
1 
 

 
 

 

FACULDADE CIDADE VERDE 

GRADUAÇÃO DE DIREITO 

 

 

 

 

IOHANA CORTEZ 

 

 

 

 

 

REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ - PR 

2018 



2 
 

 
 

 

IOHANA CORTEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

na Faculdade Cidade Verde como requisito 

básico para a Conclusão do curso de Direito. 

Orientadora: Profa. Me. Andreza Cristina 

Mantovani 

 

 

 

 

Maringá - PR 

2018 

 



3 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA DE MONOGRAFIA – FCV 

FACULDADE CIDADE VERDE 

Cortez, Iohana. 
Revista íntima vexatória / Iohana Cortez 

- FCV, 2018. 
45 fl.  
 

Orientadora: Me. Andreza Cristina Mantovani 
Monografia – Bacharelado em Direito. Faculdade Cidade Verde. 
 

1. Revistas íntimas nos presídios; 2.Principio da dignidade da pessoa humana; 
3.segurança prisional.  

 

 

  



4 
 

 
 

 

 

IOHANA CORTEZ 

  

 

REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado na Faculdade Cidade 

Verde como requisito básico para a 

Conclusão do curso de Direito. 

 

Aprovado em:__ /__/____ 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

___________________________________________________ 

Prof.(a) Orientador: Andreza C. Mantovani 

 

_________________________________________________ 

Prof.(a) Membro 01: Luciana Souza Fante 

 

________________________________________________ 

Prof.(a) Membro 02: Mario H. Alberton 

  



5 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esse trabalho aos meus pais por sempre terem me 

incentivado e apoiado durante toda a graduação e principalmente, 

na elaboração dessa pesquisa. 



6 
 

 
 

 

  AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente agradeço a Deus pela oportunidade de viver experiências 

incríveis durante essa jornada.  

Aos meus pais por sempre terem acreditado em mim e apoiado. 

Ao meu namorado por ter me incentivado e acreditado que seria possível.  

Aos amigos que conquistei durante a graduação. Agradeço imensamente 

pelo companheirismo e amizade.  

À minha orientadora, Profa. Andreza Cristina Mantovani, pelo 

acompanhamento, orientação, paciência e amizade, sem duvidas eu não poderia 

ter escolhido pessoa melhor. 

  



7 
 

 
 

 

  RESUMO 

 

Diante do quadro de violência em evidencia na sociedade, o desejo de encontrar 

medidas e soluções para combater esse problema tem feito com que a sociedade 

passe a aceitar medidas extremas, que por consequência acarretem em violação 

de direitos e garantias fundamentais. Essa pesquisa tem como finalidade apontar 

as medidas que são tomadas dentro do cárcere para evitar a entrada de objetos 

ilícitos e quando essas medidas entram em conflito com o principio da dignidade da 

pessoa humana.  

 

Palavras-chave: Revistas íntimas nos presídios; Principio da dignidade da pessoa 

humana; segurança prisional. 
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ABSTRACT 

 

On the framework of violence in shows in society, the desire to find solutions and 

measures to combat this problem has made the company pass to take extreme 

measures, which consequently cause in violation of rights and guarantees 

fundamental. This research aims to point out the measures that are taken inside the 

prison to prevent the entry of illegal objects and when such measures conflict with 

the principle of human dignity. 

 

Keywords: intimate inspections in prisons; Principle of the dignity of the human 

person; prison security. 
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INTRODUÇÃO 

 

A revista íntima vexatória é um assunto muito problemático, uma vez que 

abre margem para muitas discussões que vão desde violações a direitos 

individuais em favor da coletividade até a violação de princípios basilares que estão 

garantidos no texto constitucional. 

A finalidade de abordar esse tema é buscar um meio de dar maior enfoque 

na ilegalidade que ocorre diariamente dentro dos presídios brasileiros. 

Há o entendimento que a revista intima dentro do sistema prisional 

funciona como um instrumento que visa desencorajar os visitantes de entregarem 

armas, drogas, celulares para as pessoas que se encontram retidas. Nesse 

sentido, entende-se que mesmo essa conduta fira a dignidade da pessoa humana, 

de certa forma ela é justificada, uma vez que traz mais segurança dentro dos 

presídios. 

No primeiro capitulo dessa pesquisa será feita uma abordagem a respeito 

do que se trata a revista íntima, quando ela se torna vexatória. O que é a dignidade 

da pessoa humana, quando que a pratica da revista no cárcere  entra em conflito 

com esse principio, e porque a revista íntima é um mecanismo de proteção no que 

diz respeito a segurança prisional. 

No segundo capitulo será mostrado como a revista intima é feita, como ela 

é vista no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e como esse 

mecanismo funciona no Brasil.  

No terceiro capítulo será feita uma abordagem acerca da transcendência 

da pena aos familiares dos presos, além de mostrar porque os índices de visitantes 

nesses locais na maioria das vezes se tratam de mulheres, como elas se sentem, 

se há consequências psicológicas. E também, mostrar qual o tratamento 

dispensado aos familiares.  
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Por fim, no ultimo capítulo, será abordados meios alternativos a revista, ou 

seja, se há outros mecanismos que poderiam manter a segurança prisional 

protegida sem que fosse necessário violar tantos direitos como acontece. 
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1. CONCEITO DE REVISTA ÍNTIMA E QUANDO ELA SE TORNA VEXATÓRIA 

 

 

A revista íntima é uma ferramenta utilizada nas penitenciárias, e tem como fim 

controlar e evitar a entrada de objetos ilícitos e preservar a segurança prisional. Esse 

procedimento é realizado em todas as pessoas que desejam ter um contato direto com 

os reclusos, como, por exemplo, os familiares, principalmente no que diz respeito às 

mulheres. 

Ao falar das mulheres que tem seus parentes e companheiros presos e que são 

obrigadas a passar por essas revistas, a advogada Mayra Cotta1 declara: 

 
"Os presídios não são trágicos apenas para quem está atrás das grades. 
A realidade prisional abarca também milhares de mulheres que 
precisam viver seus principais relacionamentos afetivos através das 
grades. São esposas, namoradas, mães, irmãs e filhas que se esforçam 
para se manterem ao lado de seus queridos durante o cumprimento da 
pena, dispostas a se submeterem ao que for preciso para não perderem 
o contato com aqueles que lhes são tão caros." 

 

A revista íntima torna-se vexatória no momento em que essas pessoas são 

submetidas à uma violência institucional, sexual e psicológica. A rede de justiça criminal 

define a revista intima vexatória como sendo: "o procedimento pelo qual passam os 

visitantes dos presos em que são obrigados a se desnudar, realizar agachamentos e ter 

sua genitália inspecionada" 

Muitas vezes, esses familiares precisam viajar longas distâncias para que 

possa realizar a visita ao familiar preso, em algumas ocasiões, essas mesmas pessoas 

são obrigadas a ficarem em lugares improvisados próximos ao presídio, tendo que 

contar com uma higiene precária.   

No dia da visita, independente se está chovendo ou com sol, esses familiares 

são submetidos a enfrentar filas imensas até a hora permitida para adentrar o presídio. 

No momento em que adentram, precisam encarar a revista.  

A revista intima é realizada em cada presídio da maneira que cada unidade 

administrativa prisional entender que seja necessário. Em alguns casos, o familiar entra 

                                                           
1 Mayra Cotta. Revista Vexatória: o terrível entre as opressões de classe e gênero. Boletim temático: 
informativo, rede de justiça criminal. 2015. 
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na sala junto com o agente penitenciário do mesmo sexo, retira a roupa, que por 

consequência é fiscalizada. Em seguida, o agente pede para o familiar agachar nu, três 

vezes sob o espelho, que é colocado em baixo para que possa ser verificado se há 

algum tipo de objeto no aparelho genital. É solicitado também que a pessoa abra a 

boca, coloque a língua para fora e que balance os cabelos.  

 Desse modo, percebe-se que a finalidade que se pretende alcançar com esse 

tipo de conduta não tem sido alcançada. 

 Estatisticamente, há várias pesquisas que apontam a ineficácia da revista 

intima, tendo em vista que há cada 10 mil mulheres revistadas, somente em 03 são 

encontrados objetos proibidos, ou seja, um percentual de 0,03%.  

Diante disso, vale a pena refletir se é realmente necessário obrigar tantas 

pessoas a se submeterem a esse tipo de violência no momento da revista íntima, 

mesmo quando estas se encontram em um evidente conflito com o princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

 

 
1.1 Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 
 
A dignidade da pessoa humana é um principio fundamental extremamente 

abrangente, uma vez que é garantido à todas as pessoas, independente de raça, cor, 

sexo, idade, estado civil ou condição econômica. É à esse principio que todas as 

garantias de direitos vinculadas ao homem se voltam.  

