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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  nos  autos  do processo  em

epígrafe, vem, tempestivamente, por meio do Subprocurador-Geral da República que

esta subscreve, requerer a Vossa Excelência a reconsideração da respeitável decisão

que deu provimento ao recurso especial, ou que seja a presente recebida como  

AGRAVO REGIMENTAL,

com fundamento nos artigos 1.021 do CPC e 258 do Regimento Interno do Superior

Tribunal de Justiça, pelas razões de fato e de direito aduzidas em anexo, requerendo

que seja o recurso processado, e, ao final, que seja conhecido e provido.

Brasília,  31 de outubro de 2017.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO

Subprocurador-Geral da República
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DOS FATOS

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL contra decisão do E. Tribunal de Justiça  que deu

provimento à apelação defensiva para determinar a absolvição da ré em razão da

ilicitude da prova produzida.

O recorrente sustentou negativa de vigência aos arts. 157, caput, 244,

301, 303 e 563 do Código de Processo Penal, ao fundamento de que a revista íntima

ocorreu em razão da atitude suspeita da ré, de forma motivada, sem agressão ou

abuso, o que afastaria a ilicitude probatória.  Aduziu que a busca pessoal depende

apenas de fundada suspeita.

 Alegou  a  nulidade  do  acórdão  por  negativa  de  prestação

jurisdicional, pela persistência da omissão e contradição apontadas nos embargos de

declaração, em contrariedade ao art. 619 do CPP.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  opinou  pelo  desprovimento  do

recurso especial. 
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Nesse eg. STJ, em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator deu

provimento ao recurso especial para declarar a validade da prova obtida por revista

íntima, determinando o restabelecimento da sentença condenatória.

Dessa  decisão,  opõe  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL  o  presente

agravo.

DO DIREITO

Merece ser reformada a r. decisão monocrática que deu provimento

ao recurso especial.

A controvérsia gira em torno da  ilicitude de prova obtida mediante

revista íntima realizada em ambiente prisional.

Não se descura da jurisprudência dessa E. Corte Superior de Justiça,

no sentido de que “Não se configura a ilicitude da prova decorrente de revista íntima

na qual se encontraram entorpecentes no corpo de denunciada, se tal procedimento

não excedeu os limites do objetivo do ato, que é a garantia da segurança pública

quando da entrada de visitantes em estabelecimentos prisionais.”1

Entendo, todavia, que o entendimento merece ser superado, ante a

relevância jurídica dos argumentos apresentados no parecer, que sequer foram objeto

de análise na decisão recorrida.

Colhe-se dos autos que a ré foi condenada à reprimenda de 1 (um)

ano e 11 (onze) meses e 10 (dez)  dias de reclusão, em razão da prática do ilícito

1 HC 328.843/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 09/11/2015 
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previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por ter sido flagrada por agentes

penitenciárias  portando  52,1g  de  maconha,  acondicionada  em  preservativo

masculino, no interior de sua vagina. 

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por sua vez,

determinou a absolvição por considerar  ilícita a prova material  colhida através de

revista íntima, sob violação da dignidade da pessoa humana.

Inicialmente, é importante salientar que revista íntima é aquela feita

mediante toque ou exposição dos órgãos genitais da pessoa revistada, que difere da

revista pessoal, que pode ser realizada por meios não vexatórios. 

No  que  se  refere  à  licitude  da  revista  íntima,  há  duas  correntes

opostas. Os defensores da medida sustentam a possibilidade de sua realização com

base em uma ponderação de interesses, ante a necessidade de controle da entrada

de produtos proibidos nos presídios. Dessa forma, imperativos de segurança pública

autorizariam  a  medida,  desde  que  tomadas  certas  cautelas,  como  o  fato  de  ser

realizada por agentes públicos do mesmo sexo.

Por  outro  lado,  os  críticos  asseveram  que  se  trata  de  uma  grave

restrição  à  liberdade  individual  sem  previsão  legal,  além  de  ser  necessária  a

proibição para preservação do princípio da dignidade humana, instituído pelo art.

