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Senado aprova projeto que proíbe 
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O Senado aprovou nesta quarta-feira (5) projeto que proíbe a revista 
íntima (sem roupas) em estabelecimentos penais do país. Pela proposta, 

todos os visitantes devem se revistados por meio de equipamentos 
eletrônicos –como detectores de metais ou de raio-x –e nos casos em que 

houver necessidade de revista mais detalhada, ninguém poderá ser 
obrigado a retirar as roupas. 

O projeto, aprovado pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do 
Senado, segue, se não houver recurso, diretamente para votação na 

Câmara. 

Pelo texto, só devem ser submetidos à revista pessoal, em que há contato 
direto entre o visitante e o agente penitenciário, pessoas que não possam 

passar em equipamentos eletrônicos. A exceção também vale para casos 
em que os aparelhos flagrarem objetos ou substâncias suspeitas. 

Nos casos de revista pessoal, o projeto impede o "desnudamento" do 

visitante ou trabalhador que for ingressar no presídio. 

Se os detectores de metais identificarem substâncias proibidas, a visita ao 

preso deve ocorrer no parlatório do estabelecimento penal, ou lugar 
semelhante, onde os agentes penitenciários poderão monitorar o encontro 

–uma vez que não haverá a revista sem roupas do suspeito de levar algo 
ilegal para o detento. 

A medida também deverá ser aplicada quando o visitante se recusar a 

passar pela revista manual. 
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O projeto afirma que a retirada de calçados, casacos, jaquetas e similares 

não caracteriza o desnudamento. O texto ainda determina que a revista 
manual seja realizada por "servidor habilitado e sempre do mesmo sexo 

da pessoa revistada, garantindo-se o respeito a dignidade humana". 

Relator do projeto, o senador Humberto Costa (PT-PE) disse que o 

objetivo da matéria é acabar com "situações degradantes" a que são 
submetidos diariamente visitantes de presos em todo o país. 

"O projeto justifica-se pelo atual desrespeito aos visitantes de pessoas 

presas, que, recorrentemente, são obrigados a se despir, tocar em suas 
genitálias e efetuar esforços físicos repetitivos, para comprovar a 

inexistência de algum objeto ilegal no corpo", afirmou. 

Autora do projeto, a senadora Ana Rita (PT-ES) afirmou que a 
determinação constitucional de preservação das garantias individuais dos 

cidadãos não é seguida em diversos estabelecimentos penais nos 
momentos das visitas. 

"A regra deveria ser a revista pessoal indireta, ou seja, aquela que não 
tenha contato físico entre o agente público revistador e o revistado, 

realizada por meio de aparelhos de detectores de metal ou similares. E, 
somente em casos de fundada suspeita e em casos excepcionais seria 

permitida a revista direta, manual, superficial, realizada sobre a roupa do 
revistado", afirma a senadora.  
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1. Lorenzo Frigerio (5486) ontem às 22h05 
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Agora me digam: a Roseana comprará raio-X e equipamentos eletrônicos de revista para 

Pedrinhas? 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

2. de carvalho (1854) ontem às 17h42 

tinha que ser.petista mesmo, para ter uma ideia absurda destas que vergonha tenho destes 

imprestáveis. 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

3. soueu (2368) ontem às 17h38 

É bem claro, mais um acordo entre governo e os que realmente mandam neste país 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

4. soueu (2368) ontem às 17h36 

Liberou entrada de druegas, celulares, armas, Senado brasileiro, sempre em apoio ao mal e 

contra o bem. Brasil, o país sem futuro. 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

5. Cesadi (202) ontem às 17h22 

É a bandidagem dando as cartas!!! 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

6. Mudança (48) ontem às 16h58 

Agora a filha de José Dirceu não precisará mais ser revistada na Papuda quando visitar o pai 

mensaleiro e muito menos tirar a roupa. Fora PT e aliados. 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

7. piter (11) ontem às 16h31 

Pedr, Fatima do Sul ms Tinha que ser de algum PETISTA essa idéia de girico....a eleição vem 

ai........vamos tirar esses sanguessugas do poder....... 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

Inspirado (626) ontem às 17h49 

Acertou. Idéias e ações assim, somente de pitês. 
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O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

8. Diego SP/RJ (77) ontem às 15h51 

Está havendo algum tipo de coligação partidária entre as facções PCC e as demais que integram 

o Congresso Nacional? Não é possível uma coisa dessas... Nessas matérias deve sempre 

constar o autor do projeto e quem o apoia. 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

9. odlaniger (1) ontem às 15h28 

Esse é o resultado em eleger esses tipos que só defendem quem faz o que não presta. A revista 

íntima é imprescindível, pois há tipos de visitantes, que querem de qualquer forma entrar com 

drogas e outros produtos proibidos. Agora vem essa senadora(autora do projeto), com outros 

senadores e aprovam esse projeto que proíbe revista íntima, com a desculpa de que isso é 

humilhante! Somente o detector de metais não resolve, pois não é tudo que ele detecta! 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

10. Pedro Alvarenga (2836) ontem às 15h23 

Senhores Senadores ca\be\ças-de-ba\gre, tenho uma pergunta: e como ficam as visitas 

femininas em que as mulheres entopem a própria va\gi\na e o â\nus com quilos de co\caí\na? 

Evidentemente nenhum detector de metais vai detectar. Mais uma pergunta: isso foi exigência 

dos líderes do PCC? Grato! 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 

11. acir (4) ontem às 15h13 

Continua a farra entre os marginais e o governo. A violencia cresce. O trabalhador paga a conta. 

Ainda bem que a eleição vem ai. 

O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem 
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