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How to wear your mother's lipstick 

 

 

You must wear it like she wears disappointment on her face 

 

You find the black tube inside her beauty case, where she keeps 

your fathers old prison letters, 

you desperately want to look like her. 

 

You go to the bathroom to apply the lipstick, 

somewhere no one can find you 

your teeth look brittle against the deep red slickness 

you smile like an infant, your mouth is a wound 

 

you look nothing like your mother 

you look everything like your mother. 

 

Your mother is a woman and women like her cannot be contained. 

 

Warsan Shire 



RESUMO 

 

DINIZ, Bruna Rachel de Paula. A Revista Íntima e as Visitantes de Estabelecimentos 
Prisionais: uma análise à luz dos princípios constitucionais penais. Dissertação 
(Mestrado) Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 
 
A revista dos visitantes de estabelecimentos prisionais no Brasil foi por décadas realizada 
por meio da busca pessoal íntima, que pressupunha o desnudamento completo e a 
inspeção minuciosa das cavidades corporais. A partir dos anos 2000, surge no debate 
público uma série de críticas a prática, que se torna proibida nacionalmente com a 
aprovação da lei federal nº 13.271/2016. Nesse cenário, o presente trabalho tem como 
escopo compreender o processo de extinção formal da revista íntima nos 
estabelecimentos prisionais brasileiros, a partir das contribuições da Dogmática Penal e 
da Criminologia. Para tanto, a pesquisa parte das definições acerca do Instituto da Busca 
Pessoal e traça um perfil do grupo de pessoas a ela submetidas ao ingressarem nas prisões 
brasileiras. Com isso, analisa-se a prática à luz das Garantias Constitucionais Penais 
afetas à questão: a Intranscendência da Pena, a Dignidade Humana e a Legalidade. A 
seguir é proposta uma segunda visão sobre as visitantes e revista íntima, sob a perspectiva 
de autores do Interacionismo Simbólico, da Criminologia Crítica e da Teoria Feminista. 
Com essas constatações teóricas consolidadas, passa-se ao estudo do processo histórico 
de proibição do procedimento nas diversas instâncias de poder do Estado Brasileiro, 
impulsionadas pela atuação da Sociedade Civil Organizada e como tais mudanças 
repercutiram no Estado de São Paulo. Ao final, as conclusões parciais do trabalho são 
confrontadas com o olhar de visitantes de Centros de Detenção que viveram a substituição 
da revista íntima por escâneres corporais.  
 

Palavras-chave: Revista Íntima. Visitantes de Prisões. Princípios Constitucionais Penais. 

Estigma. Violência Institucional de Gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

DINIZ, Bruna Rachel de Paula. The strip-search procedure and the prison visitors: 
an analysis based on criminal constitutional principles. Dissertation (Master) Law 
Faculty, University of Sao Paulo, Sao Paulo, 2018. 
 

The security protocol concerning prison visitors in Brazil was for decades based in strip-
search procedures that involved a meticulous search of all body cavities undertaken by 
prison guards. Since the year 2000, a series of critics has been made against the 
procedures which lead to its prohibition with the approval of the federal law n. 
13.271/2016. In this scenario, the present work aims to comprehend the process by which 
the strip-search procedures were extinguished through the contributions of Criminal Law 
and Criminology. Therefore, this dissertation starts with the definition of Personal Search 
and draws a general profile of the group that is studied - the inmates’ families. Following 
that, the Brazilian strip-search carceral procedures are studied in the perspective of three 
Constitutional Criminal Principles: Individual Nature of Penalties, Human Dignity, 
Legality. In the next session, the subject is analyzed within the perspective of Authors 
from the Symbolic Interactionism, the Critical Criminology and the Feminist Theory. 
With these partial conclusions, the work begins to focus on the Brazilian historical 
process of the prohibition of strip-searched among prison visitors, in which the political 
activism of Civil Society Organizations played an important role. Finally, the main points 
of this dissertation are confronted with the perspective of inmates’ families that visit two 
Penal Facilities in the Brazilian state of Sao Paulo, who have experienced the changes in 
the security protocol from the strip-searches to full-body scanners.  

