por conseguinte, que a pessoa 

possa ter uma vida sexual segura e satisfatória, tenha a capacidade de 

reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando, e quantas vezes o deve 

fazer (...). Tendo em vista a definição supra, os direitos de reprodução 

abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em leis nacionais, 

em documentos internacionais sobre direitos humanos e em outros 

documentos de acordos (ONU, 1994, p. 62). 

 

Em nome da intimidade, não seria menos esperado que as visitas íntimas tenham 

condições superiores de resguardo que as visitas sociais. O momento de correspondência 

entre o presidiário e o visitante sugere um real segredo dentro da cela que não pode o 

Estado descobrir. Ultrapassar essa margem violaria preceitos fundamentais ao homem 

enquanto indivíduo, sendo uma atitude vexatória ao ponto de caracterizar a arbitrariedade 

do ente público. 

 

3.2 A limitação ao direito de visita íntima expressos em atos do Ministério da Justiça 

 

Conforme veremos, as visitas íntimas acompanham o Sistema Penitenciário 

Federal desde o seu surgimento, sendo a competência normativa do Ministério da Justiça, 

conforme o Regulamento Penitenciário Federal (Decreto nº 6.049, de 27 de fevereiro de 

2007). O citado Decreto, em seu art. 95, caput, preceitua que “A visita íntima tem por 

finalidade fortalecer as relações familiares do preso e será regulamentada pelo Ministério 

da Justiça”. 

As primeiras disposições regulamentares ocorreram por meio da Portaria nº 1.190 

de 2008 do Ministério da Justiça, um ano após a edição do Regulamento Penitenciário 

Federal, sendo previsto a possibilidade de visita íntima desde que comprovado o 

casamento ou união estável, inclusive com menor de idade ou quando autorizado 
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judicialmente (v. art. 3º, I e II). 

A visita prevista deveria ser assegurada, pelo menos, duas vezes por mês, com 

duração mínima de uma hora, em “local adequado para esta finalidade e compatível com 

a dignidade humana”, vedado o uso das celas de convivência (v. art. 1º, §§ 2º e 3º). 

Merece atenção ao texto do art. 4º e seus respectivos incisos e parágrafos, em que 

o Ministério previu um rol de possibilidades de suspensão ou restrição das visitas íntimas. 

Veja-se: 

 

Art. 4º. A visita íntima poderá ser suspensa ou restringida, por tempo 

determinado, quando: 

I - do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, apurada 

mediante processo administrativo disciplinar, que ensejar isolamento 

celular; 

II - de ato do cônjuge ou companheiro (a) que causar problemas à 

administração do estabelecimento de ordem moral ou risco para a 

segurança ou disciplina; 

III - da solicitação do preso 

§ 1º A visita íntima também poderá ser suspensa a título de sanção 

disciplinar, independentemente da natureza da falta, nos casos em que 

a infração estiver relacionada com o seu exercício. 

§ 2º A suspensão da visita dar-se-á por ato motivado do diretor do 

estabelecimento prisional. 

 

Em simples leitura, percebe-se que as hipóteses se dividem pelo isolamento do 

preso, motivado por falta disciplinar de natureza grave declarada em processo 

administrativo; quando seu cônjuge ou companheiro apresentar riscos internos ao 

estabelecimento ou quando gerar problemas de ordem moral à unidade; e na ocorrência 

de infração ligada ao exercício da visita, independente da natureza infracional, a título de 

sanção. A hipótese do inciso III, por outro lado, entendemos não ser efetivamente uma 

sanção, mas uma faculdade conferida ao preso de dispor do seu direito de visita. Não 

obstante, para todas as possibilidades é mantida a necessidade de motivação do diretor da 

unidade, conforme o caso concreto. 

Quase nove anos ulteriores da sua entrada em vigor, a Portaria 1.190/2008 foi 

revogada após o Ministério da Justiça e Segurança Pública publicar a Portaria nº 

718/2017, que passaria a ditar as visitas íntimas no interior dos presídios federais. 

Atualmente, a norma que está em vigor sobre a visitação “geral” nos presídios 

federais foi editada em 12 de fevereiro de 2019 pelo MJSP, que optou por manter as 

visitas íntimas conforme a Portaria nº 718/2017: 
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PORTARIA Nº 157, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2019 

Disciplina o procedimento de visita social aos presos nos 

estabelecimentos penais federais de segurança máxima e dá outras 

providências. 

(omissis) 

Art. 10. As visitas íntimas continuam reguladas pela Portaria nº 718, de 

28 de agosto de 2017, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Por esta razão, nos limitaremos a estudar apenas as disposições da Portaria nº 

718/2017, sem nos determos na Portaria nº 157/2019, uma vez que não é objeto de estudo 

do nosso trabalho. 

As alterações trazidas no texto da Portaria em vigência instituíram regras austeras, 

ampliando o espectro restritivo sobe os detentos e endurecendo o cumprimento do 

encontro dos consortes. Veja-se: 

 

PORTARIA Nº 718, DE 28 DE AGOSTO DE 2017 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 95. Do Decreto 

nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, 

(omissis) 

RESOLVE: 

Art. 1º A visita íntima pode ser concedida com periodicidade mínima 

de uma vez por mês, em dias e horários estabelecidos pelo diretor da 

penitenciária, respeitadas as características de cada estabelecimento 

penal federal 

§1º A visita íntima será concedida aos presos declarados, nos termos da 

Lei e por decisão judicial, como réu colaborador ou delator premiado e 

aos presos que não se enquadrem nas características descritas no 

parágrafo seguinte (BRASIL, 2017b). 

 

A restrição se inicia ao estabelecer que as visitas íntimas ocorrerão ao menos “uma 

vez por mês, em dias e horários estabelecidos”, diminuindo uma visita mensal de duas 

que eram previstas.  

Em seguida, são previstas como situações de suspensão ou restrição, por tempo 

determinado, quando “do cometimento de falta disciplinar de natureza grave, apurada 

mediante processo administrativo disciplinar, que ensejar isolamento, de ato do cônjuge 

ou companheiro que gerar problemas à administração do estabelecimento de ordem moral 

ou risco para a segurança ou disciplina, e a pedido do preso” (v. art. 4º, incisos I a III), ou 

quando o preso cometer infração relacionada ao exercício do seu direito de visita íntima, 

independente da natureza da falta (v. art. 4º, § 1º). Essas disposições mantiveram conteúdo 

idêntico à portaria revogada. 

