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PROJETO DE LEI
11/04/2019

PROÍBE VISITAS ÍNTIMAS NOS ESTABELECIMENTOS
PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS LOCALIZADOS NO
ESTADO DO CEARÁ.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ RESOLVE:

 

Art. 1º É vedada a visita íntima nos estabelecimentos penitenciários estaduais, localizados no Estado do
Ceará.

§1º Entende-se por visita íntima aquela realizada fora dos pátios destinados para este fim, sem
monitoramento dos servidores da unidade prisional.

§2º A vedação prevista no  não interfere nas visitas sociais, realizadas em locais próprios,caput
conforme disposto no art. 41, inciso X da Lei Federal nº 7.210, de 1984.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

 

O presente Projeto de Lei (PL) tem por escopo proibir as visitas íntimas nos estabelecimentos
penitenciários localizados no território do Estado do Ceará.

Em relação a  da matéria vinculada ao presente, de início importa consignar que oconstitucionalidade
Constituinte Originário de 1988 alargou a autonomia legislativa dos Estados-membros, em que foram
estabelecidas competências comuns entre todos os entes federativos e competência legislativa concorrente
com a União, dos Estados e do Distrito Federal.

1 de 27



O artigo 24, inciso I, da Constituição Federal (CF) atribui competência concorrente entre os
Estados-membros e a União em matéria relacionada ao Direito Penitenciário, cabendo então à União
estabelecer as normas gerais sobre o tema:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro,  penitenciário, econômico e urbanístico;

 

Em prestígio ao princípio da Simetria a Constituição do Estado do Ceará (CE) reproduz a norma em seu
artigo 16, inciso I:

 

Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da Constituição da
República, sobre:

 

I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico

 

Deste modo, no que tange à legislação penitenciária, a União é competente única e exclusivamente em
relação às regras gerais, como por exemplo a estipulação de faltas graves dos detentos, e estipulação de
visitas. E, conforme adiante aventado, em análise às regras gerais aplicáveis aos detentos em vigor no
território nacional, qual seja a Lei Federal n. 7.210, de 1984 (Lei de Execuções Penais – LEP), inexiste
qualquer dispositivo que garanta a visita intima.

Assim, o Legislador Constituinte Originário de 1988 quando versou sobre direitos dos presos (ou seja,
desta específica categoria de indivíduos, que incidiram em falta com a sociedade e quebraram o pacto
social), em passagem alguma, assegurou-lhes visitas íntimas ou contato reservado com familiares,
consoante se depreende da leitura dos seguintes incisos do art. 5º da Constituição Federal (CF):

 

Art 5º [...]

[...]

XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação;

[...]

LXII - a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o  de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;
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LXV - a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

[...]

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso
além do tempo fixado na sentença;

[...]”

 

E isso não foi por acaso. Seria um contrassenso consignar uma determinada benesse a essa categoria
que resulte em risco para a manutenção do próprio sistema carcerário e da política pública de segurança
pública, algo que se percebe com maior intensidade nos estabelecimentos penitenciários federais na
medida em que pode ser interpretado com  da sociedade na tentativa de desmobilizar asultima ratio
fortes cadeias de comando do poder paralelo.

Neste mesmo contexto na legislação infraconstitucional, editada pela União sobre as regras gerais do
Direito Penitenciário, não prestigia, em nenhuma passagem, visitas íntimas ou reservadas aos detentos.

A propósito, confira-se o teor do art. 41 da Lei de Execuções Penais – LEP:

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

I - alimentação suficiente e vestuário;

II - atribuição de trabalho e sua remuneração;

III - Previdência Social;

IV - constituição de pecúlio;

V - proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação;

VI - exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde
que compatíveis com a execução da pena;

VII - assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa;

VIII - proteção contra qualquer forma de sensacionalismo;

IX - entrevista pessoal e reservada com o advogado;

X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;

XI - chamamento nominal;

XII - igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena;

XIII - audiência especial com o diretor do estabelecimento;

XIV - representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito;

XV - contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros
meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes.
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XVI - atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da
autoridade judiciária competente. (Incluído pela Lei nº 10.713, de 2003)

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou
restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

 

Em nenhum trecho da mencionada legislação é possível se depreender que há legitimação, ou garantia,
a visita na modalidade íntima aos presos. Frise-se que a LEP assegura, somente, que o preso tenha
direito à visita do cônjuge, companheira, de parentes e amigos em dias determinados e, portanto, não
específica a modalidade, tipologia, forma ou característica da aplicação da visita, sendo que atualmente
é praticado a modalidade íntima por costume social, a despeito da indignação do cidadão de bem.