Keywords: Strip-Searches. Inmates´ Families. Constitutional Criminal Principles. 
Stigma. Institutional Gender Violence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

DINIZ, Bruna Rachel de Paula. La requisa íntima y las visitantes de cárceles: un 
análisis desde los principios constitucionales penales. Disertación (Maestría) Facultad 
de Derecho, Universidad de Sao Paulo, Sao Paulo, 2018. 
 

Las revisiones personales hechas en las visitantes de cárceles en Brasil fueron por décadas 
efectuadas por medio de la requisa de las partes íntimas de los familiares de presos. A 
partir del año 2000 surgen en el debate público una serie de críticas al procedimiento que 
llega a ser prohibido con la aprobación de la ley federal n. 13.271/2016. En este escenario, 
el presente trabajo tiene como objetivo comprender el proceso de extinción formal de las 
requisas íntimas en las prisiones brasileñas a través de las contribuciones de la Dogmática 
Penal y de la Criminología. Para eso, la investigación parte de la definición del instituto 
de la Búsqueda Personal y dibuja un perfil general de las personas que son a ella 
sometidas en el ingreso a la cárcel para visitación. Lo que es complementado por el 
análisis del procedimiento de requisa íntima en la perspectiva de tres Garantías 
Constitucionales Penales: la Personalidad de las Penas, la Dignidad Humana y la 
Legalidad. A continuación, se propone una segunda mirada sobre los parientes de 
personas presas y la requisa íntima, por la perspectiva de autores del Interaccionismo 
Simbólico, de la Criminología Crítica y de la Teoría Feminista. Con esas constataciones 
teóricas consolidadas, presentase el histórico de la prohibición del procedimiento en las 
diversas instancias de poder del Estado brasileño y la contribución de Organizaciones de 
la Sociedad Civil en él. Al final, las conclusiones parciales del trabajo son confrontadas 
con las opiniones de mujeres que visitan establecimientos penitenciarios en el la ciudad 
de San Pablo, donde vivenciaron la sustitución de las requisas íntimas por escáneres 
corporales.  

Palabras clave: Requisa Íntima. Parientes de Presos. Principios Constitucionales Penales. 

Estigma. Violencia Institucional de Género. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A chamada revista íntima ou revista vexatória1 é o procedimento de busca 

pessoal pelo qual a pessoa revistada deve se despir por completo e ter seu corpo 

inspecionado por terceiro supostamente apto a verificar a presença de objetos escondidos 

sob suas roupas ou no interior de alguma de suas cavidades corporais. Tal forma de busca 

pessoal foi por décadas o procedimento padrão para o controle realizado na entrada de 

familiares e amigos de presos que visitam os estabelecimentos prisionais brasileiros. 

Apesar da aparente naturalidade com a qual a prática foi levada a cabo por longo 

período, ao final dos anos 2000 surgiram as primeiras reações ao procedimento, que 

apontavam ser ele causador de sérias violações de direitos fundamentais aos visitantes e 

pediam providências para a sua alteração. Após essas primeiras críticas, a questão da 

proibição da revista íntima em prisões foi alvo de inúmeros debates a nível nacional que 

tiveram como um de seus resultados mais emblemáticos a aprovação da lei nº 

13.271/2016, que proibiu a prática em qualquer estabelecimento público ou privado no 

Brasil. 

Pela amplitude da problemática, que permite diversas abordagens, a presente 

investigação tem como escopo principal compreender o percurso que levou às alterações 

ocorridas no procedimento de Revista2 nos estabelecimentos prisionais do país. Mais 

precisamente, busca-se verificar se como as críticas ao procedimento, que apontavam ser 

ele uma grave violação de direitos penais fundamentais, motivaram as iniciativas que 

levaram à edição de leis nacionais e estaduais que proibiram a prática.  

Para tanto, o trabalho se divide em duas etapas. Na primeira parte, que 

compreende os três primeiros capítulos, objetiva-se entender o que é o a busca pessoal na 

modalidade íntima e como ela pode ser entendida pela ótica da Dogmática Penal, da 

Criminologia e dos aportes dos Estudos de Gênero. 