No entanto, o acréscimo de um quarto inciso trouxe nova restrição: também é 
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permitido a sanção quando “houver motivos que comprometam a segurança interna e 

externa dos estabelecimentos prisionais federais, dos seus servidores, ou dos presos 

custodiados” (v. art. 4º, IV), podendo superar trinta dias quando houver motivos que o 

ensejem ou forem detectadas “práticas ou fundadas suspeitas de prática, pelo interno ou 

seu visitante, dentro, ou a partir da Penitenciária Federal” desencadeadoras da perca do 

direito de visita íntima, nos moldes do art. 1º, § 2º, incisos I a V. 

De outra sorte, pelo que se depreende dos parágrafos 3º e 4º da Portaria nº 718/17 

do MJSP (BRASIL, 2017b), que mencionam, respectivamente, que as visitas íntimas 

ocorrerão em “local adequado para essa finalidade, assegurada a intimidade” e que “fica 

proibida a visita íntima nas celas de convivência dos presos”, essas visitas deverão ocorrer 

em recinto especial, sem monitoramento de qualquer natureza. 

Posteriormente, são definidos aqueles que têm direito de usufruir o direito a visita 

íntima, bem como os fundamentos que levaram a Administração Pública impor diversas 

restrições ao seu exercício. 

 

§1º A visita íntima será concedida aos presos declarados, nos termos da 

Lei e por decisão judicial, como réu colaborador ou delator premiado e 

aos presos que não se enquadrem nas características descritas no 

parágrafo seguinte. 
 

Aqui, é feita a primeira prescrição: recebem visitas íntimas aqueles que forem 

colaboradores ou delatores premiados, e que não se enquadrem nos termos seguintes. 

A Portaria, dessa forma, dispõe requisitos claros, aferíveis de forma objetiva. 

Entretanto, quando contrapostos, é perceptível um vácuo negativo. De um lado, temos 

um grupo que satisfaz um requisito: ser colaborador ou delator, declarado judicialmente. 

Do outro, temos um grupo diverso: ser preso que se enquadre nas situações previstas no 

art. 2º, sendo excluídos do benefício. Ou seja: temos dois requisitos positivos. Deve-se 

ser. 

O que ocorre com os detentos que não sejam declarados judicialmente como 

colaboradores ou delatores, mas também não se enquadrem no infame rol de vetados? 

Pune-se os que não são? 

Destarte, os presos que sejam despidos de comportamentos reprovados pelo 

sistema penal, mas que também não se empenhem com o poder público, são penalizados. 

Como dito: um vácuo negativo que se faz crer que o intento detrás da norma seja induzir 

à delação e à colaboração. Esse limbo, no entanto, deve ser sanado pelo MJSP. 
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§ 2º Nos termos do art. 3º da Lei nº 11.671, de 8 de maio de2008, é 

vedada a concessão de visita íntima a presos que possuam, ao menos, 

uma das seguintes características, conforme disposições do Decreto nº 

6.877, de 18 de junho de 2009: 

I - ter desempenhado função de liderança ou participado de forma 

relevante em organização criminosa; 

 

Na primeira hipótese, a restrição é imposta para os integrantes de organização 

criminosa com grande importância interna, seja por liderança ou por relevante 

participação. 

Dúbia é a intenção do Executivo ao estipular a condição de líder ou de relevante 

participação: de que forma se traduz “liderança” no caso concreto? Da mesma forma, 

quando a participação deixa de ser inexpressiva para se tornar relevante? 

A abstratividade e a generalidade, essenciais à edição de qualquer norma no 

mundo jurídico, não devem ser confundidas com a imprecisão e obscuridade 

terminológica, muito menos com um tipo penal aberto, uma vez que aos atos 

administrativos competem a mera execução da lei, sendo vedada a atividade legiferante 

por sua parte. 

Desta forma, não resta alternativa à administração pública senão complementar o 

vácuo normativo apontado, estabelecendo critérios aferíveis objetivamente, para que não 

pairem dúvidas quanto à idoneidade prisional. 

 

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no 

ambiente prisional de origem; 

 

Entre todas as disposições, entendemos que esta seja a mais desproporcional de 

todas. 

Em 2016, o STF reconheceu, em sede de repercussão geral no Recurso 

Extraordinário 841.526, a responsabilidade civil do Estado sobre a morte de detentos 

dentro dos estabelecimentos penais. 

O STJ pacificou o entendimento em mesmo sentido, conforme se pode extrair pelo 

Recurso Especial nº 1.305.259, publicado no Informativo de Jurisprudência nº 520. 

Os referidos julgados comprovam a obrigação de guarda que o ente público tem 

sobre todos que estão submetidos em estabelecimentos penais, independente de qual 

espécie seja. 

No entanto, o dever do Estado não pode ser transferido ao preso. 

Independentemente se a conduta que o coloca sob risco ocorreu dentro do 
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estabelecimento de origem ou antes de seu recolhimento, punir alguém por tal razão seria 

equivalente a punir a tentativa de suicídio. 

Assim, se a transferência de presídio, a fim de salvaguardar a vida do apenado, se 

mostra um dever, colocá-lo sob restrição de visitação íntima se mostra extremamente 

ilegítima quando pelo mesmo motivo. 

 
III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado (RDD); 

 

A previsão de suspensão de visita íntima àqueles que estejam submetidos ao RDD 

nos parece, entre todas as hipóteses, a mais acertada ou, pelo menos, a mais coerente. 

Os requisitos para a inclusão individual sob a referida sanção, como também as 

suas características, já foram exploradas em momento anterior, no segundo capítulo deste 

trabalho. 

Não obstante, convém relembrar que o RDD nada mais é que uma sanção de 

máxima segurança imposta em situações motivadas, sendo a sanção-maior dentro da 

esfera da execução penal. Ou seja: trata-se de uma exceção dentro de outro estado de 

exceção, que é a privação de liberdade. Porém, nos escusamos aqui de adentrar 

criticamente nas disposições da LEP que tratam sobre a aplicação do RDD, por não 

consideramos o momento oportuno. Lidamos apenas com a verdade formal que são 

situações que expõem risco à sociedade, ao Estado e à ordem pública. 

Considerando apenas a regulamentação do RDD como ela é, sem valorações 

sobre, se demonstra proporcional o fato gerador em face de imposição restritiva: por ser 

de fácil reconhecimento a satisfação deste requisito, uma vez que é imprescindível a 

decisão judicial para a inclusão do preso nesse regime, existe um nível de clareza propício 

para que se identifique quem tem direito à visita.  

 

IV - ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada 

de crimes com violência ou grave ameaça; 

 

Comparemos este inciso com o primeiro, que cita aqueles que “desempenharam 

função de liderança ou grande relevância em organização criminosa”. Até então, o Estado 

aparenta preocupação em punir o alto escalão do crime organizado – o que é descontruído 

com o inciso em questão. 