Assim, inexiste direito subjetivo do preso ao recebimento de visita íntima, sendo que o direito
conferido pelo teor do inciso X, do art. 41, da LEP, é o de receber visitas com o propósito do
custodiado ter contato com seus próximos e com o mundo exterior, por questão da dignidade da pessoa
humana previsto constitucionalmente, muito distante da ideia de saciar sua lascívia conforme vem
sendo utilizado.

A visita íntima nada mais é do que uma medida de política carcerária, que desvirtua a correta
interpretação que deve ser empregada ao disposto no art. 41 da Lei de Execuções Penais.

Conclui-se desta forma, que a matéria vinculada à presente proposição é afeta aos Estados, uma vez
que a União ao legislar acerca do Direito Penitenciário estabeleceu em regras gerais apenas a visita
social ao preso, e assim, garantindo-lhe a dignidade humana como manda a Constituição, e o contato
com o mundo exterior.

Contudo, como já consignado, em nenhuma legislação há previsão expressa que o Estado deve garantir
ao preso a oportunidade de saciar sua lascívia como forma de se comunicar ao mundo exterior.

Destaque-se que a proposição em momento algum retira qualquer direito, do preso, assegurado pela
Constituição Federal ou pela legislação infraconstitucional, tanto é que buscou ressaltar no §2º que a
regra não pode interferir nas visitas sociais conforme disposto na LEP, garantindo assim o que
estabelece a norma geral editada pela União.

Em relação à legitimidade do Parlamento em dispor da matéria, se verifica que esta não está no rol de
competências exclusivas do Poder Executivo previstas na Constituição do Estado do Ceará.

Logo, não há reserva de competência acerca da matéria relacionada ao Direito Penitenciário.

Com efeito mencionar que as medidas ora previstas, neste PL, não conflitam com nenhuma Lei
Estadual e com a própria Constituição, que também não garante ao detento o direito de visita reservada.
De mesmo modo que não interferem na administração estatal, bem como não geram despesas e nem
alteram a estrutura administrativa do Estado.

Neste contexto, é importante consignar que a proposição atende a      Lei Complementar Federal nº 95,
 , em principal no que tange ao disposto no art. 7º, inciso IV, uma vez que a matéria não estáde 1998

prevista em Lei.

A visita íntima, conforme amplamente exposto, é uma política carcerária recomendada pelo Conselho
Nacional de Política Criminal e Penitenciária, por intermédio de resolução, que por sua vez no Estado
do Ceará é disposta por intermédio de Portaria da Secretaria de Administração Penitenciária– (Portaria
nº 009, de 2019), que por óbvio é hierarquicamente inferior à Lei Ordinária.
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Justamente por ser hierarquicamente inferior, desde já, se afasta eventual argumento que o assunto já
está disciplinado, vez que a Portaria, no mundo jurídico, é hierarquicamente inferior a Lei Ordinária.

Cumpre, ainda, ressaltar que, conforme supracitado, a modalidade visita íntima, não se trata de lei,
decreto ou qualquer outro tipo de ato típico oriundo do poder Legislativo, oriundo da Resolução nº 01
de 30 de março de 1999, revogada pela Resolução nº 04 (publicada no DOU nº 126 de 04 de julho de
2011) de lavra do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o qual faz uma
recomendação aos Departamentos Penitenciários Estaduais.

Depreende-se, portanto, que não se trata de ato mandamental, mas meramente opinativo, cabendo, a
cada ente federado, pautar suas condutas pelos princípios da conveniência e oportunidade.

É salutar ressaltar, ainda, que a intenção de órgão, de modo duvidoso, assenhorar-se de poder
exclusivo, delegado pela sociedade, aos legisladores, qual seja, nesse caso, legislar concorrentemente
com a união acerca de direito penitenciário.