Após a segunda Guerra Mundial, percebeu-se que tal princípio era de um valor 

intrínseco e indispensável para o homem. Por isso, algumas Constituições passaram a 

adotar o princípio da dignidade da pessoa humana como um pilar constitucional. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, pela assembleia 

geral das Nações Unidas, em seu preâmbulo, foi declarado esse principio como algo 

intangível em relação ao homem, tendo o Estado que proteger e respeitá-lo.2 

Dentre todas as constituições que adotaram a dignidade da pessoa humana 

como seu principio basilar, encontra-se a Constituição da Republica Federativa do 

Brasil, de 1988, em seu art. 1º, III, no qual foi consagrado o principio da dignidade da 

                                                           
2 Thiago M. Minagé: O que é dignidade da pessoa humana? Justificando, carta capital. 2015. 
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pessoa humana como um de seus fundamentos, tendo em vista o Estado Democrático 

de Direito.  

Por isso, é importante abarcar uma série de conceitos durante a história que 

abrange a dignidade da pessoa humana. Dentre esses conceitos, não há como deixar 

de mencionar algumas pessoas que se tornaram importantes para a valorização e 

aceitação desse princípio.  

Partindo do ponto de vista da filosofia Kantiana, percebe-se que o ponto de 

maior relevância dos seus estudos era o homem, a sua liberdade e o individualismo.  

A Crítica da Razão Pura da a ela mesma condições do conhecimento, 

mediante o uso da lei moral. No entanto, entende-se que se a razão deve determinar as 

condições do conhecimento, é essa mesma razão que deve determinar as ações para 

que essas tenham valor moral.3 

Dentro da critica da razão pura, há o que se falar em principio do 

esclarecimento, que nada mais é do que a capacidade de um indivíduo fazer uso do 

seu conhecimento sem que outro indivíduo interfira, ou seja, o homem é livre para 

construir suas próprias leis e agir conforme o que elas dispõem. 

 A fundamentação da metafísica dos costumes tem como intuito fixar o 

propósito do esclarecimento kantiano. O propósito do Esclarecimento tem como fim 

acabar com todas as formas de restrição da liberdade do homem. Nesse sentido, o 

Estado deve determinar o uso pratico da razão, para que todos os cidadãos de uma 

determinada sociedade exerçam o seu direito de autonomia, construindo normas 

efetivamente justas, e que tais normas seja a reguladora de suas maneiras de agir.  

 

"É nas formulações do imperativo categórico que a concepção de 
autonomia tem a sua mais expressiva explicitação. Como ideia 
reguladora, apresenta-se à vontade como principio supremo da 
moralidade. Suas diferentes formulações indicam a sua efetividade. 
Mostram que a razão é pratica, isto é, determina imediatamente a 
vontade dos sujeitos agentes, e o faz de forma incondicionada.4" 

 

A primeira formulação do imperativo categórico, está relacionada a lei 

universal, ou seja, trata-se de um sistema no qual devemos obedecer a um principio 

                                                           
3 Thadeu Weber. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana.  
4 Thadeu Weber. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana.  
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incondicional. No entanto, para que o homem possa querer através de sua vontade que 

uma lei se converta em lei universal, e que essa vontade, se torne lei universal da 

natureza, seria necessário se colocar na situação de legislador universal. No entanto, 

Kant da um exemplo da impossibilidade de converter uma lei em lei universal da 

natureza5:  

 

"É impossível fazer parte de um mundo social em que a promessa 
enganosa passa a ser uma lei universal da natureza. Ela não passa no 
teste da universalização (...)." E conclui: "Não temos que determinar os 
princípios do que acontece, mas sim as leis do que deve acontecer, 
mesmo que nunca aconteça." 

 

A segunda formulação diz respeito ao homem como fim em si mesmo. Isso 

quer dizer que, enquanto ser humano, merecedor de um valor e sujeito de direito, não 

pode ser considerado simplesmente como meio, ou seja, todo ser humano deve saber 

a intenção do outro, antes de aceitar o modo como esse outro irá trata-lo, uma vez que 

o homem está acima de qualquer preço, pois tem dignidade. E é nessa concepção que 

se encontra o sentido da dignidade humana. Para Kant6:  

 

"No suicídio, a pessoa usa-se simplesmente como meio. Ela não é 
autônoma para dispor de sua vida, pois não há máxima que possa ser 
universalizada. Ora, o homem não é uma coisa, de tal modo que possa 
ser simplesmente usado como meio. Por isso, não posso dispor do 
homem na minha pessoa, isto é, não posso humilhá-lo. Violar os direitos 
humanos do homem significa servir-se dos simplesmente como meios e 
não como fins." 

 

Dworkin7 utiliza-se do pensamento de Kant no que diz respeito à dignidade do 

homem, faz referencia aos presos quando afirma: 

 
"Os presos, apesar de terem cometido crimes hediondos, têm o direito, 
na execução das penas, de serem respeitados em sua dignidade. Que 
não sejam torturados e humilhados e que as penitenciárias estejam em 
condições adequadas, são aspectos concretos de respeito a sua 

                                                           
5 Thadeu Weber. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana. 
 
6 Pensamento de Kant. Livro Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da natureza. 
 
7 Dworkin, passagem no livro de Thadeu Weber.  
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dignidade." 

 

A terceira formulação do imperativo categórico está ligada a noção de 

autonomia, como autodeterminação. Aqui, há a possibilidade de nos vermos como 

legisladores, tendo em vista que só obedecemos a lei que nós mesmos criamos. A 

diferença entre a primeira e a terceira formulação, é que na primeira o homem está 

sujeito a lei, já na terceira, o homem não se sujeita, uma vez que é o autor dessa lei. 

Por isso há a noção do reino dos fins. "Essa ideia dos reinos dos fins coloca os 

indivíduos como membros de uma espécie de comunidade ideal." 8. 

Na visão de Kant, é a partir da concepção do homem como um fim em si 

mesmo e da sua autodeterminação ética que lhe será atribuído um valor absoluto, ou 

seja, a dignidade. 

Outro ponto de vista de extrema importância é o pensamento de Hanna Arendt, 

principalmente quando se visualiza o período histórico de suas manifestações e 

escritos. 

A autora sugeriu que o período totalitário, conhecido como uma nova forma de 

governo era conhecida por manter todos vítimas do terror, por meio de um isolamento: 

o campo de concentração. O "tudo é possível", presente no totalitarismo, parte da 

suposição de que o ser humano é supérfluo, o que de certa forma, contraria todo o 

pensamento de Kant, quando diz que o homem é fim em si mesmo, e não 

simplesmente meio.9 

Para Arendt, a principal ofensa a dignidade da pessoa humana foi justamente o 

rompimento do valor atribuído a todo homem no período totalitário. O seu meio de 

discutir tal afronta, não é partindo de um pressuposto de uma natureza humana, na 

qual define o que é de garantia do homem, mas sim, apontando, por meio do regime 

totalitário, que qualquer princípio inerente a dignidade e direito do homem de opinar e 

agir, de alguma forma foi eliminado e substituído, por mera obrigação de se comportar 

e obedecer. 

Visto que o rompimento do principio da dignidade da pessoa humana foi de 

                                                           
8 Thadeu Weber. Ética e filosofia do direito: autonomia e dignidade da pessoa humana. 
 
9 A reconstrução dos direitos humanos: um dialogo com o pensamento de Hanna Arendt. Celso Lafer. 



17 
 

 
 

 

tamanha proporção em tal regime, principalmente no que diz respeito a Alemanha 

Nazista, é preciso que seja reconstruída a dignidade da pessoa humana e fortalecida, 

para que possa se manter impedida a volta de um regime totalitário e da 

institucionalização da barbárie ocorrida. 

Um pouco mais adiante, Ingo Sarlet, inicia a sua discussão a despeito da 

dignidade da pessoa humana utilizando como referencia o antigo e novo testamento da 

Bíblia sagrada, quando menciona que o homem foi feito a imagem e semelhança de 

Deus, e o coloca em comparação a uma divindade suprema dotada de reverência e 

valor.10  

No entanto, partindo de uma premissa mais filosófica, a figura da dignidade 

está intimamente ligada a posição em que ele ocupa em sociedade, sendo dever do 

Estado assegurar tal direito, mesmo quando pressupõe que o individuo  "perdeu" a 

sua dignidade por conta de uma má conduta.  

Ingo Sarlet, em sua abordagem, conceitua a dignidade da pessoa humana 

como sendo:11  

 
"A dignidade da pessoa humana não se trata de um direito natural 
metapositivo, mas como uma concretização constitucional dos direitos 
fundamentais. Baseia esse posicionamento no Brasil com a previsão do 
art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988, o qual não se trata de 
uma norma programática, mas supraprincipio constitucional em 
amplitude ou dimensão da dignidade da pessoa humana norteadora dos 
demais princípios e regras do ordenamento jurídico brasileiro." 