O criminoso “pequeno”, comum, não é transferido para os presídios federais, 

especialmente porque esta não é a finalidade do SPF. Lá se encontram apenados que 

apresentam engenhosidade na vida criminosa, que formam verdadeiros elos de 
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identificação que estimulam a prática reiterada de crimes. 

Assim, indicar os indivíduos “provenientes de quadrilha ou bando envolvidos em 

práticas reiteradas de crimes com violência ou grave ameaça” representa, em termos 

práticos, laçar um organismo todo: em um dispositivo, é pedido a cabeça; no outro, o 

restante do corpo. 

Desta forma, conclui-se que os dois requisitos formulados (integrar organização 

+ prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça) acabam se confundindo 

com o perfil do preso característico dos presídios federais, além de se apresentar como 

uma estratégia velada de se atingir grupos criminosos por completo. 

 

V - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave 

indisciplina no sistema prisional de origem. 
 

Este dispositivo engloba três condutas distintas caracterizadas antes da inclusão 

do preso no SPF: a fuga, a violência e a grave indisciplina. 

A tentativa de fuga, em razão da sua própria natureza, pode exigir o auxílio de 

mais de um indivíduo, seja ele preso ou não. A articulação necessária para o planejamento 

logístico, obtenção de ferramentas ou suporte externo que garanta a evacuação rápida da 

área em que se encontra a unidade prisional são elementos de difícil realização, embora 

não impossível, por um único sujeito. 

Desta forma, o envolvimento em fuga como fator para a suspensão de visitas 

íntimas parece, em primeiro momento, motivo satisfatoriamente justo. 

A única observação se refere à ausência de um parâmetro temporal: todo e 

qualquer envolvimento em fugas, independente de quando tenham ocorrido, são passíveis 

de motivar a punição? Nos casos que a estadia no presídio de origem e a fuga já tenham 

decorrido há tempo considerável, ainda é devida a suspensão das visitas íntimas? O 

dispositivo, portanto, peca neste detalhe, gerando um risco do preso ser punido a qualquer 

tempo por um incidente que não possui mais relevância. 

Nas mesmas razões citadas se encontra violência. Todo grau de violência é apto a 

vedar ao preso as visitas íntimas, independente de quando tenham ocorrido? Qual a 

relação direta da violência com o combate contra as organizações criminosas e a troca de 

informações por cônjuges ou companheiros? 

Ainda que a violência seja conduta reprovável, a própria transferência do preso 

para um estabelecimento de segurança máxima já aplica a punição devida, o que faz com 

que a medida seja excessiva, se não se referir a atos praticados já no interior do presídio 
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federal. 

Por fim, a grave indisciplina. Resta inquestionável que as desobediências 

carcerárias devem ser punidas, para efeitos pedagógicos e retributivos. No entanto, 

quando confrontadas as hipóteses do sistema prisional em transferir o apenado da unidade 

estadual para a federal, tem-se que a indisciplina interna e a perturbação da segurança do 

estabelecimento penal também figuram como razões ensejadoras de transferência. 

Ora, se um preso é incluído no SPF por grave indisciplina e risco à segurança da 

unidade, por óbvio o evento específico (in casu, a grave indisciplina) que motivou a 

transferência não pode servir para motivar também a suspensão da visita íntima, haja vista 

que a própria transferência para o SPF já se constitui como a punição. Se assim não fosse, 

recairíamos em bis in idem. 
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4 ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA PORTARIA Nº 718/2017-MJSP 

 

Em mente o arranjo administrativo sobre os habilitados a receberem visita íntima, 

merece análise todos os argumentos invocados na Portaria nº 718/2017 que se encontram 

fundamentados em 15 “considerandos” que precedem às disposições do ato em si. 

Para isto, serão divididos e enumerados os fundamentos com as referidas 

ponderações, de forma a melhor destrinchar a inteligência do texto, a fim de se averiguar 

a razoabilidade e o cabimento das supressões estabelecidas. 

 

PORTARIA Nº 718, DE  28 DE AGOSTO DE 2017 

O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA 

PÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 95. Do Decreto 

nº 6.049, de 27 de fevereiro de 2007, 

1- Considerando os atentados à segurança pública comandados por 

facções criminosas, e diante do pedido público de contraprestação 

do Estado para garantir paz e segurança à sociedade; 

 

Logo no início do ato, são citados os atentados de autoria das facções criminosas, 

que comumente são planejados dentro dos estabelecimentos penais. 

Na matéria “Como funciona um presídio federal” (BRASIL, 2018a), já 

supramencionada, há a clara ligação entre a supressão das visitas íntimas com as perdas 

de agentes públicos que o DEPEN suportou: 

 

O nível de monitoramento dentro das cinco unidades do Sistema 

Penitenciário Federal (SPF) é o mais alto possível. Em 28 agosto deste 

ano, foi reforçado com a Portaria nº 718 do ministro da Justiça, que 

proibiu visitas íntimas aos presos, salvo para réus colaboradores e réus 

delatores. 

A restrição foi imposta após investigações revelarem que desses 

encontros saíram as ordens para assassinar dois agentes federais e uma 

psicóloga que atuavam num dos presídios. 

 

Inclusive, o combate ao crime organizado será o alicerce presente em toda a 

composição principiológica da Portaria, como se verá adiante. 

 
2- Considerando que uma das características e funções primordiais do 

Sistema Penitenciário Federal - SPF é isolar presos considerados de 

alta periculosidade, com ao menos uma das seguintes características, 

conforme disposto no art. 3º, do Decreto nº 6.877, de18 de junho de 

2009: 

Art. 3º Para a inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao 

menos, uma das seguintes características: 

I - ter desempenhado função de liderança ou participado deforma 
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relevante em organização criminosa; 

II - ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física 

no ambiente prisional de origem; 

III - estar submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado RDD; 

IV- ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática 

reiterada de crimes com violência ou grave ameaça; 

V - ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa 

condição represente risco à sua integridade física no ambiente 

prisional de origem; ou 

VI - estar envolvido em incidentes de fuga, de violência ou de grave 

indisciplina no sistema prisional de origem. 

 

Aqui, a Portaria elenca o perfil dos presos que podem ser transferidos aos presídios 

federais, que já foram objeto de exploração. Todas as qualidades acima especificadas 

reforçam a finalidade a qual o SPF foi concebido, sendo idealizado para ser sui generis 

dentro do sistema. Se a privação de liberdade é um estado de exceção, cumprir esse 

regime em presídio federal é o locus do isolamento, tratando-se de diversos direitos 

constitucionalmente assegurados. 