Não se questionaria, aqui, medidas, ressalte-se de cunho administrativo, as questões atinentes a dias e
horários de visita, o que o visitante pode ou não levar em tais dias que, conforme, já mencionado, são
estritamente administrativas e não seria competência deste poder imiscuir-se em ato de competência
exclusiva do Poder Executivo mas, também, não é aceitável que outro poder o faça sob qualquer
escudo sob pena de intromissão indevida de um poder em outro afetando, diretamente, a teoria do 

 que, como cediço, é a linha que não deve ser ultrapassada.Check and Balances

Diante de todo o exposto, é de bom alvitre, repisar que não se trata de alteração legislativa, inovação
e/ou criacionismo transverso, mas de empoderar o Legislativo retomando o que sempre foi seu que é,
em regra, analisar, considerando os princípios norteadores do Direito e sob os auspícios desse, se a
medida é salutar ou não à sociedade em que se insere.

Assim, conclui-se que uma vez aprovada a medida é necessária, , a revisão do ato paratão somente
adequação a legislação estadual vigente, uma vez que estes são subordinados ao regramento previsto
em Lei. Logo, nada impede a reedição das normas.

Vencidos os fundamentos constitucionais formais da matéria, com relação a constitucionalidade
, importante mencionar que mesmo que eventualmente se extraia o direito à visita intima dasmaterial

regras e princípios constitucionais, ou mesmo de legislação federal ou estaduais esparsas, não pode ele
ser compreendido de forma absoluta, devendo ser interpretado, e, se necessário, limitado, condicionado
e/ou restringido, de modo a compatibilizar-se com os demais pressupostos e obrigações do Estado
previstos na Constituição da República, tal qual o de garantir a ordem e segurança pública.

Aqueles que comentem ilícitos, ou seja, pratiquem a figura típica prevista na legislação penal,
conferem permissão ao Estado para o exercício do   e, automaticamente para a restrição dejus puniendi
parcela de seus direitos. O que nos leva a concluir que não há, portanto, isonomia apriorística entre
aqueles que cometeram crimes e os que escolheram o atendimento das regras em vigor.

Pertinente mencionar que a satisfação da lascívia em nada tem haver com a dignidade humana do
presidiário, vez que mantidas as visitas sociais que possibilitam o adequado contato com seus afins e o
mundo exterior, e, portanto, atendendo o que estabelece a Lei de Execuções Penais.

No  a proposição vai muito além do descontentamento da sociedade em relação a esta benesse,mérito
indevidamente, garantida ao presidiário.

Conforme verificamos o cuidado com que a matéria é tratada pela autoridade, direito à visita íntima é
tratado com uma verdadeira obsessão pela autoridade responsáveis pelo sistema prisional, colocando o
Brasil como um país de vanguarda neste quesito, a despeito das prisões continuarem como o centro de
comando do crime organizado e em situação de calamidade pública.
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A visita íntima vem sendo debatida pela sociedade brasileira, vez que é considerada como uma lacuna
na administração carcerária e visto como uma licenciosidade sexual extravagante e incompreensível,
deixando o cidadão de bem e cumpridor das regras extremamente indignado.

Não é à toa que a população, em geral, entende que há cada vez mais liberdade à satisfação da
comodidade dos presidiários, num ambiente promíscuo que não condiz com a finalidade do
cumprimento da pena sem aspectos de restrição à liberdade, porque a prática sexual do detento com
suas companheiras lhe estaria dando um ganho de conforto e satisfação sexual não condizente, com o
que as pessoas de bem pretendem ver na prisão daqueles que transgrediram o ordenamento jurídico
penal. O que se faz denominar o cárcere brasileiro, num linguajar mais popular, de “motel dos
detentos”.

Se por um lado a visita íntima causa indignação ao cidadão de bem, por outro, quando a matéria é
analisada sob a ótica de segurança pública, evidencia-se que a problemática está muito além do
descontentamento da sociedade.

Não é de hoje que a visita íntima se tornou um dos vários meios que as facções criminosas se utilizam
para troca de informações entre as unidades prisionais e com criminosos em liberdade, possibilitando o
controle de seus asseclas e a continuidade delitiva, dentro e fora dos presídios. É indiscutível o fato de
líderes de facções criminosas se utilizarem do momento da visita íntima – momento, por óbvio, em que
não há monitoramento de agentes estatais – para ordenar a prática de crimes.

De se considerar, também, que as diversas rebeliões nas penitenciárias brasileiras, as quais ocorrem, em
regra, por disputa de poder entre facções, para demonstrar força em represália à ações estatais contra o
crime organizado, costumam utilizar o dia da visita íntima para iniciar a sublevação, indiferente à
integridade física dos visitantes.