 

Diante disso, é evidente que conceito do principio da dignidade da pessoa 

humana é muito amplo e vive em constante mutação. No entanto, é de fácil 

entendimento que é de uma qualidade intrínseca a todo ser humano, tendo em vista 

que, todo ser humano é possuidor de sua própria dignidade e o Estado tem o dever de 

mantê-la garantida e segura. 

 
 
1.2. O conflito existente entre a revista intima vexatória e a dignidade da pessoa 
humana 
 

                                                           
10 Ingo Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 
11 Ingo Sarlet. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 1988. 
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Encontramo-nos em um momento que o aumento da violência e 

criminalidade tem deixado a população preocupada, por isso, muitas vezes as 

pessoas acabam por procurar a ajuda do Estado, por meio de seus representantes, 

para que seja tomada alguma providencia inclusive no que diz respeito ao sistema 

carcerário. 

E no meio dessa desordem, o Estado, com o intuito de manter o equilíbrio 

e dar uma resposta rápida à população, acaba por tomar medidas que, de certa 

forma, violam algumas garantias fundamentais previstas na Constituição Federal 

de 1988. 

O sistema carcerário brasileiro é um dos maiores exemplos de violação da 

dignidade da pessoa humana. Uma vez que o completo descaso do Estado, coloca 

o apenado em condições desumanas, ignorando as necessidades básicas que 

deveriam ser conservadas, principalmente no que diz respeito à higiene das selas 

e a superlotação. O crescimento populacional nesses ambientes tem crescido 

gradativamente, fazendo com que os presídios passem a colocar mais presos de 

alta periculosidade no mesmo local dos que são réus de primeira viagem, e isso, 

além de ocasionar a superlotação ainda aumenta a criminalidade e violência.  

O Estado, ao invés de tomar medidas para que fosse realmente possível 

evitar esse tipo de acontecimento, acaba proporcionando ainda mais o 

desequilíbrio que já existia antes. 

O promotor de Justiça Marcio Berclaz12 afirma:  

 

"(...) Também há determinada parcela de responsabilidade de 
membros do Ministério Público e Poder Judiciário, que insistem em 
prisões provisórias para resguardo da ordem publica ou tendo por 
único fundamento o tipo de crime praticado, que não dão o devido 
valor aos incidentes de excesso e desvio de execução, que negam 
direito a progressão de regime "per saltum" e quando a culpa pelo 
oferecimento do regime devido foi do próprio Estado e, 
fundamentalmente, que, mesmo possuindo indiscutível atribuição 
fiscalizatória, permitem que presos provisórios ou definitivos 
possam estar alojados em presídios superlotados (públicos ou 
terceirizados) sem a menor condição de recolher seres humanos 

                                                           
12 Marcio Berclaz. O caos no sistema carcerário brasileiro: em busca de alternativas. Justificando, carta 
capital. 2017. 
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sob suposta tutela do Estado em nome de uma visão 
consequencialista incabível, o que acaba estimulando a omissão 
de financiamento e de manutenção de políticas publicas 
adequadas para a execução fiscal."  

 

Como se percebe, o Sistema Carcerário, além de não conseguir manter 

protegido o direito que todo ser humano tem de ter a sua dignidade preservada, 

ainda não consegue atingir a maior finalidade que o cumprimento da pena tem que 

é o de ressocializar o apenado na sociedade, e ainda, se torna incapaz de garantir 

ao apenado a possibilidade de uma ligação com o mundo externo, por meio da 

visitação de seus familiares. 

Essa visitação muitas vezes é impedida por meio da revista intima que são 

realizadas nos presídios com os familiares dos presos. 

Como já dito anteriormente, os familiares que pretendem ir visitar os 

apenados no presídio, tem de passar por uma revista intima vexatória, na qual são 

submetidos a uma série de humilhações e constrangimentos. E caso algum desses 

familiares se recuse a passar por isso, eles são simplesmente privados de visitar o 

ente querido. 

No entanto, percebe-se que além do principio da dignidade ser violado 

dentro do sistema carcerário, ele mais uma vez é violado quando os familiares dos 

presos são submetidos a esse tipo de revista. 

Tratando-se de revista intima vexatória, Fernanda Orsomarzo13, juíza de 

direito, afirma:  

 
"A revista íntima, assim, é ato atentatório a dignidade da pessoa 
humana, na medida em que viola, de forma inconteste, o direito 
fundamental a intimidade, a honra, a integridade física e psíquica, 
constituindo forma de tratamento desumano e degradante. Atinge, 
igualmente, o direito a visita e a convivência familiar da pessoa 
presa, fazendo com que um momento importante, voltado a 
ressocialização, seja transformado em pesadelo."  
 

Ferir o princípio da dignidade da pessoa humana através desse tipo de 

revista, consiste em valorar intensamente a segurança prisional e dessa forma, 

                                                           
13 Fernanda Orsomarzo: Juíza de Direito do Tribunal De Justiça do Estado do Paraná e Membra da 
Associação Juízes para a Democracia. Escreve na coluna Sororidade em Pauta. A quem interessa a revista 
vexatória?Justificando, carta capital. 2017. 
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violar princípios fundamentais que protegem os seres humanos de tratamentos 

degradantes. 

 
1.3. A dignidade da pessoa humana e a segurança prisional 
 
 

O papel de relativizar a dignidade da pessoa humana, muitas vezes 

exercida pela opinião publica, toma força no momento em que a mídia, com todos 

os seus mecanismos de comunicação, reforça a ideia de que através de um 

sistema de segurança prisional de maior valor repressivo, garantiria a "segurança" 

prevista na Constituição Federal. 

Partindo do ponto de vista de Fabiana Prado14:  

 

"A segurança é um bem protegido pela constituição federal de 1988 
e, constitui também, um direito fundamental da pessoa. Situada no 
mesmo nível dos demais direitos fundamentais, se em conflito com 
outros direitos fundamentais, a segurança é um direito que pode 
ser levado à balança da ponderação. O seu peso, avaliado no caso 
concreto, poderá, dependendo das circunstancias, fazê-la 
preponderar sobre outros direitos ou bens constitucionalmente 
protegidos." 

 

Partindo desse ponto de vista, percebe-se que embora o princípio da 

segurança seja uma garantia fundamental prevista na constituição federal, uma vez 

que entra em conflito com o principio da dignidade da pessoa humana, é esse 

segundo quem deve prevalecer. 

Segundo Yuri Dutra15:  

 

"Apesar de não haver hierarquia entre as normas constitucionais, 
quando há colisão entre princípios em um caso concreto, pode-se 
socorrer do instituto da ponderação. O principio da segurança pode 
ser ponderado com outros princípios fundamentais, uma vez que 
podem ser sopesados em um caso concreto, de acordo com o seu 
valor axiológico." 
 

                                                           
14 PRADO, Fabiana lemes Zamalloa do. a ponderação dos interesses em matéria de prova no processo penal. São paulo: 

ibccrim. 2006. Acesso: 2018. 
15 DUTRA, Yuri Frederico. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis. UFSC. 2008. Acesso: 2018. 
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No entanto, não é bem o que acontece. O Estado, utilizando o princípio da 

segurança como um meio de "manter o equilíbrio" social e a fim de convencer a 

população de que tem tomado medidas pra que essa segurança está sendo 

preservada, utiliza métodos que violam diretamente o principio basilar 

constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. 

Essa violação ao principio da dignidade da pessoa humana, se torna 

evidente no que diz respeito às revistas intimas implantadas aos familiares dos 

apenados no sistema carcerário. 

Em relação à segurança prisional e revista intima vexatória, Dutra 16 

conclui: 

 

"Ao ferir direitos fundamentais de familiares de reclusos, como na 
revista intima a prisão, estaria impondo uma pena em nome de 
uma ponderação interpretada de forma errônea, sentenciando e 
punindo terceiros sem competência para tanto, e transmitindo dor 
desnecessária a pessoas livres." 

 

Diante disso, percebe-se o abuso cometido por parte do Estado, ao 

transferir uma pena a pessoas livres, fazendo com que tais pessoas passem por 

tratamentos constrangedores e humilhantes de maneira completamente 

equivocada. 

 

2. Noções básicas a respeito da revista íntima vexatória 

 

No capítulo anterior foi feita uma abordagem a respeito da revista íntima 

vexatória, da violação ao principio constitucional da dignidade da pessoa humana e 

a forma como o Estado tem utilizado o principio da segurança prisional. 

No entanto, é importante salientar que a revista intima vexatória é uma 

medida de segurança comumente utilizada no sistema prisional do país, e embora 

seja extremamente invasiva e inconstitucional. 