                                                
1 É comum o uso da denominação “revista vexatória” para a prática, como forma de denúncia das violações 
de direitos que a permeiam. Nesse momento inicial do trabalho, dar-se-á preferência para o termo “revista 
íntima” e após a discussão da pertinência do procedimento no decorrer da pesquisa será avaliado o uso do 
adjetivo “vexatória”. 
2 Como forma de evitar repetições sucessivas do termo “revista íntima”, optou-se por empregar como 
sinônimo a palavra “Revista” (grafada com letra maiúscula). Portanto, quando se lê “Revista” ao longo 
desse trabalho, quer-se dizer revista na modalidade íntima, com desnudamento e inspeção de genitália, por 
sua vez, quando se diz “revista”, se refere à busca pessoal em sua generalidade. 
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O Capítulo 1 trata do procedimento de revista íntima, para isso, traz os conceitos 

mais amplos de busca e revista pessoal, segue para a descrição da revista íntima feita nos 

estabelecimentos prisionais brasileiros e é finalizado com o perfil dos visitantes de 

estabelecimentos prisionais que devem se submeter aos procedimentos descritos. Assim, 

cumpre o papel de delimitar do que e de quem trata o presente trabalho. 

O Capítulo 2 contextualiza a importância dos princípios constitucionais penais, 

a partir da apresentação de possíveis contribuições do Direito Constitucional para o 

Direito Penal, notadamente das ferramentas da Teoria dos Princípios para a solução de 

controvérsias complexas. Em um segundo momento, trata-se de garantias penais 

constitucionais atinentes à revista íntima: a intranscendência da pena, a dignidade da 

pessoa humana e a legalidade, sendo feita a análise de seus contornos doutrinários e da 

incidência na questão da Revista.  Ao final é proposta solução para o conflito entre as 

garantias constitucionais estudadas e o chamado “princípio da segurança”, por vezes 

empregado como argumento para justificar a realização da revista íntima.  

No Capítulo 3, dá-se seguimento ao estudo por meio das contribuições da 

Criminologia e da Teoria de Gênero sobre a questão. 

Para tanto, na primeira parte do capítulo são apresentados os aportes fornecidos 

por teóricos do Interacionismo Simbólico, pioneiros em investigar os visitantes de prisões 

e a posição ocupada pelos familiares durante o cumprimento da pena. A partir disso, 

passa-se a um segundo momento, que tem como objetivo central entender como teóricos 

da Criminologia Crítica brasileira entendem hoje a situação dos visitantes. Ao final, são 

mobilizadas as contribuições teóricas com enfoque nas relações de gênero na prisão, que 

permitem um novo olhar sobre a situação dos visitantes e o questionamento a respeito de 

a revista íntima ser uma forma de Violência Institucional de Gênero. 

Ao final desses três capítulos iniciais, dado o panorama teórico sobre a questão, 

é constatado se a revista íntima é uma prática violadora de direitos penais fundamentais, 

como as violações de direitos ocorrem no cotidiano daqueles que visitam e como as 

visitantes mulheres participam da problemática de maneira própria.  

A partir dessas constatações, inicia-se a segunda parte do trabalho, na qual se 

analisa como as críticas teóricas se mostram na realidade nacional. Para tanto, parte-se 

das iniciativas de mudança de impacto nacional, analisa-se o processo verificado no 

Estado de São Paulo e chega-se à visão de visitantes de dois estabelecimentos prisionais 

sobre as questões debatidas durante esse trabalho. 
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Assim sendo, no Capítulo 4 estuda-se a forma como o Estado Brasileiro lidou 

com a questão da Revista em suas diversas instâncias de poder. Inicia-se com as primeiras 

iniciativas, encontradas no Poder Executivo, por meio da regulamentação dos 

procedimentos de Revista pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP). No tópico seguinte, observa-se a atuação do Poder Judiciário, a partir de 

pesquisa empírica sobre a jurisprudência dos Tribunais Superiores em casos nos quais a 

revista íntima é tratada. Por fim, no âmbito do Poder Executivo, são estudados os projetos 

de lei em trâmite que concernem o tema e traz-se à análise a lei no 13.271/2016, que 

tornou proibida a revista íntima em território nacional. 

Ao final deste quarto capítulo, também é descrita a forma como a Sociedade 

Civil organizada atuou nessas diversas esferas estatais, com destaque à Campanha contra 

a Revista Vexatória da Rede de Justiça Criminal iniciada no ano de 2014.  