Neste contexto, a visita íntima expõe as unidades prisionais à perigos constantes de rebeliões, sendo
que o ato senão aproveitado para planejá-las é utilizado para deflagrá-las, o que  atinge aper si
integridade física, moral e psicológica do servidor do Sistema Penitenciário.

O , , está presente ao considerarmos os resultados práticos desta medida nainteresse público in casu
sociedade cearense. É incontroverso que a medida é eficaz para que o Poder Público retome as rédeas
do Sistema Penitenciário.

Como amplamente alardeado, a visita intima é utilizada como meio de troca de informações entre as
facções criminosas. Assim, é evidente que com medida esta troca de informações restará, senão
impossibilitada, no mínimo dificultada, trazendo a redução da criminalidade fora dos muros das
penitenciárias.

Também é medida preventiva, uma vez que em regra os momentos de visitas íntimas são utilizados
para deflagrar rebeliões, expondo os servidores a riscos desnecessários.

Não menos importante destacar, que com o enrijecimento das regras carcerárias no Estado do Ceará
certamente afastará criminosos de outras federações, que se dirigem ao nosso Estado para praticar
delitos.

Para tomarmos como exemplo, abriu-se precedente para a propositura da presente proposição, visto que
no Estado do Paraná tramita Projeto de Lei semelhante.

Por fim, cumpre-me esclarecer que no Sistema Carcerário Federal já vem buscando adotar a medida,
por questões óbvias de segurança, conforme se depreende da Portaria nº 718, de 2017, do
Departamento Penitenciário Nacional, que impede presidiários de receberem visita íntima em prisões
federais.
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De mesmo modo, a medida vai de encontro com o atual posicionamento do Ministério da Justiça,
considerando notícias veiculadas que o titular da pasta, Ministro Sérgio Moro, já busca não apenas o
enrijecimento das regras carcerárias, mas também o fim de visitas intimas. A título de exemplo:

“Quando o assunto são as pessoas já encarcerada, Moro tem ideias para enrijecer o sistema,
      como a de encerrar com as famosas &,39;saidinhas&,39; em feriados ou a de extinguir a

       progressão de pena para membros comprovados de facções criminosas. O novo ministro diz
ainda que estuda acabar com as visitas íntimas”.

 

(Excerto reportagem  - R7)“Sergio Moro pode acabar com visitas íntimas a presos”

 

Logo, a medida também torna o Estado do Ceará uma federação de vanguarda, e em principal, que
responde aos anseios de sua população, priorizando a segurança pública.

Ante o exposto, considerando que a medida cumpre com todos os requisitos legais para a sua
aprovação, requer-se o apoiamento dos Nobres Pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 11 de abril de 2019.

DEPUTADO ANDRE FERNANDES

DEPUTADO (A)
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PLENÁRIO

DESPACHO
12/04/2019

LIDO NA 35ª (TRIGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO
LEGISLATIVA DA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO CEARÁ, EM 12 DE ABRIL DE 2019.

CUMPRIR PAUTA. 

EVANDRO LEITAO_

1º SECRETÁRIO
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Encaminha-se à Procuradoria para emissão de parecer.

 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO JUSTIÇA E REDAÇÃO

SECRETÁRIO (A) DA COMISSÃO
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CONSULTORIA JURÍDICA

PARECER DA PROCURADORIA (1 ASSINATURA)
10/06/2019
PROJETO DE LEI Nº 00265/2019
AUTORIA: DEPUTADO ANDRÉ FERNANDES   
MATÉRIA: PROÍBE VISITAS ÍNTIMAS NOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS
ESTADUAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO CEARÁ.
 
 
 
 
                                  PARECER
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará encaminha
para análise e pronunciamento desta Procuradoria o Projeto de Lei n.º 00265/19, de Autoria do
Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, que “PROÍBE VISITAS ÍNTIMAS NOS
ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO
CEARÁ.”.
 