A lei de execução penal, lei nº 7.210 de julho de 1984 em seu art. 41 

garante a todo preso o direito de receber visitas dos seus familiares, amigos e 

                                                           
16 DUTRA, Yuri Frederico. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista intima em familiares de reclusos 
em Florianópolis. UFSC. 2008. Acesso: 2018.  
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companheiros, a fim de que seja resguardado o contato com o mundo exterior e 

que seja mais fácil a sua ressocialização no fim do cumprimento da pena. 

Porém, a LEP não garante em sua diretriz a forma como essas visitas 

ocorrerão e nem o procedimento a ser tomado no momento em que tais pessoas 

irão adentrar as penitenciárias. 

Yuri Dutra17, a respeito da revista intima, sustenta: 

 

"Dependendo da forma como é realizada a revista intima com os 
familiares visitantes, esse procedimento pode ser considerado 
abusivo, e, portanto, uma pena equivalente a pena de prisão. A 
prisão é o exercício da violência institucional, e a sua pena 
configura-se como uma repressão das necessidades reais de 
direitos humanos e violação dos direitos fundamentais." 

 

Ivan Longo18, defensor público do estado de São Paulo, em seu artigo a 

respeito do tema, define a revista intima vexatória como:  

 

"Entende-se por revista vexatória o procedimento pelo qual passam 
os visitantes dos presos, que são obrigados a se desnudar, realizar 
agachamentos, ter sua genitália exposta e inspecionada, bem 
como passar por situações humilhantes, como deboches e abusos 
por parte dos agentes penitenciários"  

 

A mídia reforça a ideia de que para que seja resguardada a segurança 

prisional, e consequentemente, uma segurança social, é admitida tais condutas por 

parte dos agentes penitenciários. 

Nesse sentido, Yuri Dutra19, afirma:  

 

"A mídia reforça o discurso de que uma segurança prisional, 
altamente repressiva, representa a proteção do principio da 
segurança, e uma sensação de proteção para os cidadãos livres no 
mundo globalizado. A mídia ao auxiliar na construção errônea da 
necessidade de segurança, torna a sociedade permissiva quanto 
as imprudências realizadas pelo poder punitivo do Estado, que 

                                                           
17 Yuri Dutra. Como se estivesse morrendo. Dissertação de mestrado na UFSC. 
18 Ivan Longo. Defensor publico do Estado de São Paulo, publicou artigo na revista fórum a respeito da 
revista intima vexatória. Tem como titulo: “só quem abre as pernas ali sabe como é. Aquilo é um estupro”. 
2014. 
19 Yuri Dutra. Como se estivesse morrendo. Dissertação de mestrado na UFSC. 
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provoca a violação dos direitos humano basilares, legitimando a 
violência institucional exercida pelas Prisões." 

 

Embora algumas vezes a revista intima não seja considerada vexatória, o 

simples fato de ser comunicado ao familiar do preso que este ser submetido a tal 

procedimento, são desencadeados sentimentos de insegurança e constrangimento 

ao familiar, por isso, o que tem como objetivo aumentar os laços na relação 

familiar, acaba tornando ainda mais difícil, tendo em vista que, algumas pessoas 

nem voltam a visitar o ente querido na prisão, por medo de ter que passar por um 

constrangimento indesejável. 

A respeito dos familiares dos presos, Ivan Longo20 afirma: 

 

"O constrangimento pelo qual os visitantes de internos do sistema 
prisional têm que passar não se limita apenas ao fato de ter que 
ficarem despidos. A humilhação acontece durante todo o processo 
de visita, desde a preparação para se deslocar até o sistema 
penitenciário, que normalmente fica longe dos centros urbanos, 
passando pelo desgaste de ter que aguentar uma fila de mais de 5 
horas para adentrar o presídio, até a revista propriamente dita e 
situações de humilhação psicológica, como comida que muitas 
vezes é jogada fora pelos funcionários ou deboches que os 
visitantes tem que ouvir".  

 

Alem desses tipos de constrangimento, ainda há vários outros abusos por 

parte dos agentes em relação aos familiares. O que tinha por fim resguardar a 

segurança do sistema carcerário acaba ferindo extremamente o principio da 

dignidade da pessoa humana e ainda, intimida aqueles que mais se importam com 

o detento, seus familiares. 

 

2.1. A revista intima e a Convenção interamericana dos Direitos Humanos 

 

Ao falar dos direitos humanos, é impossível não se reportar ao grande 

Estudioso Norberto Bobbio21. Para ele, só será possível a compreensão dos 

direitos do homem a partir das três versões do individualismo. A primeira versão 
                                                           
20 Ivan Longo. Defensor publico do Estado de São Paulo, publicou artigo na revista fórum a respeito da 
revista intima vexatória. Tem como titulo: “só quem abre as pernas ali sabe como é. Aquilo é um estupro”. 
21 Norberto Bobbio, a era dos direitos. 
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está intimamente ligada a um individualismo metodológico, ou seja, todo o estudo 

da sociedade deve partir das ações do homem. A segunda versão diz respeito ao 

individualismo ontológico, essa versão parte da ideia da autonomia do individuo em 

relação aos demais e da igual dignidade que eles oferecem. E por ultimo, mas não 

menos importante, o individualismo ético, segundo o qual todos os individuos são 

vistos como uma pessoa com moral. 

No ponto de Vista de Celso Lafer22, no texto “A reconstrução dos direitos 

Humanos: Um diálogo com o pensamento de Hanna Arendt" os direitos humanos 

se dividem em duas gerações, a saber: 

 

"Uma diferença fundamental entre os Direitos Humanos de primeira 
geração e os de segunda, é que enquanto os da primeira tiveram 
por fundamento a limitação do poder do Estado na relação com os 
indivíduos, os da segunda significaram um alargamento deste 
mesmo poder na negociação com o capital. Estes dois 
pressupostos, obedecem a uma dialética que subordina à 
contradição a complementaridade, pois as duas gerações dos 
direitos do homem baseiam-se na intuição da irredutibilidade do ser 
humano ao todo do seu meio social, e no pressuposto de que a sua 
dignidade se afirmará com a existência de mais liberdade e menos 
privilégios." 

 

No Brasil, se por ventura fosse aplicar alguma das gerações a respeito dos 

direitos humanos, a mais interessante seria a segunda geração, tendo em vista que 

esta prevê, dentre outras coisas, condições de uma vida digna.  

Atualmente, os direitos humanos podem ser considerados como um 

conjunto de direitos essenciais e indispensáveis à vida humana digna de todos os 

indivíduos.   

Neste contexto, ocorrem aprovações de textos legais que visam garantir e 

proteger os direitos humanos, como por exemplo, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos. 

A comissão interamericana dos direitos humanos é um ramo autônomo, 

que tem como principal foco a elaboração de relatórios que expressem o 

reconhecimento de instrumentos que visam promover a proteção dos direitos do 

                                                           
22 Celso Lafer, A reconstrução dos direitos Humanos: Um diálogo com o pensamento de Hanna Arendt. 
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homem. 

No âmbito latino americano, a primeira denuncia ao CIDH a respeito da 

revista intima vexatória aconteceu na Argentina23: 

 

"No âmbito latino-americano, um precedente de 1996 da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, que concluiu que a revista 
íntima, na Argentina, da esposa e da filha de um preso violava a 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incentivou que 
denúncias sobre a revista vexatória fossem levadas à Organização 
dos Estados Americanos. Desse modo, uma denúncia sobre a 
revista vexatória como prática rotineira contra visitantes foi levada 
primeiro em 2007, pelo GET “Mulheres Encarceradas”, e depois em 
2012, pela Pastoral Carcerária e pela Associação pela Prevenção 
da Tortura (APT).") 

 

O art. 11 do CIDH24 dispõe: 

 

"1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas 
em sua vida privada, na de sua família, em seu domicilio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais a sua honra e reputação. 
3. toda pessoa tem direito a proteção da lei contra tais ingerências 
ou tais ofensas." 
 