No Capítulo 5 é analisada a forma como foi abolida a revista íntima no Estado 

de São Paulo. Para isso, são descritos os debates legislativos que levaram à edição da lei 

estadual no 15.552/14, as potenciais mudanças que ela permitirá nas prisões paulistas e as 

possíveis falhas que apresenta à luz dos princípios constitucionais penais estudados no 

Capítulo 2. Ao final, para é proposto um breve estudo de caso da situação vivida na 

Penitenciária de Itirapina no ano de 2015, onde, após a sanção da lei estadual mencionada, 

instaurou-se conflito em torno da aplicação imediata da suspensão da revista. Trata-se de 

cenário interessante para análise por ter envolvido distintos posicionamentos sobre à 

questão, que partiram de visitantes, agentes penitenciários, a Defensoria Pública, a 

Secretaria de Administração Penitenciária e o Poder Judiciário 

Finalmente, o Capítulo 6 traz os relatos recolhidos em campo durante a pesquisa 

empírica desenvolvida com visitantes de estabelecimentos prisionais da grande São 

Paulo. Nas diversas conversas realizadas nas filas em que se aguarda aos finais de semana, 

os visitantes puderam trazer sua visão sobre diversos pontos centrais para esse trabalho 

e, assim, demonstrar como as contribuições teóricas da Dogmática Penal, da Criminologia 

estão presentes em suas falas, além de relatar como enxergaram e vivenciaram o processo 

de instalação de Escâneres Corporais que substituíram a revista na modalidade íntima no 

Estado de São Paulo.     

Ao final do percurso proposto, será possível entender se as iniciativas de 

alteração dos procedimentos de revista nas unidades prisionais do país foram motivadas 

pelas críticas oriundas dos princípios constitucionais penais e avaliar o quão próximas 

estão as contribuições teóricas da Dogmática Penal e da Criminologia, as motivações 
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políticas que levaram à proibição legal da Revista e a visão dos visitantes sobre o processo 

de mudança. 
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CAPÍTULO 1. A REVISTA ÍNTIMA EM ESTABELECIMENTOS 

PRISIONAIS 

 

 

 1.1. Busca Pessoal e Revista: conceito e classificação 

 

 

O instituto da Busca é definido por Cleunice Pitombo como uma medida 

instrumental que visa encontrar pessoas ou coisas3, sendo uma de suas modalidades a 

chamada Busca Pessoal, que incide diretamente no corpo do indivíduo, em suas roupas e 

nos pertences que carrega consigo4. 

A Revista, por sua vez, decorre do instituto apresentado e consiste na ação da 

autoridade estatal ao realizar procedimento de Busca Pessoal, que se encontra previsto no 

artigo 244 Código de Processo Penal. Neste dispositivo, a medida é autorizada, mesmo 

sem mandado judicial, nos casos de prisão; fundada suspeita de que a pessoa revistada 

esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito; 

ou ainda quando a medida for determinada no curso de Busca Domiciliar 5. 

A Busca Pessoal apresenta diferentes formas de realização que são classificadas 

pela doutrina de acordo com quatro critérios decorrentes: (i) da sua natureza jurídica, (ii) 

do nível de restrição promovido pela medida, (iii) do sujeito passivo da revista e (iv) da 

forma de intromissão no corpo do revistado.  

Em relação ao primeiro critério, a busca pessoal pode ser tanto administrativa 

(também denominada preventiva) como judicial. Aquela é realizada pelos agentes 

competentes da administração pública, os quais realizam vistorias pessoais com o fim de 

encontrar objetos proibidos e evitar atividades ilícitas. Por outro lado, as buscas pessoais 

judiciais se inserem dentro da sistemática processual e são propriamente um meio de 

obtenção de prova6. 

Por sua vez, pelo critério do nível de restrição que a medida implica, a busca 

pessoal pode ser preliminar ou minuciosa. A primeira é realizada de maneira superficial, 

                                                
3 PITOMBO, Cleunice. Da Busca e da Apreensão no Processo Penal. 2ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 102. 
4 LOPES Jr. Aury. Direito Processual Penal. 11ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 738-740. 
5 POLO, Giovana. Busca e apreensão pessoal e prova ilícita. Boletim IBCCRIM, São Paulo, v. 8, n. 92, 
p.9, jul, 2000.  
6 NASSARO, Adilson Luís Franco. Aspectos jurídicos da busca pessoal. A força policial: órgão de 
informação e doutrina da instituição policial militar, São Paulo, v. 44, n. 44, p.41-52, out./dez, 2004 
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“mediante observação visual e toque das mãos do agente por cima das roupas do 

revistado” 7, enquanto a outra modalidade exige a verificação em detalhes do corpo da 

pessoa revistada que deve tirar suas roupas. Esta última é também conhecida como revista 

íntima8.  