                             DO PROJETO
 
A proposição em epígrafe disciplina em seus artigos:
Art. 1º É vedada a visita íntima nos estabelecimentos penitenciários estaduais, localizados no Estado do
Ceará.
§1º Entende-se por visita íntima aquela realizada fora dos pátios destinados para este fim, sem
monitoramento dos servidores da unidade prisional.
§2º A vedação prevista no caput não interfere nas visitas sociais, realizadas em locais próprios, conforme
disposto no art. 41, inciso X da Lei Federal nº 7.210, de 1984.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
                 ASPECTOS CONSTITUCIONAIS, LEGAIS E DOUTRINÁRIOS.
 
 
                 Nossa Carta Magna da República estabelece diferentes autonomias no seu texto que variam
bastante na sua amplitude. Desta forma, encontra-se as autonomias políticas que caracterizam um
federalismo de três níveis com a capacidade de auto-organização recebida pelos Municípios e o Distrito
Federal, mantida a autonomia política dos Estados Membros.
 
                     Nesse contexto, a Lex Fundamentalis, em seu bojo, assim transcreve, in verbis:
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Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
 
                        Observa-se que, os entes federados possuem sua autonomia caracterizada pela capacidade
de elaborar suas Constituições, recebendo no nível municipal e distrital o nome de leis orgânicas.
 
                        Outrossim, verifica-se na Constituição Federal a previsão de descentralização meramente
administrativa, muito mais restrita que as autonomias políticas que caracterizam a federação, e que
podem ocorrer em todas as suas esferas.
 
                         Dispõe, igualmente, a Carta Magna Federal, em seu Art. 25, § 1º, in verbis:
 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os
princípios desta Constituição.
§ 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição.
 
                       A Constituição do Estado do Ceará, por sua vez, estabelece em seu Art. 14, incisos I e IV,
ex vi legis:
 
Art. 14. O Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, exerce em seu território as
competências que, explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal,
observados os seguintes princípios:
I – respeito à Constituição Federal e à unidade da Federação.
(...)
IV – respeito à legalidade, impessoalidade, à moralidade, à publicidade, à eficiência e à probidade
administrativa.
 
                       Nota-se que nas Constituições Estaduais, nas Leis Orgânicas dos Municípios e na Lei
Orgânica do Distrito Federal, encontram-se os seus poderes, a organização de seu serviço público e a
distribuição de competência de seus órgãos, sempre se respeitando os limites da Constituição Federal.
 
                                   E é justamente na Carta Magna Pátria onde exsurgem enumerados os poderes
(competências) da União, cabendo aos Estados os poderes remanescentes. É bem verdade que cabem aos
Estados não só as competências que não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas em comum com
a União e os Municípios (Artigo 23), assim como a competência concorrente, citada no Artigo 24 e a
competência exclusiva referida no Artigo 25, parágrafos 2º e 3º da Constituição Federal. Desta forma,
entende-se que os Estados podem exercer em seu território as competências que, explícita ou
implicitamente, não lhes sejam vedadas pela Carta Magna Federal, observando-se certos princípios
constitucionais.
 
 
 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
 
                        José Afonso da Silva, em sua Obra “Curso de Direito Constitucional Positivo”. 26. ed. São
Paulo - Malheiros, 2006. p. 479, ao discorrer sobre o assunto, dispôs com brilhantismo que competênciaé
a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, ou a um órgão ou agente do Poder Público para
emitir decisões. Competências são as diversas modalidades de poder de que se servem os órgãos ou
entidades estatais para realizar suas funções.
 
Como visto acima, notadamente, os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, nessas circunstâncias, o Estado do Ceará exerce, em seu território, as competências que,
explícita ou implicitamente, não lhe sejam vedadas pela Constituição Federal.
 
                         Em relação ao tema objeto da presente proposição,ao dispor sobre a PROÍBIÇÃO DE
VISITAS ÍNTIMAS NOS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS LOCALIZADOS
NO ESTADO DO CEARÁ  , importa destacar inicialmente que, nos termos do art. 24, inciso I e §§ 1º, 2º,

13 de 27



3º e 4º, da Carta Magna de 1988,aUnião, os Estados e o Distrito Federal podem legislar concorrentemente
sobre direito penitenciário, como evidenciado adiante:
 
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
 I - direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;
 (...)
§ 1º – No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas
gerais.
§ 2º – A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.
§ 3º – Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena,
para atender a suas peculiaridades.
§ 4º – A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe
for contrário.
 