 

No Brasil a decisão da Corte foi recebida em 2014, por conta de uma 

grande mobilização que denunciava os abusos e arbitrariedades nos cárceres, pelo 

Serviço Ecumênico de Militância nas Prisões e pela Pastoral Carcerária sobre as 

violações de direitos humanos no centro penitenciário Aníbal Bruno, em Recife, 

desde 2008.25 

 
"No Brasil, além do próprio IBCCRIM, diversas outras organizações 
preocupadas com o respeito aos direitos humanos ja se 
manifestaram contrariamente a revista vexatória, tais quais 
Conectas Direitos Humanos, Rede Justiça Criminal, ITTC, Pastoral 

                                                           
23 Heide Cerneka, Sônia Drigo e Raquel da Cruz Lima. LUTA POR DIREITOS: A LONGA MOBILIZAÇÃO PELO 
FIM DA REVISTA VEXATÓRIA NO BRASIL. 2014. acesso: 2018. 
24 Convenção Americana de Direitos Humanos. Assinada na Conferencia Especializada Interamericana sobre 
Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. 
25 Heide Cerneka, Sônia Drigo e Raquel da Cruz Lima. LUTA POR DIREITOS: A LONGA MOBILIZAÇÃO PELO 
FIM DA REVISTA VEXATÓRIA NO BRASIL. 2014. acesso: 2018. 
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Carcerária e Defensorias Publicas. No que diz respeito às 
regulamentações internas, apesar da existência de algumas leis 
estaduais proibindo a revista vexatória ou limitando-a, tal pratica 
permanece sendo praxe nas unidades prisionais de quase todos os 
Estados do país."26 
 
 

Segundo o Boletim temático acerca da revista intima vexatória: 

 

"A revista vexatória ofende também os compromissos que o Brasil 
assumiu internacionalmente, perante a ONU e a OEA, de respeitar 
os direitos humanos. A Argentina, por exemplo, já foi condenada 
pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos por submeter 
mulheres e crianças a esse tipo de tratamento. No Brasil, alguns 
avanços estão ocorrendo no sentido da criação de normas 
estaduais que reconheçam que a revista vexatória não pode ser 
um método rotineiro de revista em visitantes." 
 
 

A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos afirmou também, que é 

dever do Estado garantir o livre exercício dos Direitos Humanos, uma vez que o 

próprio Estado reconhece que além das violações sofridas pelos familiares dos 

presos, a eficácia dessas revistas é muito baixa, e que é dever do Estado tomar 

providencias mais eficazes para evitar a entrada de objetos ilícitos dentro dos 

presídios.  

Essa providencia a ser tomada, deve ser por meio de um instrumento 

menos agressivo, a fim de que seja preservada a dignidade da pessoa humana. 

As pesquisadoras Amanda Oi e Raquel Lima27 afirmam: 

 

"Não existem dados empíricos que sustentem que a revista 
vexatória seja o único meio apto e imprescindível para prevenir a 
violência nas prisões. Pelo contrário, os dados indicam que essa 
violação à intimidade e a dignidade do visitante é totalmente 
ineficaz para apreender armas, drogas e celulares. O argumento da 
suposta garantia de segurança que essa violação pode gerar cai 
por terra quando há um balanço real sobre o total de objetos 
apreendidos por meio das revistas vexatórias." 
 
 

                                                           
26 Boletim, 267 de 2015. Coordenador Chefe: José Carlos Abissamra Filho. Revista Vexatória: o estupro 
institucionalizado. Acesso: 2018. 
27 Boletim temático: Revista Vexatória. 2015. Amanda Oi e Raquel Lima, pesquisadoras. Revista Vexatória 
pra quê? Acesso: 2018. 
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Diante disso, percebe-se que atrás do discurso que esse tipo de conduta 

serve simplesmente para que possa manter a segurança prisional, na verdade, 

nada mais é que um mecanismo de intimidação dos familiares, uma vez que o 

próprio Estado reconhece a ineficácia dessas revistas. REFORMAR PARAGRAFO 

 

2.2. A revista intima vexatória no Brasil 

 

Há muito tempo vem sendo discutido no Brasil a respeito da revista intima 

vexatória. Nesse sentido, foi criada a Resolução nº 09/06 do Conselho Nacional de 

Políticas Criminais e Penitenciarias28. 

 Já no seu art. 1º, é feita uma abordagem sobre a revista intima, e qual a 

finalidade que esta pretende alcançar, como prevê: 

 
Art. 1º - A revista é a inspeção que se efetua, com fins de 
segurança, por meios eletrônicos e/ou manuais, em pessoas que, 
na qualidade de visitantes, servidores ou prestadores de serviço, 
ingressem nos estabelecimentos penais.  
§ 1º A revista abrange os veículos que conduzem os revistandos, 
bem como os objetos por eles portados.  
§ 2º A revista eletrônica deverá ser feita por detectores de metais, 
aparelhos de raio X, dentre outros equipamentos de segurança, 
capazes de identificar armas, explosivos, drogas e similares. 
 

 
Entretanto, no parágrafo segundo, é assegurado à forma como essa 

revista deve ser feita, o que não ocorre na pratica nos presídios brasileiros. 

O que encontramos nos presídios, na verdade, é uma verdadeira afronta 

aos princípios basilares de proteção ao individuo, como por exemplo, a dignidade 

da pessoa humana. 

No art. 2º da Resolução29, é dada a hipótese que só será permitida a 

revista intima caso haja fundada suspeita, a saber: 

 

“Art. 2º - A revista manual só se efetuará em caráter excepcional, 
ou seja, quando houver fundada suspeita de que o revistando é 
portador de objeto ou substância proibido legalmente e/ou que 

                                                           
28 Resolução nº 09 de julho de 2006 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciarias. 
29 Resolução nº 09 de julho de 2006 do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciarias. 
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venham a por em risco a segurança do estabelecimento. 
 Parágrafo único. A fundada suspeita deverá ter caráter objetivo, 
diante de fato identificado e de reconhecida procedência, registrado 
pela administração, em livro próprio e assinado pelo revistado.” 
 

 

Mas o que o legislador quis dizer quando permitiu a revista manual quando 

houvesse fundada suspeita? 

Esse art. Da resolução das políticas criminais e penitenciarias abre 

margem para uma subjetividade Estatal, o qual usa tal mecanismo como prioritário, 

muitas vezes abusando do poder que a eles é submetido, acabando por tratar os 

familiares dos presos de forma totalmente desproporcional. 

Embora exista diversas leis que proíbem tal pratica, ainda há varias 

discussões a respeito desses projetos de leis e leis vigentes. 

As pesquisadoras Amanda Oi e Raquel Lima30, em seu texto "revista 

vexatória pra quê?", afirmam:  

 

"Quando iniciativas como o PLS nº 480/2013 propõem que se 
acabe com a revista vexatória no Brasil, surgem imediatamente 
questionamentos sobre o risco dessa medida para a segurança 
dentro e fora das prisões. Contudo, esse tipo de raciocínio parte 
necessariamente do pressuposto de que há um problema tão grave 
de entrada de objetos ilícitos nas prisões que é necessário que se 
adote uma medida drástica e humilhante como o dever de revistar 
a genitália de todo visitante." 

 

O promotor de Justiça do Estado de Goiânia, Haroldo Caetano31 da Silva, 

ao falar da revista intima vexatória, afirma: 

 

“A revista vexatória deixa marcas profundas em todas as pessoas 
que são obrigadas a se submeter a ela. Mas os efeitos deletérios 
da revista também se fazem sentir até mesmo naqueles que nunca 
entraram em uma unidade prisional. (...) A revista vexatória é um 
dos fatos que afastam muitas famílias dos dias de visita nas 
unidades penais, prejudicando a reintegração social dos presos.” 

                                                           
30 Boletim temático: Revista Vexatória. 2015. Amanda Oi e Raquel Lima, pesquisadoras. Revista Vexatória 
pra quê? Acesso: 2018. 
31 Boletim temático: Revista Vexatória. 2015. Haroldo Caetano, promotor de justiça de Goiania – Goias. 
Revista Humanizada é realidade em Goiás. Acesso: 2018. 
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Para o defensor publico do Estado de São Paulo, Marcelo Carneiro 

Novaes32, a pratica da revista intima é uma forma de institucionalizar o Estupro nas 

entidades socioeducativas, a saber: 

 

“Sem meias palavras: a sistemática e indiscriminada “pagação de 
revista” traduz tortura, tratamento degradante, um verdadeiro 
estupro institucionalizado, porquanto a exposição forçada da 
genitália de adolescentes a agentes estatais, sem justificativa 
plausível, ofende a dignidade sexual desses jovens, 
desmasculiniza-os, coisifica-os, gerando ódio e revolta.”. 
 

No Brasil, há varias leis que proíbem a realização das revistas nos 

presídios. A lei nº 13.271/201633 é uma das leis que tomou proporção nacional, 

uma vez que ela veda qualquer tipo de revista que afronte a dignidade da mulher, 

seja nas empresas privadas ou entidades da administração publica. E ainda prevê 

a multa de 20.000,00 para quem violar tais valores. 