Levando em conta os indivíduos em que se realiza a busca, ela pode ser 

individual ou coletiva, dependendo do número de pessoas que são alvo das revistas. Na 

primeira modalidade, a busca é dirigida a um indivíduo específico que deve apresentar 

comportamento considerado suspeito pela autoridade. Já a modalidade coletiva pressupõe 

vistoriar todas as pessoas presentes em determinado local, de modo a garantir a segurança 

geral. É o que se faz, por exemplo, na entrada de estádios de futebol ou eventos de grande 

público. Aponta-se que a revista coletiva é a modalidade que melhor garante a igualdade 

dos revistados, pois todos são submetidos indiscriminadamente ao mesmo procedimento.9 

Pela terceira classificação, há possibilidade de a medida ser direta, quando o 

agente estatal toca o corpo do revistado ou indireta, quando inexiste contato. Exemplo da 

primeira são as revistas superficiais feitas por agentes de segurança de estabelecimentos 

públicos e privados, enquanto a segunda se faz presente no uso de detectores de metal ou 

aparelhos de “Raios X”.10 

Especificamente sobre a busca pessoal feita em mulheres, o Código de Processo 

Penal em seu artigo 249 coloca como exigência a sua realização por outra mulher, desde 

que não importe em retardamento ou prejuízo da diligência. 

 

 

1.2. A Revista Pessoal em estabelecimentos prisionais no Brasil 

 

 

Antes da aprovação da lei nº 13.271/2016 que proibiu formalmente Busca 

Pessoal na modalidade íntima no Brasil, os estabelecimentos prisionais orientavam-se 

pelas Resoluções emanadas do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP) e pela Portaria no 157/07 do Departamento Penitenciário do Ministério da 

                                                
7 NASSARO, Adilson Luís Franco. A busca pessoal e suas classificações. A força policial: órgão de 
informação e doutrina da instituição policial militar, São Paulo, v. 51, n. 51, p.57-73, jul./set, 2006, p. 
63. 
8 Ibidem, p. 64. 
9 Ibidem, p. 64-69. 
10 Ibidem, p. 69-70. 
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Justiça (DEPEN) para definirem seus procedimentos de vistoria em visitantes, servidores 

e prestadores de serviços11. Desde a primeira dessas normativas, aprovada no ano 2000, 

há menção de que a Revista tem como fim a manutenção da segurança e deve abranger 

não apenas os indivíduos que circulam pela prisão, mas também os objetos por eles 

portados e eventuais veículos que conduzem. 12  

A Resolução nº 05/2014 do CNPCP, de publicação mais recente, ainda 

recomenda que a revista seja feita por meio de equipamentos de segurança como 

detectores de metais, sendo excepcional a “revista manual” que só poderá ser efetuada 

em caráter excepcional, quando “houver fundada suspeita de que o revistando é portador 

de objeto ou substância proibidos legalmente e/ou que venham a pôr em risco a segurança 

do estabelecimento”13. 

Apesar de essas diretrizes terem embasado diversas regulamentações estaduais 

da revista em estabelecimentos prisionais, pesquisas empíricas14 a respeito do tema 

apontaram que a normativa se distanciava da prática cotidiana em inúmeras localidades, 

situação que se perpetua mesmo com a proibição legal da Revista. 