No entanto, no Agravo Regimental em Agravo Regimental em Agravo de 

Instrumento nº 1488/RJ, em que o agravante litigava pelo reconhecimento ao direito à 

visita, fundamentando que a frustração da mesma implicaria em violação às normas 

constitucionais, o entendimento do STF fora distinto: 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. ATO DISCIPLINAR. SUSPENSÃO ÀS VISITAS 

ÍNTIMAS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL 1. A 

questão da impossibilidade de o Poder Judiciário rever a conveniência 

e oportunidade do ato administrativo, no presente caso, demandaria a 

análise de legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (AI 714788 AgR-AgR, Relator: Min. Roberto 

Barroso, 1ª Turma, julgado em 27/10/2017, Acórdão DJe-260. 

Divulgado: 14-11-2017. Publicado: 16-11-2017)  

 

A Suprema Corte afirmou que a celeuma se encontraria no mérito da decisão 

administrativa tomada pelos agentes públicos e, desta forma, estaria impossibilitado de 

intervir no feito, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes e o princípio 

administrativo da autotutela, desconsiderando o conteúdo constitucional a fundo. 

 

3- Considerando que a Portaria do Ministério da Justiça nº 1.190, de 

19 de junho de 2008, admite a realização de visitas íntimas no 

interior das penitenciárias federais, a qual tem por finalidade a 

manutenção dos vínculos afetivos e familiares dos presos 

custodiados no Sistema Penitenciário Federal; 
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A Portaria que este item faz menção é a mesma que se referenciou no início deste 

capítulo, que inaugurou as primeiras disposições sobre as visitas íntimas nos presídios 

federais. Destaca-se que o trecho explicita a existência do fato “visitas íntimas no interior 

dos presídios federais”, ipsi litteris. 

Ou seja: o DEPEN reconhece o instituto e a possibilidade do seu exercício em 

ditame às normas internas. Cai por terra, desde já, quaisquer tentativas do poder público 

em não reconhecer a visita íntima como integrante do mundo carcerário. 

 

4- Considerando o direito do preso em receber visita do cônjuge ou 

companheira (o), se devidamente registrado e comprovado o 

vínculo afetivo quando da entrada do interno no estabelecimento 

penal federal; 

 

A exigência de comprovação da união com o visitante é desdobramento do item 

3. Para todos os direitos e deveres há uma necessidade intrínseca de se tipificar 

disposições acerca do seu exercício, não sendo uma exclusividade do sistema penal. 

Assim, requerer a comprovação de vínculo matrimonial somente reforça a 

finalidade atribuída as visitas íntimas - a correspondência entre cônjuges ou 

companheiros – de forma igualitária, assentando requisitos específicos para pessoas de 

um mesmo grupo e coibindo que ocorram visitas íntimas indevidas, conforme 

entendimento incidental do STF (BRASIL, 2018, p. 4): 

 

em face da relevância da matéria e de seu significado para a ordem 

social e a segurança jurídica (notadamente o imprescindível respeito 

aos direitos dos presos que integram a população carcerária dos 

presídios federais, bem como aos princípios constitucionais da 

individualização da pena, da isonomia, da proporcionalidade e da 

dignidade da pessoa humana), como prevê o mencionado art. 12 da 

Lei 9.868/1999, submete-se o processo diretamente ao plenário para a 

apreciação por parte do Tribunal Pleno do STF 

 

Desta forma, o SPF criou um filtro para que não se admita visitantes que não 

gozem de relação dessas naturezas. Além disso, a comprovação documental é exigida 

desde a implementação dos presídios, não sendo uma inovação da Portaria 718/2017, 

conforme se identifica no art. 2º, § 1º, da Portaria 1.190/2008. 

 

5- Considerando que o recolhimento do preso na unidade prisional 

federal tem caráter excepcional e por prazo determinado, 

retornando ao Estado de origem quando encerrado o prazo de 
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permanência no Sistema Penitenciário Federal, exceto se houver 

pedido de renovação por igual período; 

 

Neste Considerando, a Portaria se utiliza da provisoriedade de estadia do preso no 

estabelecimento federal para abrandar a sua imposição. Ou seja: sendo o recolhimento do 

apenado em presídio federal por tempo determinado, por consequência, o tolhimento das 

visitas é por tempo determinado também. 

No entanto, o discurso de brevidade e excepcionalidade do confinamento deve ser 

visto com cautela. 

A Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008, que versa sobre a transferência e inclusão 

de presos nos estabelecimentos penais federais, estabelece que a inclusão do preso é 

excepcional, por prazo determinado de, no máximo, 360 dias (v. art. 10 e §1º). Não 

obstante, o mesmo dispositivo possibilita a manutenção do preso no SPF desde que 

motivadamente, mas sem definir o limite de pedidos de renovação. 

Ou seja: se judicialmente autorizado, o custodiando poderá cumprir integralmente 

a pena em unidade federal, retirando totalmente o caráter excepcional do referido 

acolhimento. 

Em verdade, o que a disposição administrativa faz é estabelecer um parâmetro do 

prazo de permanência que deve constar no requerimento feito ao juízo, ao invés de 

estabelecer um teto de permanência efetiva do preso no estabelecimento prisional. 

Inclusive, esta matéria já fora objeto de debate no STJ, onde a Corte compreendeu 

como justa a renovação de permanência em presídio federal (BRASIL, 2019): 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT 

IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR 

NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PACIENTE PRESO 

EM PRESÍDIO FEDERAL. PRORROGAÇÃO. ILEGALIDADE. 

NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de não caber habeas 

corpus contra decisão que indefere liminar na origem, na esteira da 

Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia, 

salvo no caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão 

impugnada. 2. No caso, o Juízo de primeiro grau, ao deferir o pedido de 

renovação da permanência do paciente em presídio federal, considerou 

alta periculosidade do paciente - integrante da cúpula da organização 

criminosa "PCC", que atuava em planos de resgates e tráfico de drogas 

na região de Ribeirão Preto/SP, revelando-se fundamental o 

distanciamento, como forma de dificultar as ações do grupo criminoso. 

Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 

505.793/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019)  
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A jurisprudência acima consolidada perdura há anos, constando no Informativo 

de Jurisprudência nº 500 de junho 2012. Data venia o posicionamento do Tribunal, a 

manutenção do preso de forma ininterrupta em estabelecimentos penais federais 

possibilita discricionariedades por parte do poder público, uma vez que não é 

exemplificado os fatos aptos a motivarem a manutenção do acolhimento. Forçosamente, 

deve o Poder Executivo suprir a referida omissão, evitando injustiças viabilizadas por 

conceituações genéricas. 