É, também, norma elencada no art. 16, inciso I, §§ 1º, 2º e 3º da Constituição do Estado do Ceará, com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 65/2009:
 
Art. 16. O Estado legislará concorrentemente, nos termos do art. 24 da Constituição da República, sobre:
I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 
(...)
§ 1º. A competência da União, em caráter concorrente, limitar-se-á a estabelecer normas gerais, e à sua
falta, não ficará o Estado impedido de exercer atividade legislativa plena.
§ 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados. 
§ 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da Lei Estadual, no que lhe
for contrário.
 
 
É, então, importante informar que no âmbito da legislação concorrente cabe à União tratar sobre normas
gerais e os Estados de forma suplementar, segundo as peculiaridades locais. 
 
             Cumpre trazer à baila o a Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), que na Seção II, art. 41,
assegura os Direitos daqueles que tiveram sua liberdade ceifada, assim dispondo o instrumento normativo
sobre o direito à visita:
 
Art. 41 - Constituem direitos do preso: (...)
X - visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em alguns dias determinados(...)
 
         Note que no inciso X o legislador dá ao preso o direito à “visita do cônjuge, da companheira, de
parentes e amigos em dias determinados”. É importante destacar que não há aqui previsão específica para
a visitação íntima, ou seja, da sua redação não se depreende tal desiderato. 
                   
         Todavia, apesar de não constar expressamente na Lei de Execuções Penais o direito à visita íntima,
por força de Resolução n.º 1 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária publicada em 30
de março de 1999, elas passaram a ser garantidas.
         
             Nesse sentido nos ensina o grande magistrado e jurista paulistano:
 
O direito à visita íntima não se encontra, ainda, previsto em lei, originando-se do costume adotado pelas
direções dos presídios, de modo que não pode encontrar barreira justamente em critérios subjetivos, por
vezes, preconceituosos. (NUCCI, 2011, p. 995). 
 
       Atualmente, a visita íntima é garantida por força da Resolução nº 4 de 29 de junho de 2011, a qual
“recomenda aos Departamentos Penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres seja assegurado o direito à
visita íntima a pessoa presa, recolhida nos estabelecimentos prisionais”.
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       É importante ressaltar que a legislação concernente à regulamentação do direito à visita íntima é de
competência do órgão gestor do sistema penitenciário estadual, vinculado à respectiva secretaria de
segurança pública, no caso do Estado do Ceará, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social,
conforme veremos adiante.
 
      A título ilustrativo podemos citar uma portaria editada pelo Executivo Federal, através da iniciativa
do Excelentíssimo Ministro de Justiça, Senhor Sergio Moro, que proibiu o contato físico entre detentos e
visitantes em alguns   presídios federais   de segurança máxima (conforme matéria anexa). Tratando-se,
portanto, de ato administrativo federal, sendo a via adequada, uma vez que conforme exposto acima, 
ficando a cargo do administrador público, responsável pela administração dos presídios, dispor sobre a
matéria. 
 
 
        O tema foi tratado em decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de
improcedência dos pedidos de nulidade do ato administrativo e de condenação em danos morais, em
decisão assim ementada: 
 
“ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE VISITA ÍNTIMA A PRESO. CONVENIÊNCIA E
OPORTUNIDADE     DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA A CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS E REGALIAS. PODER JUDICIÁRIO NÃO SE AFIGURA REVISOR DO MÉRITO
ATO DMINISTRATIVO. “
 
      Posteriormente, ainda no mesmo processo, o Supremo Tribunal Federal,  no julgamento AG.REG.
NO AG.REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 714.788 RIO DE JANEIRO, sustentou a decisão
conforme emenda a seguir:
 
 
EMENTA: 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 . 
 
     Dessa forma, a proposição trata de atribuições de órgãos da estrutura organizacional do Estado, que
deverão colocar em prática a execução da referida matéria.
   
                  Ademais, como dirigente superior da administração estadual, compete privativamente ao
Governador do Estado dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e administração
estadual, na forma da lei, bem como iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na
Constituição, senão vejamos: 
 
Art. 60. Cabe a iniciativa de leis:
II - ao Governador do Estado; 
§ 2º. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as Leis que disponham sobre:
c) criação, organização, estruturação e competências das Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública direta e indireta, concessão, permissão, autorização, delegação e outorga de
serviços públicos; 
 
 
        A Constituição do Estado do Ceará, ainda oferece reforço a esses dispositivos quando determina em
seu o art. 88, incisos II, III e VI, que:
 
 
Art.88. Compete privativamente ao Governador do Estado:
II – exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado e dos Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros, a direção superior da administração estadual;
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III – iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
VI – dispor sobre a organização e o funcionamento do Poder Executivo e da administração estadual, na
forma da lei.
 
