
E-mail para contato: abrantes.joselito50@gmail.com IES: ESTÁCIO AMAPÁ

Autor(es): Joselito Santos Abrantes; Alexandre de Ataide Coelho; Odair José Barbosa Freitas

Palavra(s) Chave(s): Pena; Revista Íntima; Apenado; Prisão.

Título: A (I)LEGALIDADE DA REVISTA ÍNTIMA NO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO AMAPÁ (IAPEN/AP)

Curso: Direito

Ciências Jurídicas

RESUMO

Este artigo busca responder ao seguinte problema: como é realizada a revista íntima realizada no familiar do detento que cumpre pena no 
Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (IAPEN/AP)?  Parte-se da hipótese que a revista íntima realizada no IAPEN/AP está violando os 
direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, submetendo estes familiares às condições constrangedoras, o que a torna ilegal. Para 
responder a esta problemática, o objetivo geral deste trabalho foi investigar como ocorre a revista íntima nos familiares dos apenados no 
IAPEN/AP. Quanto aos objetivos específicos definiram-se: descrever a evolução, conceito e classificação do instituto da pena; compreender os 
direitos e deveres dos presos no ordenamento jurídico brasileiro; e evidenciar como é realizada a revista íntima em visitas a apenados no 
IAPEN/AP. Para a consecução deste trabalho utilizou-se vasta pesquisa bibliográfica, com a complementação da abordagem qualitativa por meio 
de aplicação de entrevistas junto a uma amostragem de 50 familiares dos presos que estão em regime semi aberto e fechado no IAPEN. Ao 
contrário do que é relatado no Plano de Diretor do Sistema Penitenciário do Amapá, prevendo que a revista íntima deve ser realizada apenas 
quando há suspeitas, evidenciou-se que os familiares dos presos de todos os pavilhões passam pela revista e, havendo suspeita, são enviados para 
enfermaria para exame mais minucioso das partes íntimas. O roteiro de entrevista foi distribuído de forma aleatória, sem que houvesse 
identificação pessoal, para evitar o receio na hora de responder a pergunta crucial para a pesquisa, onde questionou-se o sentimento do familiar 
durante a revista íntima. É relevante salientar que, assim como em pesquisas realizadas em outros estados, como em presídios de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro, mais de 90% das pessoas que fazem visitas aos seus entes detidos são mulheres. Constatou-se que, das 50 entrevistas realizadas, 
apenas 04 marcaram a opção de sexo masculino e 46 do sexo feminino. A pesquisa revelou que 96% dos entrevistados se sentem muito 
constrangidos no momento da revista íntima. Na visita realizada ao IAPEN pôde-se observar que o familiar, para adentrar aos pavilhões, passa 
primeiro os alimentos pelo scanner, em seguida sentam em um banco e passam por uma porta, com detectores de metal, onde aguardam no DPA 
para que seja realizada a revista íntima. Estudos apontam que essa dificuldade pode diminuir o numero de visitas e assim dificultar o processo de 
ressocialização necessário para a diminuição no número de reinserção desses apenados aos presídios. Há flagrante desrespeito ao princípio da 
dignidade da pessoa, pois sentem-se em constante e alto nível de constrangimento, a cada visita. A realização desse tipo de revista pessoal atua 
como instrumento de intimidação, uma vez que o próprio Estado informa que o número de apreensões de objetos encontrados com visitantes é 
extremamente menor daqueles encontrados nas revistas realizadas pelos policiais nas celas. A revista íntima prevista em lei teria que ser realizada 
somente em casos excepcionais. Mas o que se vê no presídio do Amapá é que a ação tornou-se rotineira e obrigatória a cada visita semanal com 
procedimentos vexatórios que invadem não só o corpo, mas também ofendem a dignidade. Atualmente, com o avanço da tecnologia, existem 
equipamentos de segurança de alta precisão, que permitem a identificação de materiais metálicos ou não, bem como de drogas e de explosivos 
(ex. espectrômetro). Dessa forma, uma vez que existem formas alternativas e os próprios dispositivos legais apresentados, fica evidente a 
ilegalidade da revista íntima, por ferir o princípio da dignidade humana, confirmando a hipótese.
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