 

6- Considerando que o direito de visita íntima do preso, vivenciado no 

Sistema Penitenciário Federal, tem sido utilizado como meio eficaz 

de difusão de mensagens entre presos e familiares, servindo como 

ferramenta de coordenação e execução de ordens para beneficiar 

organizações criminosas e tentativas de ingresso de objetos e 

substancias ilícitas dentro das unidades prisionais; 

 

O tráfego informativo entre presos e externos não é novidade no sistema 

carcerário. Entre o funcionamento especial dos presídios federais e as sanções 

disciplinares aplicáveis, a visita íntima se mostrou o verdadeiro desafio para a 

administração penitenciária. Os famigerados “salves”, como são chamadas as 

autorizações emitidas de dentro das celas para executar alguma ordem, bem como as 

“sucatas”, como são chamados os objetos trazidos pelos visitantes aos presos, são 

constantemente identificados por agentes penitenciários (DUARTE, 2013, p. 634). 

Embora os entendimentos judiciais sobre a matéria ainda sejam tímidos e morosos 

pelas cortes superiores até o momento, ainda que em sede de decisão monocrática, o STJ 

tem se mostrado favorável à imposição da medida quando se tratar de segurança pública: 

 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. MONITORAMENTO 

AMBIENTAL DE SONS E IMAGENS. CONSTRANGIMENTO 

ILEGAL. INEXISTÊNCIA. VISITA ÍNTIMA. SUSPENSÃO. 

POSSIBILIDADE. AMEAÇA à ORDEM PÚBLICA E Á 

SEGURANÇA DA SOCIEDADE. ORDEM DENEGADA. O que foi 

constatado pelo setor de inteligência do estabelecimento prisional foi 

que o paciente estaria se articulando para o cometimento de delito, e 

mesmo que tal empreitada não tenha seguido adiante, tanto que a 

autoridade coatora deixou de aplicar o RDD, tal circunstância só 

demonstrou a periculosidade do paciente, e o cuidado a mais que se 

deve ter, haja vista que suas comunicações podem realmente 

representar ameaça à ordem pública. (...) A suspensão das visitas 

íntimas e a autorização para monitoramento das conversas e 

imagens do paciente são medidas necessárias diante das 

peculiaridades do caso concreto. (PROCESSO: 

00436194720134050000, HC - Habeas Corpus - 5301, DESEMB. 

FEDERAL MANOEL ERHARDT, Primeira Turma, JULGAMENTO: 
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05/12/2013, PUBLICAÇÃO: DJE - Data:2/12/2013 - Página:132) 

 

No entanto, ainda não foi produzido, até a conclusão deste trabalho, decisão 

colegiada que julgasse a questão, o que deve ser aguardado pela pauta da referida Corte. 

 

7- Considerando os resultados extremamente negativos como: 

execução e atentados à vida de servidores do Sistema Penitenciário 

Federal, controle e administração de rede de tráfico de drogas e 

lavagem de dinheiro, possibilitados e realizados quando de visita 

íntima; 

 

O trecho acima nada mais é que a consequência do item 7. Graças às trocas de 

mensagens, as facções criminosas conseguem conservar sua rede hierárquica e planejar 

as ações de manutenção de poder.  

Se de uma sorte, o STJ se absteve de conhecer do mérito, os Tribunais Regionais 

Federais, por outro lado, têm adotado posicionamento claro: 

 
CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. 

PRETENSÃO DE VEDAÇÃO AO DIREITO À VISITA ÍNTIMA 

NOS PRESÍDIOS FEDERAIS. DECRETO Nº 6.049/2007 (ART. 95). 

PORTARIA Nº 1.190/2008 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ACOLHIMENTO. AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA. COMPETENCIA DO JUIZO DA 10ª VARA 

FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. RECURSO DE 

APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA 

CAUSA MADURA. JULGAMENTO DO MÉRITO. 

POSSIBILIDADE (CPC, ART. 1013, PARÁGRAFO 3º). VISITA 

ÍNTIMA EM PRESÍDIOS FEDERAIS. PREVISÃO NO 

DECRETO Nº 6.049, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007 (ART. 95). 

POSSIBILIDADE. DIREITO A SER RESTRINGIDO PELA VIA 

LEGAL. REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 

1.190/08 EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. 

INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU 

ILEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (PROCESSO: 

08014563120164058401, AC – Apelação Cível, Desembargador 

Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, julgamento: 19/07/2017). 

 

Assim, numa análise despida de considerações jurídicas, é inquestionável o 

quadro fático que assola o SPF em termos de ilicitude. 

 

8- Considerando que a Portaria nº 1.190/2008 revelou-se insuficiente 

para promover e executar as finalidades do Sistema Penitenciário 

Federal, especialmente no tocante à garantia de que os chefes das 

organizações criminosas não consigam mais liderar; 

 

Conforme já explorado no capítulo anterior, os presídios federais foram uma 
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resposta ativa do Poder Executivo e Legislativo contra as atuações ilícitas das 

organizações criminosas. 

Não há como quantificar a oscilação do poder que as facções acumulam, 

tampouco se os chefes continuam a liderar. Somente é possível analisar os números de 

crimes de sua autoria, o volume de “filiados” na população carcerária, as tentativas de 

burlar as regras penitenciárias... Porque o conceito de “poder” é abstrato e especialmente 

simbólico. A liderança é o produto de exercer influência entre os seus, sem que estes 

questionem ou se rebelem contra as ordens. 

Não se pretende, aqui, negar a existência do poder do crime organizado, ou da 

existência real de líderes. O que se esclarece é que embora elas existam faticamente, não 

há parâmetro probatório capaz de quantificar se sua influência foi diminuída ou 

aumentada. Especialmente porque o poder é exercido de forma interna, aos subordinados, 

conforme DIAS (2009, p. 135): 

 

Por mais contraditório que possa parecer, a transferência das 

lideranças de facções criminosas para o RDD, ou seus congêneres, 

no sentido de afastá-las de suas bases – as unidades prisionais onde 

exercem controle – é importante para consolidá-las neste papel e 

reforçar sua “autoridade” e influência sob a massa carcerária. Salla 

(2006, p. 298) também percebe este fenômeno quando afirma que 

“a passagem de presos por estes estabelecimentos de regime severo 

os investe de maior respeito e prestígio junto à massa carcerária, 

empoderando ainda mais as lideranças do crime organizado. 

 

Assim, não é possível afirmar que o encarceramento diminuiu o poder do preso 

sobre grupos externos, de modo que a restrição às visitas íntimas seja um meio de evitar 

a continuidade da liderança exercida ou da relevante participação. Com dados concretos 

de que a Portaria anterior não conseguiu impedir ordens para a prática de ilícitos, ampliar 

a restrição se torna uma medida proporcional mediante o risco. 

 

9- Considerando que a visita íntima traz fragilidades para a 

manutenção da ordem, disciplina e segurança, tanto interna, que 

compreende os servidores do Sistema Penitenciário Nacional, 

como externa, compreendendo a população brasileira; 

 

Mais uma vez é lançado mão da retórica para afirmar um perigo abstrato, o que 

pede igual cautela em sua interpretação. 