 
                    A LEI N.º 16.710, DE 21.12.18 (Republicado no D.O. de 27.12.18) que DISPÕE SOBRE O
MODELO DE GESTÃO DO PODER EXECUTIVO, ALTERA A ESTRUTURA DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL, reforça a premissa de que,  somente o Chefe do Executivo Estadual
poderia propor Lei atinente a atribuições das Secretarias de Estado, bem como de seus órgãos. A partir da
competência garantida por aqueles artigos da Constituição Estadual. Assim diz o art. 1º, TÍTULO I, DO
MODELO DE GESTÃO, LEI N.º 16.710, DE 21.12.18 (Republicado no D.O. de 27.12.18)
 
Art.1º. O Modelo de Gestão do Poder Executivo obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, adotando como premissas básicas a Interiorização, a Participação, a
Transparência, a Ética, a Otimização dos Recursos e a Gestão por Resultados, a partir dos seguintes
conceitos:
 
            Preceitua o art . 6º, inciso I, 1, 2 e 2.6 da supracitada Lei: 
 
Art. 6º. O Poder Executivo do Estado do Ceará terá a seguinte estrutura organizacional básica:
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
1. Governadoria
(...)
2. Secretarias de Estado            
2.6 Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social
(...)
 
               Por sua vez, o art. 25, (TÍTULO IV - DAS SECRETARIAS DE ESTADO, Capítulo VI - DA
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL) da supracitada Lei determina que: 
 
 
Art.25.   Compete à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social:
I -    zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio, no que diz respeito às
atividades de segurança pública, coordenando, controlando e integrando as ações da Polícia Civil, da
Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Perícia Forense do Estado do Ceará, da  Academia
Estadual de Segurança Pública do Ceará e da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança
Pública que passam a denominar-se Órgãos da Segurança Pública e Defesa Social;
II -      assessorar o Governador do Estado na formulação de diretrizes e da política de garantia e
manutenção da ordem pública e defesa social;
III - realizar estudos para subsidiar a elaboração, acompanhamento e avaliação das políticas públicas de
prevenção à violência e contribuir na formulação de estratégias para a Segurança Pública;
IV -   elaborar e monitorar a implantação de projetos especiais em segurança pública;
V -     articular os assuntos relacionados à Segurança Pública junto a outros órgãos e entidades da
administração estadual e dos municípios;
VI -     exercer outras competências necessárias ao cumprimento de suas finalidades nos termos do
regulamento.
 
        Desse modo, é forçoso concluir que o presente projeto de lei não atende a um requisito formal
subjetivo, que, no ensinamento de Alexandre de Moraes, “refere-se à fase introdutória do processo
legislativo, ou seja, à questão de iniciativa. Qualquer espécie normativa editada em desrespeito ao
processo legislativo, mais especificadamente, inobservando àquele que detinha o poder de iniciativa
legislativa para determinado assunto, apresentará flagrante vício de inconstitucionalidade” (In Direito
Constitucional. 17. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 627).
 
CONCLUSÃO
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        Face ao exposto, somos de PARECER CONTRÁRIO à regular tramitação do Projeto de Lei
00265/2019, de Autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado André Fernandes, por encontrar-se em
flagrante vício de inconstitucionalidade, sugerindo, todavia, o encaminhamento ao chefe do Poder
Executivo Estadual através de projeto de indicação.
 
      É o parecer, S.M.J.
 
      Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

LILIAN LUSITANO CYSNE

CONSULTOR (A) TÉCNICO (A) JURÍDICO
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DIRETOR DA CONSULTORIA TÉCNICO JURÍDICA
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MEMORANDO
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Diretoria Adjunta Operacional CÓDIGO: FQ-COTEP-002-01

Formulário de Qualidade

Comissões Técnicas Permanentes

DATA

EMISSÃO:
11/06/2018

Memorando de Designação de

Relatoria

DATA

REVISÃO:
07/06/2019

 

COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Júliocésar Filho

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhor Deputado,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:
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Art. 82. O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:

I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

            Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

 

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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COMISSÃO DE  CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO.