De início, observa-se que o procedimento descrito na Resolução não é uniforme 

para todos aqueles que adentram estabelecimentos prisionais. Para um primeiro grupo 

composto por agentes penitenciários, prestadores de serviços e autoridades, destina-se um 

tratamento próximo ao que prevê a normativa do CNPCP, de modo que há revista indireta 

por meio de aparelhos de “Raios X” e eventual revista superficial. Por sua vez, a um 

segundo grupo formado pelos familiares e amigos de presos é conferida uma busca mais 

                                                
11 Na bibliografia pesquisada nenhum dos autores menciona precisamente o período histórico em que a 
revista íntima foi adotada como prática sistemática no Brasil. 
12 As Resoluções editadas pelo CNPCP sobre o tema, bem como a Portaria nº 157/2007 do DEPEN são 
analisadas em maior profundidade no quarto capítulo do trabalho. 
13 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. Resolução no 
05 de 28 de Agosto de 2014. Recomenda a não utilização de práticas vexatórias para o controle de ingresso 
aos locais de privação de liberdade e dá outras providências. 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. 
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 proibidos legalmente e/ou que venham a pôr 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. 
14 As pesquisas empíricas consultadas estudaram estabelecimentos dos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal.  
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severa, a qual seria teoricamente destinada aos casos excepcionais em que existe fundada 

suspeita.15 

No caso específico de autoridades como membros dos Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e do Ministério Público, há previsão expressa na Portaria no 

157/2007 que estão isentos que qualquer forma de revista manual. Entretanto, para os 

demais indivíduos, que também frequentam a prisão como Agentes Penitenciários e 

outros funcionários eventuais, não há previsão expressa da sua liberação da Revista, de 

modo que não são a ela submetidos em razão de não serem considerados suspeitos. 

Sobre o tratamento conferido aos visitantes de presos, Yuri Dutra descreve que 

existe certa variação procedimental na forma como a Revista é feita ao se compararem 

diversos estabelecimentos no país. Porém, usualmente ela consiste na imposição de uma 

busca pessoal na modalidade minuciosa e indireta (sem contato). Desta forma, os 

indivíduos são obrigados a despirem-se na presença de um agente de segurança do mesmo 

sexo que irá visualmente detectar a presença de objetos proibidos, como drogas, 

armamentos e componentes de aparelhos celulares16. 

Para que essa inspeção visual seja feita colocam-se espelhos no chão sobre os 

quais a pessoa revistada deve realizar agachamentos por meio dos quais seriam 

observadas as cavidades anal e vaginal. Descreve-se também que é exigido dos revistado 

que tussam ou deem saltos, pois tais movimentos provocariam a expulsão de objetos 

ocultos em seus corpos17. Na parte da revista que não exige nudez, são analisados os 

cabelos, o interior da cavidade bucal e é feita inspeção com aparelhos de “Raios X”18. 

Ilustrando essa descrição, transcreve-se trecho da Portaria da Penitenciária de 

Florianópolis que detalha a prática: 

 
 7.1) A revista pessoal é feita individualmente por um agente prisional 

do mesmo sexo do visitante.  
 7.2) Com o uso de luvas descartáveis pelo agente prisional, o visitante 

é conduzido até a sala de revista e deverá retirar todo o seu vestuário, 
revistando-o em seguida. Com a utilização de um espelho no chão e 
outro na parede, para melhor observação das partes intimas, é feita a 
revista pessoal objetivando impedir entrada de objetos proibidos. É feita 
também a revista na boca do visitante, simplesmente, pedindo para que 

                                                
15 DUTRA, Yuri Frederico. A inconstitucionalidade da Revista Íntima realizada em familiares de presos, a 
segurança prisional e o princípio da dignidade da pessoa humana. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 13, 
n. 2, p.93-104, jul./dez, 2008. 
16 DUTRA, Yuri Frederico. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de 
reclusos em Florianópolis. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 99-100. 
17 Ibidem, p. 102-106 
18 Idem. 
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abra a mesma e levante a língua para cima e depois para fora da boca. 
E por último é revistada a sandália do visitante.  

 7.3) O agente prisional não necessariamente deverá seguir a sequência 
relatada anteriormente, podendo inverter, conforme achar necessário.  

 7.4) Após a revista pessoal o visitante deverá ser submetido ao detector 
de metal. Caso o detector acuse algo, ficará proibida a entrada do 
visitante nesta Penitenciária, no dia em curso.  

