
PROPOSTA DE TEXTO PARA PROJETO DE LEI ESTADUAL 
 
 
 
 
PROJETO DE LEI N.º _____/2015. 
 

 
Dispõe sobre o sistema de revista mecânica e a proibição da 
revista íntima nos estabelecimentos prisionais do Estado de 
Mato Grosso do Sul e dá outras providências. 
 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO DO SUL resolve: 
 
Art. 1º - A revista de visitantes nos estabelecimentos prisionais do Estado será 
realizada segundo o disposto nesta lei e sempre com respeito aos princípios 
fundamentais previstos na Constituição Federal e em tratados e convenções 
internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja parte.  
 
Art. 2º - Considerar-se-á visitante, para os efeitos desta lei, toda pessoa que 
ingressa em estabelecimento prisional para manter contato direto ou indireto com 
preso, incluindo funcionários terceirizados que prestam serviço administrativo ou 
de manutenção. 
 
Art. 3° - Todo visitante que ingressar no estabelecimento prisional deverá ser 
submetido, em local reservado, à revista mecânica, que será realizada através da 
utilização de equipamentos aptos a garantir a segurança da unidade carcerária. 
§ 1º - Os equipamentos utilizados na revista mecânica devem fazer uso de 
tecnologia que preserve a integridade física, psicológica e moral do visitante, tais 
como detectores de metais e aparelhos de raio-x. 
§ 2º - Serão dispensados da revista mecânica gestantes e aqueles que portarem 
marca passo. 
§ 3º - Não se aplica o disposto no caput deste artigo, quando estiverem no 
exercício de suas funções, ao Chefe de Poder, Ministro de Estado, Secretário de 
Estado, magistrado, parlamentar, membro da Defensoria Pública, membro do 
Ministério Público, advogado regularmente inscrito na Ordem do Advogados do 
Brasil, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, membro 
dos Conselhos Penitenciários, membro do Conselho da Comunidade, 
Superintendente, Corregedor-Geral e Corregedor Adjunto da Superintendência 
dos Serviços Penitenciários. 
 
Art. 4º - Ficam proibidos os estabelecimentos prisionais de realizar revista íntima 
nos visitantes. 
Parágrafo único - Considera-se revista íntima todo procedimento que obrigue o 
visitante a despir-se, fazer agachamentos ou dar saltos, submeter-se a exames 



clínicos invasivos e inspeção corporal efetuada manualmente com ou sem o uso 
de instrumentos.  
 
Art. 5º - Em havendo suspeita justificada de que o visitante esteja portando 
objetos, produtos ou substancias cuja entrada seja proibida por lei ou exponha a 
risco a segurança do estabelecimento prisional, deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 
I - o visitante deverá ser novamente submetido à revista mecânica, 
preferencialmente com a utilização de equipamento diverso do usado na primeira 
revista, nos termos do artigo 3º desta lei; 
II - persistindo a suspeita, admitir-se-á, excepcionalmente, a realização de revista 
manual equivalente ao procedimento de busca e apreensão pessoal previsto no 
Código de Processo Penal; 
III - a revista manual deverá ser realizada em local reservado, de modo a garantir 
a privacidade do visitante, por agente prisional do mesmo sexo e com o 
acompanhamento de duas testemunhas. 
§ 1º A justificativa da suspeita deverá ter caráter objetivo e será registrada de 
forma fundamentada pela administração do estabelecimento prisional em livro 
próprio, contendo no registro a descrição detalhada do fato gerador da suspeita, a 
identificação do agente prisional responsável, além da assinatura deste, do 
visitante revistado e de duas testemunhas. 
§ 2º Antes de iniciar a excepcional revista manual, o responsável pelo 
estabelecimento prisional deverá oportunizar ao visitante a opção de desistir da 
visita e recusar o procedimento. 
§ 3° Caso o visitante aceite o procedimento de revista manual, nos termos deste 
dispositivo, o responsável pelo estabelecimento prisional, antes de iniciar o ato, 
deverá fornecer a ele declaração escrita e assinada que contenha os fundamentos 
que justificam a suspeita. 
§ 4º Ficam dispensados da revista manual as pessoas mencionadas no § 3º do 
artigo 3º desta lei, assim como crianças e adolescentes.   
 
Art. 6º O Poder Executivo deverá adotar as providências necessárias para a 
publicidade da presente lei, divulgando-a aos presos e afixando cópias na entrada 
de todos os estabelecimentos prisionais do Estado.  
 
Art. 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
 
 
Texto: Márcio de Campos Widal Filho, advogado, professor de Processo Penal e 
Criminologia, Secretário Geral da Escola Superior da Advocacia (ESA/MS), 
Secretário Geral da Comissão de Advogados Criminalistas e da Comissão 
Provisória do Sistema Carcerário da OAB/MS. 