 
“Art. 1o  As empresas privadas, os órgãos e entidades da 

administração pública, direta e indireta, ficam proibidos de adotar 
qualquer prática de revista íntima de suas funcionárias e de clientes 
do sexo feminino”. 
Art. 2o  Pelo não cumprimento do art. 1o, ficam os infratores sujeitos 
a: 
I - multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) ao empregador, 
revertidos aos órgãos de proteção dos direitos da mulher;” 

 

No Rio de Janeiro também há um acordo judicial que proíbe a pratica em 

presídios de todo Estado, a saber:  

 

“Um acordo judicial torna definitiva a decisão – anteriormente 
obtida em 2ª instância – que proíbe a revista íntima vexatória nos 
visitantes das unidades prisionais do estado do Rio de Janeiro. 
Homologado no dia 4 de setembro e assinado pela Defensoria 
Pública do Rio de Janeiro (DP-RJ) e pelo estado, o acordo 
estabelece pena de multa diária de R$ 10 mil para o caso de 
descumprimento e sem prejuízo da responsabilização pessoal 
daquele que, por sua ação ou omissão, viole o que foi acordado 

                                                           
32 Boletim: Revista Vexatória: Marcelo Carneiro Novaes, Defensor Publico do Estado de São Paulo. Revista 
vexatória: a institucionalização do estupro. Acesso: 2018. 
33 Lei nº 13.271/2016 é referente a proibição da revista vexatória no âmbito prisional e do trabalho.  
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entre as partes.”34 
 

Em maio de 2018 foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e 

Combate ao Crime Organizado35, o projeto de lei que proíbe a pratica de revista 

intima nos presídios brasileiros. O projeto de lei tem como finalidade assegurar 

uma conduta menos agressivo-invasiva a todos os visitantes dos presos. 

  

    “A prática é formalmente chamada de revista íntima, mas 
ganhou a alcunha de revista vexatória pelo que significa para quem 
tem de passar por ela. Desde 2013, tramita no Congresso Nacional 
um projeto de lei que objetiva alterar a Lei de Execução Penal para 
determinar a extinção dessa prática. A proposta passou pelo 
Senado e, em 2014, foi remetida à Câmara dos Deputados, onde 
tramita como Projeto de Lei 7.764/2014. Na semana passada, ela 
foi aprovada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao 
Crime Organizado.” 

 

Porém, mesmo com leis e projetos de leis regulamentados, há um grande 

numero de presídios espalhados pelo país que ainda é comum a pratica dessas 

revistas. 

O único Estado que de fato parou de efetuar tais medidas foi o estado de 

Goiás. O Estado adotou a política da revista humanizada, por meio da portaria de 

nº 435/2012, da secretaria de Estado de Administração penitenciaria e justiça. 

O promotor Haroldo36, ao falar disso, afirma: 

 
“A decisão tomada pela administração penitenciaria em Goiás, para 
muitos considerada corajosa, mas que não passou do resgate do 
principio da dignidade da pessoa humana, fundamental no Estado 
Democrático de Direito, não exigiu aquisição de scanner corporais, 
tampouco outros equipamentos caros ou de alta tecnologia. Os 
recursos de antes são os mesmo de agora. Houve, sim, uma 
mudança de atitude quanto ao respeito aos Direitos Humanos dos 
visitantes, principalmente das mulheres, o que tem produzido, 
inclusive, um ambiente mais ameno no cárcere.” 
 

É preciso, urgentemente, acabar com essas pratica praticado pelo poder 

                                                           
34 Alexandre Maio. Acordo põe fim à revista íntima vexatória para visitantes nos presídios do RJ. carta 
capital, justificando. 2018 
35 Comissão de Segurança Publica e combate ao crime organizado. Projeto de lei nº 8.262 de 2017. 
36 Boletim temático: Revista Vexatória. 2015. Haroldo Caetano, promotor de justiça de Goiania – Goias. 
Revista Humanizada é realidade em Goiás. Acesso: 2018. 
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Estatal, tendo em vista que se trata de uma abordagem totalmente fora de contexto 
e sem real necessidade.   
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3. A transcendência da pena: A pena passa da pessoa do condenado 

 

Como já foi dito anteriormente, o sistema prisional é cercado de defeitos e 

condições humilhantes. O tratamento recebido pelos presos, muitas vezes 

perpassam para os familiares. 

Dentre os familiares, encontramos mães, avós, crianças, até mesmo 

pessoas doentes, mas que não abrem mão de visitar seu ente querido que está 

preso. 

No entanto, é desumano fazer uma pessoa passar por esse tipo de 

constrangimento, ainda mais quando percebe-se o quão humilhante e 

desproporcional são tais condutas, principalmente no que diz respeito a violação 

do principio de que a pena não pode passar da pessoa do condenado. 

O boletim temático, ao falar da revista vexatória, afirmou: 

 

"o fato da revista vexatória não ser um meio adequado e nem 
proporcional para prevenir a ocorrência de crimes dentro e fora das 
prisões, a humilhação a que são submetidas as pessoas durante o 
procedimento de revista atesta sua incompatibilidade com o 
ordenamento jurídico brasileiro e internacional. O procedimento 
viola a dignidade humana, o direito à intimidade, a pessoalidade na 
aplicação da pena e o direito a não ser submetido a tratamentos 
degradantes ou desumanos, todos estes expressamente previstos 
na Constituição Federal."37 

 
Em entrevista colhida com a esposa de um detento, a mesma afirmou que é 

sempre muito difícil, pois muitas vezes elas são tratadas como se fossem 

bandidas.  

 

(ENTREVISTADA 01) 
"É sempre muito difícil, porque as agentes são bem complicadas. 
Tem algumas que são tranquilas, porque vai muitas senhoras, 
mães. Só que a maioria das agentes são piores que os homens, e 
elas tratam como se fossem bandidas também, qualquer pessoa. E 
tem pessoas que estão lá só para apoiar alguma pessoa 

                                                           
37 Informativo rede justiça criminal. Este informativo é produzido pelas organizações Associação pela 
Reforma Prisional (ARP), Conectas Direitos Humanos, Instituto de Defesa do Direito de Defesa (IDDD), 
Instituto de Defensores de Direitos Humanos (DDH), Instituto Sou da Paz, Instituto Terra, Trabalho e 
Cidadania (ITTC) e Justiça Global. Nosso objetivo é a efetivação de uma justiça criminal mais justa e pacífica, 
que questiona o caminho do encarceramento em massa e do recrudescimento penal. Julho de 2015. 
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conhecida, ou alguma pessoa que está sofrendo alguma coisa."  

 

A entrevistada afirmou ainda que mesmo com todo o rigor das revistas, 

ainda se vê o uso de drogas dentro do pátio e detentos fazendo o uso de aparelhos 

celulares. 

 

(ENTREVISTADA 01) 
"Nem sempre as agentes são ruins, algumas vezes elas são até 
tranquilas, principalmente no pátio que eu estou, pois é um pátio de 
pessoas evangélicas, com pessoas mais tranquilas, da até pra ver 
a maneira de cuidar, a gente percebe que é diferente. Mas é 
complicado né? É um lugar também que não da para ser muito 
boazinha, porque tem gente de tudo o que é tipo. É uma coisa que 
infelizmente temos que passar. Tem que ser tratado com rigor. Mas 
mesmo assim a gente vê que tem muitas falhas né? Mesmo com o 
rigor que tem, a gente sempre vê pessoas fumando maconha nos 
pátios e nos banheiros, fazendo uso de telefone celular. Então 
ainda é possível entrar coisas lá dentro." 
 

Partindo dessas afirmações, fica a reflexão: É mesmo essa a porta de 

entrada de armas e drogas para dentro do sistema? 

Em janeiro de 2018 foi interceptado um drone que estava levando drogas e 

celulares para dentro do Centro de Detenção Provisória de Vila Independência na 

Zona Sul de São Paulo. O drone foi interceptado pelos agentes penitenciários, 

após um agente de Escolta ter visto sobrevoar o Pavilhão IV da Unidade prisional. 

38 

Outra reportagem foi exibida no fantástico, em abril de 2018, quando foi 

visto por câmeras de segurança um drone sobrevoar a penitenciaria do Mato 

grosso do Sul, trazendo consigo celulares e drogas. 39 

A partir dessas pesquisas pode-se observar que nem sempre o meio de 

entradas de drogas para dentro dos presídios é feito através de visitantes, além 

dos drones, ainda há casos de pessoas que jogam drogas por cima dos muros dos 

presídios40, e os casos em que o próprio agente penitenciário facilita a entrada de 

                                                           
38 Bandidos usam drone para levar celulares e droga para presídio em SP. Essa reportagem está disponível 
no site do G1 da globo. acesso: 2018 
39 Câmera flagra invasão de drone a penitenciária de Mato Grosso do Sul. Reportagem está disponível no 
site do G1, na pagina do fantástico. Acesso: 2018. 
40 Homem é preso por jogar droga e celular por muro de presídio em MS. Acesso em 2018. 
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armas e drogas.41 

 

3.1 O encontro entre as opressões de gênero e classe 

 

As visitas são permitidas a todas as pessoas que sentirem interesse em 

visitar um familiar preso, desde que tenha o cadastro efetuado nas penitenciarias. 