 7.5) Havendo por parte do visitante recusa em submeter-se a estas 
regras estes serão proibidos de visitar.19 

 

Nas descrições empíricas apresentadas, narra-se ainda que o procedimento é 

realizado em homens, mulheres, mesmo quando grávidas20 ou idosas21. Em relação aos 

menores de idade descreve-se que é feita uma revista “mais branda” nos visitantes até os 

14 anos de idade, nela, as crianças e adolescentes são obrigados e despirem-se e 

colocarem-se na frente dos espelhos posicionados no chão, sendo dispensados de 

realizarem saltos ou agachamentos.  A partir dos 14 anos, são revistados da mesma forma 

que os adultos, “com uma única exceção de que devem ainda estarem acompanhados dos 

pais ou responsável”22. Em complemento, há também trabalhos que mencionam 

exigências de desnudamento de bebês com busca minuciosa em suas fraldas e genitália.23  

 

 

1.3. Quem é submetido à revista íntima: traçando um perfil de visitantes de 

estabelecimentos prisionais 

 

 

Após constatar que a revista íntima é imposta unicamente aos familiares de 

presos, demonstra-se central conhecer este grupo social. Desta forma, será possível 

delimitar quem são as pessoas que de fato são submetidas à prática e, portanto, de quem 

se fala neste trabalho.  

No Brasil, não há normativa centralizada que discipline quem pode visitar 

presos, de modo que cada Estado tem poder de regular a forma de realização das visitas, 

                                                
19 PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS. Portaria nº 109/2005. Florianópolis, 08 de agosto de 2005.  
20 Entre a saudade e a revista vexatória. Disponível em: http://carceraria.org.br/entre-a-saudade-e-a-revista-
vexatoria.html. Acesso em 07 jul. 2016. 
21 CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Relatório: Pelo Fim da Revista Vexatória. São Paulo, 2014. 
22 ROSA, Bruna de. A Revista Íntima em Crianças e Adolescentes nos Estabelecimentos Prisionais 
Catarinenses Frente à Doutrina da Proteção Integral e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
2014. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2014, p. 40-41. 
23 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit., p. 183.  
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sendo o direito de visita previsto de maneira ampla na Lei de Execução Penal que prevê 

a em seu artigo 41: “Constituem direitos do preso: inciso X - visita do cônjuge, da 

companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. 

Nos estabelecimentos federais, há possibilidade de visita de até três pessoas que 

podem ser o cônjuge ou companheiro de comprovada união estável, além de parentes e 

amigos. No caso de menores de idade são autorizados somente os filhos de presos.24 Já 

no estado de São Paulo podem ser recebidas visitas do cônjuge ou companheiro do preso 

e de parentes até segundo grau25. Na ausência de tais pessoas, o preso tem direito à visita 

de duas outras a sua escolha que devem se submeter à entrevista pessoal de profissionais 

especializados (assistentes sociais ou psicólogos), os quais emitem um parecer sobre sua 

aptidão para figurar como visitante26. 

Em relação a estudos empíricos, há poucos dados quantitativos sobre visitantes 

de estabelecimentos prisionais. Dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (INFOPEN) de 2014 apontam que somente 43% das unidades carcerárias 

nacionais têm informações completas sobre as visitas recebidas27. Dentre os 

estabelecimentos que não colaboraram com dados para a pesquisa estão os dos estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo, que contam com parte expressiva da população carcerária 

nacional.28  

Apesar da ausência de alguns estados, foi calculada uma média nacional de 1,6 

visitas por pessoa presa a cada mês. Tal número é próximo à maioria das médias estaduais, 

com exceção dos estados de Roraima, Ceará, Pará, Paraná e Maranhão, nos quais o 

número de visitantes é inferior a uma visita por mês para cada preso29. 

Por sua vez, o Relatório não traz qualquer informação sobre as próprias visitas, 

fato que se repete em diversos “censos” sobre a população carcerária brasileira. Assim, 

