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(Processo antigo nº 2016.01.1.022899-6)
 

DECISÃO
 

Autos n. 2016.01.1.022899-6 - Processos Apensos: 00123507620188070015. IPs
n. 329/2000 - Departamento de Polícia Federal/Superintendência Regional de São Paulo 
Registro Criminal: 2016019026 
Executado : LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, filho de Luiz Octavio Estevao de
Oliveira e Ilka Matos de Melo.
 
 
 
                    Trata-se de pedido formulado em favor de Maria Luiza Estevão de Oliveira
Carvalho, João Estevão de Oliveira Carvalho e Lucas Guth Estevão de Oliveira, menores
que contam com 4, 3 e 1 ano e 08 meses de idade, respectivamente, visando a
autorização para ingresso em estabelecimento prisional do DF para visita a seu avô, o
sentenciado LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO.
 
                    O Ministério Público oficiou regularmente no feito.
 
                    É o relatório. Fundamento e DECIDO .
 
                    Inicialmente pontuo que o art. 64 do Código Penitenciário do DF foi
declarado inconstitucional na ADI 2017.00.2.020.824-6, de sorte que a visitação voltou a
ser disciplinada pela Portaria 8/2016 - VEP/DF, que em seu art. 2º disciplina que os
menores poderão visitar somente pai ou mãe que estejam em cumprimento de pena.
 
Art. 2º. É permitida a visita de pessoa menor de 18 (dezoito) anos nos
estabelecimentos prisionais do DF exclusivamente para visitar o pai ou a mãe,
desde que esteja acompanhada por seu representante legal.
 
                    A vedação imposta por este Juízo encontra justificativa no fato de que a
entrada de menores no ambiente prisional deve ser vista como medida de absoluta
excepcionalidade, na medida em que todo e qualquer ambiente prisional é naturalmente
pernicioso para a boa formação do caráter dos menores, além de ser ambiente de
permanente tensão e brigas, sendo certo que a entrada de infantes deve ser restringida
ao máximo, a fim de se zelar pelo melhor interesse do menor, especificamente quanto à
sua incolumidade física e psíquica.
 
                    Não obstante, seguindo a trilha do princípio basilar da execução penal, qual
seja, da individualização, este Juízo vem analisando caso a caso os pedidos de visitação
em que o visitante não seja filho(a) da pessoa presa.
 
                    No caso dos autos  verifico que o pedido se restringe a visitação única no
mês de dezembro de 2018 dos netos do sentenciado (um dos quais ele pede para
conhecer, haja vista ter nascido enquanto já estava encarcerado) e os menores seriam
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acompanhados dos respectivos genitores e responsáveis legais.
 
                    Como dito em linhas volvidas, a despeito da restrição contida na Portaria
8/2016 - VEP/DF, em situações excepcionais, este Juízo entendeu pela possibilidade de
autorização, a fim de que o neto menor, devidamente acompanhado, pudesse visitar o
avô. Cito como precedentes decisões proferidas nos autos nº 0073146-
63.2000.8.07.0015 e 0025571-83.2005.8.07.0015, de forma que não há motivação legal
para não conceder o mesmo direito ao sentenciado.
 
                    Colaciono, ainda, recentes julgados do ETJDFT acerca do tema:
 

AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE SER VISITADO PELA
SOBRINHA MENOR. DECISÃO QUE NEGA O INGRESSO NA
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA IDADE. CONTRARIEDADE AOS FINS DA
EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
 
1 O sentenciado agrava da decisão do Juízo da Execução Penal que negou a
autorização de visita pela sobrinha de quinze anos de idade em presídio.
 
2 É dever do Estado, por intermédio do Juízo da Execução Penal e das
demais instituições do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, "proporcionar
condições para a harmônica integração do condenado e do internado" (artigo
1º, da Lei 7.210/84). Isso exige que as limitações impostas aos direitos e
garantias individuais não afetados pela sentença sejam assegurados com
estrita observância dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição
Federal. Impedir que a sobrinha menor, junto com a mãe, visite o preso,
afronta de maneira flagrante esses postulados. Não deve o Juízo da
Execução Penal estabelecer restrições sem previsão legal, contrariando os
saudáveis objetivos da execução penal.
 
3 Agravo provido.
 
(Acórdão n.1142461, 20180020079946RAG, Relator: GEORGE LOPES 1ª
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE:
13/12/2018. Pág.: 215/233)
 
 
 
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. MENOR. IRMÃO
DO APENADO.  POSSIBIL IDADE.  ART.  64 ,§2º ,  DO CÓDIGO
PENITENCIÁRIO DO DF.  DECISÃO REFORMADA.
 
1. O artigo 41, inciso X, da LEP, elenca como um dos direitos do preso a
"visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias
determinados" com vistas a mitigar o natural distanciamento do núcleo familiar
imposto pelo cumprimento da pena, medida também benéfica para sua
ressocialização.
 
2. Entretanto, esse mesmo dispositivo também prevê a possibilidade de
restrição de direitos do sentenciado, nessa e em outras hipóteses, desde que
devidamente fundamentada (art. 41, incs. X e XV, LEP).
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3. O artigo 64, § 2º, do Código Penitenciário do DF (Lei Distrital nº 5.969/2017)
permite a visitação de menores a parentes em linha reta ou colateral até o 3º
grau, desde que acompanhados de representante legal ou pessoa civilmente
capaz por ele expressamente autorizada. Assim, o ingresso de menor no
estabelecimento penal para visitar seu irmão recluso não pode ser restringido
se inexiste qualquer peculiaridade no caso concreto a justificá-lo.
 
4. Recurso de agravo conhecido e provido.
 
(Acórdão n.1092571, 20180020013008RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª
TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE:
02/05/2018. Pág.: 177/187).
 

                    Por todo o exposto, DEFIRO, EXCEPCIONALMENTE, o pedido de
autorização para que Maria Luiza Estevão de Oliveira Carvalho, João Estevão de
Oliveira Carvalho e Lucas Guth Estevão de Oliveira sejam admitidos a ingressar no
sistema penitenciário do DF, em uma única oportunidade, para visitar seu avô LUIZ
ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO.
 
                    Ressalto que a visita deverá ser realizada em dia e horário regulares,
juntamente com as demais visitas ordinárias ao interno.
 
                    Comunique-se.
 
                    Intimem-se.
 
                    Confiro força de ofício à presente decisão .
 
 
 
                                                                                                                                              

       Distrito Federal, 19 de Dezembro de 2018.
 

 
 

LEILA CURY 
JUIZ(A) DE DIREITO
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