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Dispõc sobre o sislcnl¡.r clc revista nos estabelecimentos
prisionais no âmbito clo llslaclo do Anrazorras.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DI]CRETA

Art. 1o Fica proibida a rcvista de visitantes nos estabelecinrentos prisionais clo Estaclo, salvo por meios
eletrônicos, aparelhos de clctectores de metais ou de raio x, desde qr-re não ocorra cont¿rto físico.

Parágrafo úrnico. Considera-se visitante todo aqr-rele qLle acome a estabelecinrento prisional para manter
contato direto ou indireto com detento ou para prestar serviço de aclntinistração ou de manutenção.

Art. 2o Todo visitante que ingressar no estabelecimento prisional, inclusive seus scrvidores, deverão
passar por verificaçãro de dctectores de metais ou por altalclhcs clc ¡'aio x.

Parágral'o único. O disposto rlo "capllt" deste arligo não sc aplica. a Chc.f'c cle Poder, Sccretário c1c Estado,
magistrado, parlanrentar, membro do Ministério Público e cla Dcfeltsoria Pútrlica, a advogado
regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB -, ao Superintendente, ao Corregedor-
Geral e ao Corregedor AdjLrnto da Superintendência clos Selviços Penitenciários.

Art. 3o Fica cleterminado a revista de todos os presos que tenhanl tido contato com qualquer visitante,
antes de sua recondução ao selr espaço prisional.

Art. 4o Em nenhuma hipótese será adrnitida revista íntima clo visitante nas dependências da institLrição
prisional.

$ 1" Considera-se revista íntima toda e qualquer inspeção clas cavidacles corporais vaginal e anal, das
nádegas e dos seios, efetuada visual ou nlanualnlente. conr ar,rxílio cie instrr.rmento ou ol'rjeto, ou cle

qualquer outra nraneira.

Art. 6o Está lei entrará em vigor na de sua publicaçiro

Plenário Ruy Araú.io, 16 de Maio 2017
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Justificativa

Em relatório da Comissão Interamericana de Direitos Flunranos sobre Mr-rlheres Encarceradas, a revista
írttima é caracterizada como vexatória, revista "exlrentanlenle httntilhanle, un'ta vez que em ntuitas
unidades se exige que as roupcts sejant loÍalntente relirctda.ç, o^s órgtios genilctis ntcutipulados e ¿tlé
revislctdos, há obrigação de realizar vcirios agachamenlos, inclepenclententenÍe cla iclade cn,ctnçctda do(a)
t¡isitanle " .

Por outro lado, se a revista íntima realizada em adultos já é violerrta, vexatória, constrangedora, não é
diferente quando falamos da aplicação deste procedimento em bebês, crianças e aclolescentes. O fato de a
criança ser obrigada a se despir perante terceiros agride frontalmente sua integridade psíquica e moral.
Assim. ftcam evidentes as inúmeras agressões aos princípios constitucionais que informam o
ordenamento jurídico nacional, em especial, a legalidade e a dignidade da pessoa hunrana, sendo este unt
dos fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro. Adenrais, há qr-re se considerar a existência
de tecnologias disponíveis, mais eficazes para a detecção de objetos considerados ilícitos no sistema
prisional e menos vexatórias para os visitantes. A presente propositura visa coibir esse tipo de ação.
Diante dos fatos, conclamo aos Augustos Pares desta Casa aprovação do Projeto.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIV O ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus, 16 de Maio
20t7
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