Dentre as pessoas que podem efetuar a visita, estão inclusos, homens e mulheres.  

No entanto, o que percebemos é que o índice de visitas realizadas por 

homens é muito inferior no que diz respeito as mulheres.  

Ao ser questionado a respeito das situação das mulheres nos cárceres,  o 

Médico e Autor, Dráuzio Varella disse em entrevista a TV globo:  

 

"A principal diferença entre um homem e uma mulher na cadeia é o 
abandono ao qual as mulheres estão sujeitas. As mulheres acabam 
ficando “completamente abandonadas”, sem as visitas de 
familiares recorrentes aos homes que estão no sistema prisional."42 
 

Para Varella 
 

"A sociedade aceita “com mais naturalidade” a prisão do homem e, 
no caso das mulheres, o crime é visto, inclusive com “conotação 
sexual”. “Tem dois aspectos: primeiro, que a mulher não é para ir 
presa. Mulher é tratada na família para dar exemplo, para ser 
boazinha, obediente, então já uma quebra de paradigma 
importante. Segundo, porque a prisão da mulher tem sempre uma 
conotação sexual também, porque se ela rouba, é porque ela é 
devassa também”, analisa o médico." 
 

 

Isso porque, quando é o homem que tem que passar por esses tipos de 

procedimentos, a resistência é muito maior. Não só no que diz respeito as visitas 

para suas esposas ou namoradas, mas até mesmo quando o detento se trata de 

um filho.  

                                                                                                                                                                                  
 
41 Agente penitenciário é preso suspeito de facilitar a entrada de drogas e celulares em presídio de Ipatinga. 
Acesso: 2018. 
42 Abandono é a principal diferença entre mulheres e homens na cadeia, diz Drauzio Varella. Acesso em 
2018. 
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No entanto, ao mesmo tempo que a resistência dos homens para ir visitar 

os seus entes queridos é maior em relação as mulheres, em contrapartida o 

procedimento é muito mais leve. 

Em conversa com um agente penitenciário, ao perguntar como se dava a 

revista quando o visitante era do sexo masculino, a resposta foi a seguinte: 

 

(AGENTE PENITENCIÁRIO) 
"Todos os visitantes devem apresentar a carteirinha para que seja 
possível adentrar ao sistema prisional. No caso de visitantes 
homens, a revista se dá da seguinte forma: ao entrar na sala de 
revista o agente que está efetuando a revista pede para que o 
visitante tire a roupa para que possa ser revistada. Após, é 
solicitado ao visitante que ele mostre a língua, mexa nos cabelos 
(se o cabelo for grande), mostre a sola do pé e erga os braços. 
Feito isso, é solicitado que o visitante abaixe a cueca até os joelhos 
e que ele erga o saco escrotal para que seja verificado se tem 
algum objeto. Antigamentamente era solicitado que ele fizesse 
agachamentos também, porem, essa pratica não acontece mais." 

  

Esse procedimento se repete quando há visitantes travestis. Porém, ha 

divergência quando se trata de uma pessoa transexual. No caso de travestis, a 

revista é feita por agentes penitenciários homens, e o procedimento utilizado é o 

mesmo. Quando se trata de pessoa transexual, por meio da comprovação de 

documentos de identidade e comprovação da cirurgia de mudança de sexo, a 

revista é feita pelo agente do mesmo sexo, e o procedimento é de acordo com o 

que ela tiver se tornado. 

O mesmo vale para crianças, no entanto, no caso de crianças e 

adolescentes as revistas e visitas devem ser mediante acompanhamento de um 

responsável.  

 

3.2 O tratamento dispensado aos familiares dos presos 

 

É sempre muito complexo falar sobre a revista intima e a forma como os 

familiares dos presos são recebidos ao chegarem aos presídios. 

Sempre existe aquela "aceitação" por parte dos visitantes, por entenderem 

que a conduta que parte dos agentes devem realmente ser rigorosas, pois eles 
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devem fazer o trabalho deles, ou porque dentro daquele local deve ser exigido um 

certo rigor, para que seja possível evitar a entrada de objetos ilícitos dentro das 

penitenciarias. 

Nas entrevistas colhidas, foi possível perceber como essa "aceitação" está 

presente em seus discursos.    

 

(ENTREVISTADA 01) 

"Eu entendo que é necessário ter um postura firme por parte das 
agentes, porque mesmo que elas sejam chatas e tratando a gente 
com rigor, tem meninas que passam e levam as coisas. Mas é bem 
difícil pra quem não leva nada né? Só que fazer o que? Aquele 
lugar é muito complicado e até que se prove o contrario, eles 
sempre tem razão." 

 

A segunda entrevistada em seu depoimento dispensou elogios ao trabalho 

das agentes: 

 

(ENTREVISTADA 02) 
"As agentes penitenciárias são normais comigo, e pra muitas 
mulheres elas são boas, porque muitas vezes elas tem que atender 
mulheres idosas, a maioria são mães, então elas pegam leve. 
Agora tem algumas mulheres que reclamam demais, eu não sei 
porque. Elas estão apenas fazendo o trabalho delas." 
 
 

Durante a entrevista, elas falaram também a respeito dos procedimentos 

que são utilizados desde o momento em que elas chegam ao presídio até o 

momento que elas entram no pátio. 

A primeira entrevistada relatou: 

 
(ENTREVISTADA 01) 
“Quando a gente chega lá tem que colocar o nome na lista, porque 
tem mulheres que chegam já de madrugada para ficarem 
esperando e entrar primeiro. Assim que começam a chamar é feito 
uma fila e começamos a entregar os alimentos, tanto o que vamos 
consumir no pátio como os que vão ser consumidos por eles lá 
dentro. Nós podemos levar bolacha, uma marmita, chocolate e sete 
lanches para eles poderem comer depois. Feito isso, é levado os 
alimentos lá pra dentro e revistado, sem que possamos ver. 
Enquanto isso a gente fica esperando lá fora, até que começam a 
chamar de 20 em 20 meninas para começar a ser feitas as revistas. 
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A gente tem que ir com calça jeans, camiseta até o quadril, top, não 
pode ser sutiã de aro e nem calcinha com enfeite, calça sem nada 
de metal e chinelo. Na revista eles pedem que a gente tire toda a 
roupa, agachar três vezes, pedem para tirar a língua para fora para 
ver se tem algo dentro, olham os cabelos e passam a raquete.” 
 

A segunda entrevistada relatou:  

 
(ENTREVISTADA 02) 
“A gente tem que ir bem cedo né? Porque temos que entregar a 

carteirinha e quanto mais tarde chegamos lá, mais tarde a gente 
consegue entrar. A hora que entramos, eles recolhem os alimentos 
e em seguida começam a chamar em torno de 4 a 5 mulheres de 
uma vez para fazer a revista, o que é bem constrangedor né? Na 
revista eles pedem que a gente tire as roupas, pra agachar 3x de 
frente e três vezes de costas, pedem pra mostrar a sola do pé, a 
língua e soltar os cabelos. Depois que termina a revista, eles 
entregam as nossas coisas e esperamos no pátio até eles 
chegarem. Lá a gente fica sentada no chão, é bem desconfortável. 
Principalmente quando tem mulheres idosas.” 
 
 

Ao perguntar se algumas delas já haviam sofrido algum tipo de abuso por 

parte das agentes ao fazer a revista, elas responderam o seguinte:  

 

(ENTREVISTADA 01) 
"Uma vez a raquete apitou em mim e eu não tinha nada, foi o maior 
constrangimento e difícil para superar isso. Fiquei muito triste 
mesmo, porque envolveu policia e tudo, e eu falei que não tinha 
nada e que eu queria fazer o exame medico, né? Porque era a 
única maneira de provar pra eles que eu estava falando a verdade. 
Só que o exame medico é feito no HU e pra isso chega policia, vem 
e conversa com você, fazem pressão psicológica pra ver se você 
realmente não tem nada, eles chegam acusando como se você 
fosse bandida. Sendo que eu nem tinha culpa, tudo porque uma 
raquete apitou. Eu ainda pedi pra agente passar a outra raquete 
pra ver se iria apitar também, e ela se recusou porque falou que as 
raquetes eram muito precisas e que ela não iria passar. Mas hora 
que o policial chegou, ele pediu para passar as duas raquetes em 
mim, e uma delas apitou e a outra não. Mas mesmo assim, na 
duvida eles falaram que iam me levar para fazer o exame. Ai eu fui 
no HU, fiz o exame de RAIO - X, e não apareceu nada. Mas eles 
falaram que ainda poderia ter algo, e pediram pra eu fazer o exame 
ginecológico e ai viram que realmente não tinha nada. Eu sei que 
passei a maior pressão, fiquei até 16h no médico sem comer, com 
pessoas olhando, com escolta. Foi horrível!" 
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A segunda entrevistada não sofreu nenhum tipo de constrangimento, além 

do constrangimento da revista em si. Mas ela afirmou o seguinte: 

 

(ENTREVISTADA 02) 
"Eu não quero mais ter que passar por esse tipo de 
constrangimento. A gente sente como se fossemos bandidas 
também. As agentes nunca fizeram comigo além do que elas são 
pagas para fazer, mas eu tive que ir visitar o meu filho durante dois 
anos e sete meses. E é um sofrimento sem fim. Agora eu parei e 
não vou visitar mais ninguém. Nunca mais! Aquilo é horrível, é 
constrangedor e humilhante. Os presos sofrem, mas eles estão 
pagando pelo que fizeram. Mas e os familiares? O sofrimento é o 
dobro e não merecemos passar por isso." 
 