1º, III, da Constituição Federal, e da inviolabilidade da intimidade e da honra das

pessoas, a teor do art. 5º, X, da Constituição Federal. 
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Em  nosso  ordenamento  jurídico,  a Lei  nº  13.271/2016  proibiu  as

revistas íntimas em funcionárias e clientes do sexo feminino no âmbito de empresas

privadas, órgãos e entidades da administração pública, direta ou indireta.

A ementa do diploma legal se refere também à "revista íntima em

ambientes prisionais", mas o único dispositivo que versava sobre o tema (art. 3º) foi

vetado pela Presidente da República. 

Assim previa o art. 3º do Projeto de Lei nº 583/07 (Projeto de Lei nº

2/11 no Senado Federal):  “Nos casos previstos em lei, para revistas em ambientes

prisionais  e  sob  investigação  policial,  a  revista  será  unicamente  realizada  por

funcionários servidores femininos”.

Cumpre  ressaltar  que,  segundo as  razões  do  veto:  “A redação  do

dispositivo possibilitaria interpretação no sentido de ser permitida a revista íntima nos

estabelecimentos prisionais.  Além disso,  permitiria interpretação de que quaisquer

revistas seriam realizadas unicamente por servidores femininos, tanto em pessoas do

sexo masculino quanto do feminino”.2

Frise-se  que  o  procedimento  de  revista  vexatória,  desumana  e

degradante é expressamente proibido pela Resolução nº 5/14 do Conselho Nacional

de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça. 

A  referida  resolução  recomenda  que  a  revista  pessoal  ocorra

“mediante  uso  de  equipamentos  eletrônicos  detectores  de  metais,  aparelhos  de

raio-x,  scanner  corporal,  dentre  outras  tecnologias  e  equipamentos de segurança

2 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Msg/VEP-146.htm> 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Msg/VEP-146.htm
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capazes  de  identificar  armas,  explosivos,  drogas  ou  outros  objetos  ilícitos,  ou,

excepcionalmente, de forma manual”.

Por sua vez, a Lei 10.792/03, em seu artigo 3º, prevê apenas o uso de

detector  de  metal  para  a  revista  de  quem  ingressa  em  estabelecimentos  penais,

independentemente do exercício de cargo ou função. 

Observa-se  que  a  questão  não  encontra  disciplina  expressa  na

legislação federal o que, por si  só,  implica em ofensa ao princípio da legalidade,

previsto no art. 37, caput, da Carta Magna, que dita que toda atuação do Estado deve

ser  dar  em estrita  consonância  com  a  lei,  mormente  quando  implique  em  grave

restrição à privacidade do indivíduo. 

Ademais,  quando  em  conflito  princípios  fundamentais,  há  uma

predileção constitucional para soluções protetivas da pessoa. Com efeito, as normas

jurídicas  devem ser  aplicadas  a  partir  de  uma concepção  humanista,  de  modo  a

prevalecer, em casos de conflitos normativos, a mais protetiva ou menos restritiva aos

direitos humanos envolvidos, conquanto mais favoráveis. 

Dessarte, considerando o peso normativo da dignidade humana, que

é princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, bem como a necessidade

de  coibir  qualquer  forma  de  tratamento  desumano  ou  degradante,  conforme

previsto no art. 5º, III, da Constituição Federal, há que se afastar a interpretação de

que imperativos de segurança pública poderiam justificar a revista íntima, ainda que

com fundamento na necessidade de prevenção de crimes no sistema penitenciário. 
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A tanto, devem ser adotadas medidas menos gravosas, como aquelas

referidas  na  Resolução  nº  5/14  do  Conselho  Nacional  de  Política  Criminal  e

Penitenciária.

Não merecia reparos, portanto, a decisão objurgada, tendo o Tribunal

de origem atuado com acerto ao declarar a ilicitude da prova obtida por meio de

revista íntima, em violação à dignidade e intimidade da pessoa.

Ante  o  exposto,  requer  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL a

reconsideração da decisão às fls. 562/566 (e-STJ), ou que venha a ser conhecido e

provido o presente agravo pela C. 5ª Turma desse Eg. Tribunal Superior para que, ao

final, seja negado provimento ao recurso especial. 

Brasília, 31 de outubro de 2017.

NÍVIO DE FREITAS SILVA FILHO

Subprocurador-Geral da República
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