O que seria a fragilidade da ordem, disciplina e segurança interna? Vinculam as 

informações oficiais que não se tem notícias de fugas, motins, rebeliões, entradas de 
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aparelhos celulares e afins. Por pressuposição, insurgências mais gravosas também não 

ocorreram. Quais seriam, então, as referidas insurgências? Oferecem elas tal 

periculosidade a ponto de justificarem as medidas restritivas? 

O STF, ao receber Habeas Corpus nº 148.119/DF que atacava decisão judicial do 

Mandado de Segurança nº 23.79/DF a fim de obter a anulação e o reconhecimento dos 

atos provenientes da suspensão das visitas íntimas, “assim como quaisquer PORTARIAS 

E DEMAIS ATOS NORMATIVOS QUE OS DISCIPLINEM OU OS RENOVEM (sic)” 

(STF, 2017d, p. 3), denegou o referido remédio constitucional suscitando jurisprudência 

consolidada pela Corte do não cabimento de HC contra indeferimento de medida liminar 

em MS em tribunal superior sem que haja decisão definitiva. 

No entanto, na mesma causa o Ministro Gilmar Mendes, relator do HC 

supramencionado, defendeu que: 

 

(...) acrescentando a relevância do tema de fundo – justificado 

condicionamento de visita íntima nos presídios federais – aliada ao 

interesse público fundado na manutenção da ordem pública e, 

evidentemente, da segurança pública em nível nacional, é conveniente 

que se aguarde a manifestação meritória, mormente colegiada, daquela 

Corte (STF, 2017d, p. 7). 

 

Ao mesmo passo que o magistrado invoca a jurisprudência da casa para se 

demonstrar a impossibilidade de adentrar no mérito litigioso, ele se vale do poder 

jurisprudencial – de dizer o direito – que possui para proferir posicionamentos 

prescindíveis à deslinde: o “justificado condicionamento de visita íntima” deve ser 

afrontado com a “ordem pública, a segurança pública em nível nacional”. 

Ora, o Ministro veladamente afirma que o condicionamento de visita íntima nos 

presídios federais é justificado, sendo dotado de interesse público, porquanto existe, em 

seu fundo, a percepção de risco que as visitas íntimas apresentam.  

Ao dispor sobre segurança “em nível nacional”, o ministro indica a preocupação 

real com o crime organizado e sua capacidade de aproveitar-se de fragilidades do sistema 

para prática de delitos. 

 
10- Considerando que, pela própria natureza do ato da visita íntima, 

esta deve ocorrer sem qualquer tipo de fiscalização por parte dos 

Agentes Federais de Execução Penal, donde a possibilidade de que 

ordens escritas ou orais sejam repassadas por líderes de 

organizações criminosas no momento da visita íntima, sendo que 

os comando emanados de maneira verbal são impossíveis de 

fiscalização e controle; 
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De forma certeira, a confidência é reforçada como característica a ser cumprida 

nas visitas íntimas; do contrário, não seria íntima. No entanto, esse mesmo argumento é 

invocado para justificar a impossibilidade de se identificar e coibir eventuais ordens 

emanadas pelos presos. 

Sistematicamente, o problema é antinômico: ou se concede ou não se concede as 

visitas. As questões que guarnecem ao entorno, como condições ou diretrizes a respeito 

do funcionamento, são demandas que devem ser enfrentadas pela administração 

penitenciária, mas que não dizem respeito ao cerne do debate. 

A realização da visita íntima exige uma conduta omissiva do Estado, a de não 

fiscalizar. A dificuldade reside na identificação de troca de mensagens que, até então, não 

se elaborou um método que não seja vexatório. 

Desta forma, a suspensão se apresenta, em primeiro momento, como a única 

alternativa viável em nome da segurança pública. No entanto, quando considerado os 

direitos dos presos, tem-se uma verdadeira escolha de Sofia. 

 
11- Considerando que o direito à manutenção dos vínculos afetivos e 

familiares dos presos custodiados no Sistema Penitenciário Federal 

deve ser analisado à luz de sua compatibilidade com os deveres do 

Estado no que concerne à segurança pública e à preservação da 

ordem pública; 

 

Mais uma vez, o conceito de “ordem pública” é trazido novamente pela Portaria, 

sem se definir os limites deste conceito. 

 A situação de se tipificar com nomeações genéricas, no entanto, deve ser 

amplamente reprovada quando obscura, sob pena de se recair em descontrole jurídico, 

situação comumente percebida na prisão preventiva, em que há a prática reiterada de 

decretação sem elementos concretos. Neste sentido, o art. 312 do Código de Processo 

Penal permite a que prisão preventiva poderá ser decretada como “garantia da ordem 

pública”, mas requer “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”, o que 

sugerimos que seja utilizado como parâmetro, para que se afirme a necessidade de 

elementos concretos de ameaça à segurança pública ou riscos bem fundados. 

Como exemplo, tem-se o processo nº 0002293-44.2018.8.07.0000, que tramitou 

na 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), 

que decidiu sobre o pedido de cadastramento de duas mulheres para visitas íntimas: 
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Acima da sensibilidade individual, deve estar o interesse voltado à 

preservação de bens jurídicos elevados, como a salvaguarda do 

funcionamento do sistema carcerário. Desse modo, as referidas 

legislações (...) almejam a segurança no meio prisional e da sociedade 

em geral, tratando-se, em verdade, de providência que visa preservar a 

isonomia entre os custodiados. Os desdobramentos advindos dessa 

situação seriam imprevisíveis, podendo gerar perda do controle das 

visitas conjugais, situação que, sem sombra de dúvidas, fragilizaria 

o sistema penitenciário, inclusive com a facilitação de deflagração 

de revoltas internas (Acórdão n. 1097385, 20180020023040RAG, 

Relator: Jesuino Rissato 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 

17/05/2018, publicado no DJE: 22/05/2018, p. 238/248). 

 

A relação conjugal, seja pelo casamento ou união estável, é concebida no 

ordenamento jurídico como um instituto essencial à sociedade, e não pode ser uma 

ameaça a si mesma ou à ordem pública, o que aumenta a necessidade de se melhor 

delimitar o seu entendimento. 

 
12- Considerando que o Supremo Tribunal Federal já firmou 

entendimento de que, na ordem constitucional vigente, não há 

direito fundamental absoluto (...) 

 

Adiante, o MJSP traz a presença da relativização dos direitos fundamentais na 

realidade brasileira, conforme o STF pacificou em seu acervo jurisdicional. 

A discussão sobre a admissibilidade de flexibilização de direitos e princípios se 

mostra prejudicada pela endemia que assola as classes sociais mais vulneráveis. 