Diante desses depoimentos é que vemos como a revista intima vexatória 

afeta diretamente o psicológico de quem é obrigado a se submeter a esses 

procedimentos.  

 

3.3. A consequência psicológica causada pela revista intima vexatória 

 

No tópico anterior foi abordado a respeito do tratamento dispensado aos 

familiares dos presos, e a partir dessa analise podemos nos dar conta de como o 

procedimento da revista intima vexatória dentro do sistema carcerário é agressivo e 

desumano com os visitantes. 

A partir dos depoimentos que foram colhidos, fica claro como tais medidas 

afetam o psicológico dessas pessoas, a ponto de algumas delas desistirem de 

fazer as visitas para evitar o constrangimento de ter que passar por isso.  

Barbara Bezerra43, Membra do Corpo Editorial da Revista Transgressões, 

ao falar da revista vexatória, afirmou: 

 

“No que se refere à família, além de física e moral, também ocorre 
uma punição psicológica quando se coloca para o familiar que 
pessoas dos seus laços sanguíneos ou sentimentais são os 
responsáveis por tal situação, seja por ter tido um filho que 
cometeu crime, por manter relação amorosa com um preso, por ter 
contato e ajudar um apenado ou por acreditar que os filhos 

                                                           
43 A VIOLAÇÃO DOS ESPELHOS: UMA ANÁLISE ACERCA DA REVISTA VEXATÓRIA NO CÁRCERE. Barbara 
Bezerra. Acesso: 2018. 
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carecem de ver os pais, mesmo sendo preciso levá-los até a 
prisão. Além de que, é uma deturpação psicológica a propagação 
da idéia que a submissão à revista é uma escolha, ou seja, para 
não ser revistado é só não frequentar mais; a tentativa de impedir a 
visita – ainda que indiretamente – fere o direito garantido por lei, e 
pode trazer graves efeitos para os apenados e para a família.” 

 

Essas violações de direitos acarretam uma série de consequências e 

traumas psicológicos que são carregadas pelo resto da vida por essas pessoas. 

Por isso, vale a indagação: Será que é realmente necessário colocar em 

jogo a saúde mental dessas pessoas para prevenir a segurança nos cárceres? 

Os depoimentos colhidos só provam que os procedimentos adotados são 

passiveis de danos tanto para a saúde física, quanto para a saúde emocional e 

principalmente para a questão psicológica. 

São passiveis de danos físicos quando mencionado que pessoas idosas 

têm que esperar seus filhos sentadas no chão do pátio. Emocional, quando são 

submetidas a tratamentos degradantes e de extremo constrangimento. E 

psicológico, quando passam a cogitar a idéia de não irem mais visitar seus entes 

nas prisões, para não terem que passar por tais procedimentos.  

Quando se é comprovado que as revistas não são tão eficazes como se 

espera, e que mesmo com todo o rigor existente continuam sendo encontrados 

objetos ilícitos dentro dos presídios, entende-se que esse mecanismo não deveria 

ser utilizado como o principal meio de fiscalização.  

 

4. A suposta eficácia da revista íntima vexatória no sistema prisional 

 

Dentre todos os capítulos foram abordados uma série de argumentos a 

respeito da eficácia da revista intima vexatória, e diante desses argumentos, 

percebe-se que a pratica da revista no âmbito dos presídios, nada mais é que uma 

afronta a princípios constitucionais e violações de direitos, uma vez que restou 

comprovado que mesmo tratando tais praticas com rigor e seriedade, ainda é 

possível encontrar dentro dos cárceres objetos ilícitos. 

Ao ser questionado sobre a eficácia da revista intima, o agente 

penitenciário afirmou o seguinte:  
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(AGENTE PENITENCIÁRIO) 
"Todo mundo sabe que a revista intima não é um mecanismo 
eficiente para identificar objetos ilicitos. O papel real da revista, é 
inibir os visitantes para que eles não venham a cometer tais atos. 
Mesmo porque, se a revista não existisse, imagina só a bagunça 
que seria? As pessoas  não teriam medo de ser pegas com 
objetos ilícitos. A gente sabe que não é todo mundo que entra com 
drogas e celulares, mas uma pequena parcela ainda entra. Se não 
existisse a revista, a demanda desses objetos seria muito maior." 

 

E mais importante do que lutar para que sejam eliminadas as revistas no 

âmbito dos presídios, é necessário fazer uma abordagem séria a respeito dos 

mecanismos tecnológicos que podem ser utilizados para que as revistas sejam 

realmente extintas.  

 

4.1. Meio para evitar a entrada de objetos ilícitos no presídio 

 

Nos dias atuais, poderia ser facilmente dispensável a utilização das 

revistas intimas em visitantes dos presos por conta do avanço tecnológico que 

temos adquirido no decorrer dos anos. Com a utilização de mecanismos 

tecnológicos seria muito mais fácil evitar que visitantes entrassem com objetos 

ilícitos dentro dos presídios, e, além disso, evitaria também o constrangimento de 

ter que se desnudar diante dos agentes.  

Embora tenha sido comprovado que o índice de familiares entrando com 

objetos ilícitos é muito baixo, estas pessoas continua sendo alvos das mais 

variadas formas de humilhação e constrangimentos no cárcere.  

Com os instrumentos tecnológicos essa pratica poderia ser extinta, uma 

vez que poderia ser revistados não só os familiares, como também advogados, 

agentes penitenciários, dentre outras. 

Uma das medidas alternativas poderia ser o escâner corporal. Ainda que 

tal instrumento geraria um custo alto ao Estado, os escâner seria mais eficazes no 

que diz respeito a segurança prisional, e em contrapartida, seria uma forma de 

preservar os direitos e garantias fundamentais. 
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Os escâner são de extrema confiança, uma vez que é possível identificar 

armas, celulares, assim como pequenas quantidades de drogas ou explosivos. 

Ao tocar nesse assunto, o agente penitenciário afirmou: 

 

(AGENTE PENITENCIARIO) 
"O único instrumento que seria 100% eficaz para evitar a entrada 
de drogas, celulares e armas dentro dos presídios, seria por meio 
de escâner. Assim como ocorre com os alimentos, que são todos 
vistoriados por meio de escâner, na revista pessoal não seria 
diferente. Por meio desse instrumento, seria muito fácil identificar 
objetos ilícitos com as pessoas. E, além disso, evitaria o 
constrangimento que é a revista." 
 

Além de ser um instrumento que facilitaria o trabalho dos agentes 

penitenciários, o tempo dispensado aos visitantes reduziria de forma significativa, 

ainda seria uma forma de realmente garantir a segurança prisional e preservar a 

dignidade dos familiares. 
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Considerações finais 
 

 

A revista intima é um instrumento utilizado pelo Estado e tem como 

finalidade proteger de uma forma provisória o sistema carcerário, e evitar a entrada 

de objetos ilícitos. 

No entanto, o que foi possível perceber durante a pesquisa foi que embora 

essa conduta tenha o seu rigor, é de fácil compressão que ela não tem a plena 

eficácia, uma vez que não é somente através dos visitantes que é possível entrar 

tais objetos. 

Como se observa, familiares de presos são diariamente submetidos a 

procedimentos vexatórios que violam não só a sua intimidade, mas também a base 

do texto constitucional, que é a dignidade da pessoa humana. 

O principio da dignidade da pessoa humana deve ser respeitado acima de 

qualquer condição imposta pelo Estado, porém, infelizmente não é o que ocorre. 

Atualmente, se tornou justificável uma violação de principio desde que haja 

justificativa plausível para tal ato, é o caso da revista intima. A sociedade está tão 

exausta com o índice de violência, que aumenta gradativamente, que no momento 

que aparece uma medida para prevenir a segurança dentro e fora do presídio, as 

pessoas se contentam e esquecem o que é sugerido dentro do texto constitucional. 

No entanto, o Estado deve tomar medidas para que seja o sistema seja 

protegido e ao mesmo tempo tomar providências para que tais garantias não sejam 

mais violadas. 
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