A Sua Excelência a Senhora

Deputada Augusta Brito

Assunto: Designação para relatoria

                   Senhora Deputada,

                   Conforme prevê o art. 65, inciso IV, da Resolução nº 389, de 11 de dezembro de 1996

(Regimento Interno da ALECE), designamos Vossa Excelência para relatar:

Projeto: SIM

Emenda(s): NÃO

Regime de Urgência: NÃO.

Seguem os prazos, estabelecidos no art. 82, do Regimento Interno, os quais devem ser observados:

Art. 82.  O Relator terá, para apresentação de seu parecer escrito, os seguintes

prazos:
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I - 10 (dez) dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária;

II - 5 (cinco) dias, nas matérias em regime de prioridades;

III - 2 (dois) dias, nas matérias em regime de urgência.

                  Outrossim, solicitamos que a proposição seja devolvida à Comissão tão logo seja emitido o

parecer.

            Atenciosamente,

OBS: Nova relatoria em virtude da licença do Deputado Juliocésar Filho, designado relator

anteriormente.

DEPUTADO ANTONIO GRANJA

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO
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GABINETE DA DEPUTADA AUGUSTA BRITO

PARECER
27/10/2020

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO

 

PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 265/2019

 

PROÍBE VISITAS ÍNTIMAS NOS
ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS
ESTADUAIS LOCALIZADOS NO ESTADO DO
CEARÁ.

 

 

PARECER

 

I – RELATÓRIO

( )exposição da matéria – Art. 102, §1°, I, do Regimento Interno

Trata-se do  proposto pelo Deputado André Fernandes, o qual proíbe visitasProjeto de Lei nº 265/2019
íntimas nos estabelecimentos penitenciários estaduais localizados no Estado do Ceará.

Na justificativa do Projeto de Lei os autores destacam que "Não é de hoje que a visita íntima se tornou
um dos vários meios que as facções criminosas se utilizam para troca de informações entre as
unidades prisionais e com criminosos em liberdade, possibilitando o controle de seus asseclas e a
continuidade delitiva, dentro e fora dos presídios. É indiscutível o fato de líderes de facções
criminosas se utilizarem do momento da visita íntima – momento, por óbvio, em que não há
monitoramento de agentes estatais – para ordenar a prática de crimes.”
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Inicialmente, vale esclarecer que os aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de
redação legislativa do presente projeto foram devidamente analisados pela Procuradoria desta Casa
Legislativa, às fls. 13/18, que apresentou parecer contrário à sua regular tramitação, por entender que se
encontra em harmonia com os ditames jurídico-constitucionais.

Vale esclarecer que, consoante o disposto no artigo 48, inciso I, a, do Regimento Interno, compete à
CCJR a análise dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica de redação legislativa
de projetos, competindo à análise do mérito as demais comissões.

 

É o relatório. Passo a opinar.

 

 

II – VOTO

( )Art. 102, §1°, II, Do Regimento Interno

Feitas estas breves considerações iniciais, como membro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, passo a emitir parecer acerca da constitucionalidade do
projeto ora examinado.

Referido Projeto de Lei visa proibir visitas íntimas nos estabelecimentos penitenciários estaduais
localizados no Estado do Ceará.

Conforme restou esclarecido no parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa, a matéria em apreciação é
de competência da União, em conjunto com Estados e Distrito Federal, conforme o previsto no art. 24, I e
seus parágrafos, da Constituição Federal de 1988, uma vez que lida sobre matéria de direito penitenciário.
Além disso, vale ressaltar que lida com a organização político administrativa de ente público, estando,
portanto, inserida na competência do ente respectivo para tal auto administração, nos termos do art. 18
deste mesmo diploma. Tendo em vista a proposta não estar em consonância com as diretrizes normativas
federais, que estabelecem a visita íntima como um direito incontestável do preso.

Em relação a iniciativa da proposição, tendo em vista que esta somente poderia ser editada em nível
federal, restaria tal competência ao Congresso Nacional, mediante Deputados Federais e Senadores da
República, em concordância com a Presidência.

Diante do exposto, em relação ao , apresentamos o Projeto de Lei n° 265/2019 PARECER
 à regular tramitação da presente Proposição..CONTRÁRIO

 

É o parecer.

DEPUTADA AUGUSTA BRITO

DEPUTADO (A)
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