Embora se possa flertar com a ideia de se reconhecer caráter absoluto a 

determinados princípios, como a dignidade da pessoa humana, a aplicação efetiva deste 

conceito pode ser caótica. 

Na realidade carcerária atual, em que se encontra declarado o ECI, conceber a 

dignidade da pessoa humana como preceito máximo e absoluto implicaria medidas 

drásticas como o esvaziamento das celas que não oportunizassem um cumprimento de 

pena digno, a liberação indiscriminada da entrada de visitantes, o desmonte de unidades 

prisionais sucateadas. Embora a finalidade seja desejável, os meios se mostram 

insustentáveis. Ruim com, pior sem. 

Desta maneira, mostra-se justo o raciocínio de que os direitos podem ser 

flexibilizados, em detrimento da tese que julga ser uma violação por parte do Estado. 

Afinal, “negar o caráter absoluto não significa aceitar a banalização das restrições a esse 

princípio” (SARMENTO, 2016, p. 98). 
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13- Considerando que a inviolabilidade da intimidade, a garantia 

irrestrita de ampla defesa do indivíduo, o direito à vida e à 

segurança pública da coletividade são conceitos fundamentais do 

ordenamento pátrio que, em circunstâncias excepcionais exigem a 

busca por alternativas legais, respaldadas pelo princípio da 

proporcionalidade como meio de cotejo e ponderação entre direitos 

fundamentais para se solucionar as colisões e garantir a supremacia 

do interesse público; 

 

Reitera esse posicionamento a jurisprudência do STF, que compreendeu diversas 

vezes que os direitos e garantias individuais não gozam de natureza absoluta. Cumpre 

citar o Mandado de Segurança nº 23.452, por meio do voto do Ministro Celso de Mello, 

ora relator: 

 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos e garantias que se 

revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante 

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência 

das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por 

parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas 

individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos 

pela própria Constituição. 

 

E este entendimento vem sendo adotado pacificamente pela doutrina brasileira, 

ante a complexidade de efetivação do raciocínio contrário, uma vez que a ampliação do 

raio de incidência da dignidade da pessoa humana em diversos e simultâneos domínios 

da vida social com caráter absoluto se mostra utópico (SARMENTO, 2016, p. 96). 

O Ministério Público Federal, por sua vez, se mostrou em posicionamento mais 

sensível. Conforme matéria disponível em seu sítio oficial, chamada “Restringir visita 

íntima em presídio fere direito individual dos presos à reinserção social” (BRASIL, 

2017c), o órgão ministerial afirmou em parecer enviado ao STJ a oposição face à Portaria 

nº 718/17. 

O documento, que foi assinado pelo subprocurador-geral da República, Brasilino 

Pereira dos Santos, aponta que a abrangência da restrição às visitas íntimas denota uma 

sanção genérica, o que é incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. 

 

14- Considerando que a visita íntima não tem previsão formal em lei, 

sendo interpretada como um direito com base em resolução do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 

 

Já citamos anteriormente o dispositivo da LEP que esboçaria o direito de visitas 

nos estabelecimentos penais, não havendo, de forma singular, a espécie “visita íntima”, 
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impossibilitando o reconhecimento da existência de um direito subjetivo. 

Em contrapartida, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), por meio da Resolução nº 01, editada em 30 de março de 1999, em sua 

fundamentação, prévia ao teor do ato administrativo diz que: 

 

CONSIDERANDO constituir-se a visita íntima em direito 

constitucionalmente assegurado aos presos;  

CONSIDERANDO dever-se recomendar aos Departamentos 

Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres que envidem o máximo 

esforço no sentido de que os presos tenham condições de usufruir o 

direito da visita íntima (...) 

 

Posteriormente, a Resolução nº 04 do CNPCP, de 29 de junho de 2011, que 

revogou a Resolução nº 1/1999, frisou, também em seus considerandos, que a visita 

íntima constitui o “direito constitucionalmente assegurado a pessoa presa”. O art. 4º desta 

Resolução prevê que “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”. Desse modo, as justificativas para restrição deste direito precisam ser 

fundadas por motivações específicas, em razões atreladas a violações à própria forma de 

usufruir desta visita. 

Nesse sentido, seria compatível com essa normativa uma restrição que, por 

exemplo, considerando as motivações da Portaria 718/2017-MJSP, demonstrasse que a 

segurança prisional ou a ordem pública foi afetada negativamente em virtude do 

aproveitamento da visita íntima para gerar danos a pessoas ou colocar em risco concreto 

o ambiente do presídio ou a sociedade. 

Diante da vedação ou incongruência entre a visita íntima e a captação de áudio 

e/ou imagens desse encontro do preso com sua visitante, fica inviável ou excessivamente 

oneroso para a administração carcerária e outros órgãos do Sistema de Justiça conseguir 

evidências que, em todos os casos, liguem fatos externos ao que fora dialogado ou 

compartilhado no espaço da visitação. 

Ambas as resoluções do CNPCP possuem as considerações acima transcritas, 

havendo quase identidade máxima nas duas publicações.  

O primeiro questionamento a ser feito é: como pode um ente afirmar que o direito 

não existe, quando já publicou dois documentos que reconhecem expressamente o direito 

a visita íntima como constitucional? 

Independente da querela sobre a previsão constitucional ou infralegal, nos parece 
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que o fim das visitas íntimas (ainda que não seja exatamente isto o objeto de estudo) viola 

o princípio de vedação ao retrocesso. 

Isto é: uma vez reconhecido e cedido pela Administração Pública o direito à visita 

íntima, não pode esse direito ser suprimido, o que poderia ser visto como um retrocesso 

vedado em matéria de direitos fundamentais do cidadão, ainda que preso. O regramento 

sobre o seu exercício, por óbvio, pode sofrer alterações ao longo de mudanças políticas, 

jurídicas e sociais, já que admitimos a relativização de direitos. 

Mas, em um cenário que, sob a perspectiva do MJSP, sequer existe o referido 

direito, torna-se preocupante a hipótese de supressão total, no caso de um momento de 

exceção ou maior alarde midiático, por exemplo. 

 
15- Considerando que há sob custódia no Sistema Penitenciário Federal 

presos com perfil de réu colaborador ou delator premiado, nos 

termos do art. 3º, inciso V, do Decreto 6.877/2009, e que eles, a 

princípio, poderiam receber visita íntima, tendo-se em vista que, em 

tese, não representam grave ameaça quando comparados aos outros 

presos do Sistema, com características dispostas nos incisos I, II, 

III, IV, VI do referido artigo... 

 

No último considerando, é feita uma alegação nitidamente defensiva: aduz que 

constam presos colaboradores e delatores no SPF e, por consequência, o direito à visita 

íntima ainda subsiste. 

Formal e teoricamente, o direito a visita íntima se mantém seguro. Com isso, pode-

se questionar a real intentio pública em prever somente dois casos permissivamente 

expressos em receber o proveito da visita íntima (delatores premiados e réus 

colaboradores). 

Similarmente, a Defensoria Pública da União, no exercício de suas prerrogativas, 

ajuizou, em setembro de 2017, Ação Civil Pública para obter anulação da Portaria nº 718 

do MJSP, sob alegações que merecem destaque. 

Na lide, o órgão defensorial afirma que o texto do ato administrativo “SUPRIMIU 

(sic) o direito de visita íntima da população carcerária dos presídios federais, exceto de 

eventuais colaboradores ou delatores premiados”, violando as disposições constantes da 

LEP, bem como os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da individualização 

da pena, entre outros (BRASIL, 2017a). 

É esta a dúvida que paira: a sua redação trabalha com regras excludentes e 

exceções inclusivas, havendo uma realidade coletiva de proibição. O direito penal e áreas 

correlatas devem trabalhar de forma seletiva e fragmentada, em consonância com seus 
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princípios vigentes. 

Ou seja: todas as normas administrativas registram, de maneira clara, que as 

restrições são as respostas aos ataques articulados pelas facções que possuem líderes em 

estabelecimentos federais. Destarte, conclui-se que a limitação de visitas não é uma 

penalidade, mas, sim, o estancamento da fonte dos atentados e outros ilícitos, o que indica 

a proporcionalidade, em tese, de se ampliar as restrições. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da análise do Sistema Penitenciário Federal no âmbito do Sistema 

Penitenciário Nacional, foi possível concluir que os presídios sob guarda estadual se 

encontram em constante defasagem, não conseguindo manter a segurança da sociedade 

em geral, nem executar a pena de forma digna e restauradora. 

De outra sorte, o SPF se apresentou, desde o início, como uma excepcionalidade 

dentro do cárcere brasileiro, sendo uma resposta do Estado para a sociedade ante o 

crescente aumento dos níveis de criminalidade no país. 

Essa excepcionalidade, no entanto, seria condicionada a combater um mal 

específico: as organizações criminosas. O modus operandi e a infraestrutura interna 

fariam com que os presídios federais se tornassem os estabelecimentos penais mais 

rígidos já vistos no país. Assim, as prisões federais são tidas como de segurança máxima, 

o que não indica que sejam, necessariamente, eficazes em “e proporcionar condições para 

a harmônica integração social do condenado e do internado” (art. 1º da LEP). 

A pesquisa também nos permitiu perceber que o ser humano se constitui como 

uma entidade fisiológica que pensa e sente. Negar esta natureza biológica seria negar o 

alicerce do Estado, que vive e é vivido pelo ser humano. Por esta razão, as visitas aos 

presidiários seriam previstas pelo legislador como meio de não somente respeitar a 

essência humana, como também manter os laços sociais e familiares. De forma específica, 

as visitas íntimas seriam adotadas pelo sistema penitenciário por leituras interpretativas 

da LEP, garantindo a recepção do cônjuge ou companheiro na unidade que o preso está 

recolhido, sob sigilo e segurança. 

A conjunção do SPF com as visitas íntimas, no entanto, se mostrou polêmica ao 

inaugurar, em 2017, maiores restrições impostas pelo Ministério da Justiça e Segurança 

Pública, por meio da Portaria nº 718. 

Sob alegações de incompatibilidade do exercício do direito do preso à visita de 

companheiro ou cônjuge com a manutenção da segurança pública e ordem prisional, o 

Poder Executivo elencou um rol de perfis de presos vedados de usufruírem tal benefício. 

Foram prejudicados aqueles que estejam envolvidos com práticas de crimes violentos 

e/ou com grave ameaça, integrantes de organizações criminosas, implicados em eventos 

de fuga e outros eventos de discórdia interna no estabelecimento prisional, dentre outros. 

Quando avaliados os desígnios da Portaria, constatou-se que o Poder Executivo 
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pretendia efetivar a segurança pública e a ordem social, utilizando, para isto, dispositivos 

com conceitos abertos. Com isso, suscitou questionamentos diversos, não apenas das 

defesas técnicas dos presos, mas também da DPU e do MPF. 

Concluímos por considerar temerária a previsão de restrições com fronteiras muito 

imprecisas, razão pela qual fizemos ressalvas e indicamos interpretações e parâmetros 

para que seja dirimido o limbo retórico apontado. 

Nesse quadrante, não ignoramos que a realidade criminal que assola o país, 

somada ao sistema carcerário estadual que se encontra defasado, demanda a adoção de 

medidas mais rígidas pela Administração Pública, inclusive, carcerária. 

Por fim, o perfil extremamente particular daqueles se encontram enclausurados 

nos presídios federais, sendo uma verdadeira elite do crime, e a incompatibilidade de se 

possibilitar as visitas íntimas sem que haja uma restrição indevida ao direito à 

privacidade, implica admitir a legitimidade e a validade de certas restrições estabelecidas 

pela Portaria nº 718/2017 do MJSP. Essa posição se baseou na análise de seus dispositivos 

normativos e respectivos fundamentos oficiais trazidos nos “considerandos”, sem afastar 

o dever de observância dos direitos dos presos, que não podem ser tratados 

arbitrariamente pelo Estado de Direito. 

A partir desses estudos, verificou-se, feitas ressalvas específicas, a razoabilidade 

dos fundamentos da Portaria nº 718/2017-MJSP e a validade jurídica de algumas de suas 

restrições ao direito de visita íntima dos presos recolhidos em unidades prisionais 

federais, reconhecendo-se a importância da humanização das penas e a relevância das 

visitas íntimas e sociais aos presos. 

A mitigação limitada ao direito de visita íntima encontra fundamento tanto no 

poder disciplinar de sancionar condutas dos presos por atos concretos, quanto na efetiva 

prevenção de riscos inerentes ao contato privado entre presos e pessoas externas à 

unidade, dada a impossibilidade de violar o sigilo destes encontros e considerando 

características de certos presos que estão nestes estabelecimentos, cuja necessidade de 

encarceramento, em unidades de segurança máxima, foi judicialmente reconhecida em 

processo próprio de transferência ou de inclusão de presos. 

Ante a demanda de preservação da segurança e da ordem pública, incluindo a 

segurança prisional, é juridicamente plausível a possibilidade de restrição à visita íntima, 

mediante proporcional regulamentação do Poder Executivo, sobretudo, diante da 

ausência de tratamento constitucional ou legal expresso acerca da visitação íntima que a 

caracterize como direito amplo, geral ou irrestrito. 
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