                                                
24 DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. Portaria no 122 de 19 de setembro de 2007.  
25 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Resolução no 144 de 29 de junho de 2010. 
Institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo. 
26 Idem. Artigo 103 - o visitante, exceto parentes de até 2º grau, devem se submeter à entrevista pessoal 
junto ao serviço social da unidade prisional, que, após manifestação, encaminhará a proposta de inclusão 
no rol de visitantes do preso ao diretor da área de segurança e disciplina. Parágrafo único - o relatório 
pessoal sobre o visitante, elaborado pelo serviço social, deve ser anexado ao prontuário do preso. 
27 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 
2014. Disponível em: http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-relatorio-do-infopen-nesta-
terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf. Acesso em 19 mai. 2016. As demais unidades apresentam 
dados de parte das visitas (16%) e ou não forneceram nenhuma informação a respeito.  
28 O Estudo ainda aponta que quatro em cada dez estabelecimentos prisionais não detêm qualquer registro 
de informação sobre as visitas e que no caso do Rio de Janeiro seria possível obter essa informação para 
82% das unidades, no entanto o estado recusou-se a informar o número de visitas realizadas. Não há 
esclarecimentos acerca do estado de São Paulo. Idem. 
29 Idem. 
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os visitantes são usualmente tratados como um dado estatístico relativo ao preso, mas 

nunca como um grupo merecedor de atenção própria.  

Buscando superar esta ausência de dados, o Núcleo de Situação Carcerária da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo oficiou a Secretaria de Administração 

Penitenciária Paulista (SAP) para que fossem fornecidas informações relativas a gênero 

e idade das visitas. Em resposta à solicitação, relatou-se que: 

 

  em 1º de setembro de 2013 havia 356.656 visitantes cadastrados em 
estabelecimentos penais destinados à custódia de presos provisórios ou 
em regime fechado, sendo que, desse total, havia: 64.000 homens 
adultos; 234.468 mulheres adultas; 6.556 adolescentes do sexo 
masculino, 7.703 adolescentes do sexo feminino e 49.929 crianças (até 
12 anos). (...) Nas instituições penais destinadas à custódia de presos 
condenados ao cumprimento de pena no regime semiaberto era de 
46.041 visitantes, sendo 8.307 homens adultos; 25.734 mulheres 
adultas; 1.480 adolescentes do sexo masculino; 1.165 adolescentes do 
sexo feminino e 9.355 crianças (até 12 anos).30 

 

Com tais dados, é possível descrever um panorama no qual há 65% de mulheres 

adultas, 16% de homens adultos, 15% de crianças e 4% de adolescentes, a partir do qual 

se percebe desproporção em relação ao gênero dos visitantes, dada a evidente 

predominância de mulheres em relação ao número de homens.   

Tal situação encontra paralelos em pesquisas empíricas feitas em outros estados 

brasileiros, como é o caso da investigação de Laiza Spagna que estudou o perfil social de 

visitantes de penitenciárias em Brasília e constatou serem 96% das visitas mulheres, e 

somente 4% homens31. Esta desproporção é corroborada pelas pesquisas de Yuri Dutra32 

e Elizabeth Süssekind33, que não fornecem dados numéricos, mas trazem observações de 

pesquisas de campo em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, respectivamente. 

 Por sua vez, outro indicador interessante da predominância de mulheres é o 

tratamento do grupo de visitantes somente no gênero feminino. É possível notar este traço 

                                                
30 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Núcleo de Situação Carcerária. Dados 
sobre a apreensão de objetos ilícitos (armas, drogas e celulares) em unidades prisionais e análise da 
eficácia do procedimento de revista íntima em visitantes de unidades prisionais, 2014. 
31 SPAGNA, Laisa. "Mulher de bandido": A Construção de Uma Identidade Virtual. Revista dos 
Estudantes de Direito da UnB, Brasília, v. 7, 2008 
32 DUTRA, Yuri Frederico. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de 
reclusos em Florianópolis, op. cit., p.48 
33 SÜSSEKIND, Elizabeth. Estratégias de Sobrevivência e de Convivência nas Prisões do Rio de 
Janeiro. 2014. Tese (Doutorado em História) - Centro de Pesquisa e Documentação de História 
Contemporânea do Brasil CPDOC da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2014, p. 77. 
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em inúmeras matérias jornalísticas que descrevem as filas nos dias em que há visita34 e 

em páginas da internet de penitenciárias, centros de detenção provisória35 e de advogados 

criminalistas36 que se referem às visitas exclusivamente no feminino. Inclusive, nesses 

websites encontram-se modelos de formulários somente para mulheres37, como a 

chamada “Declaração de Amásia” que é usada para comprovação de união estável. 

Ao considerar a idade dos visitantes, nota-se que há predominância de pessoas 

adultas. No entanto, o número de crianças e adolescentes não é desprezível, superando, 

por vezes, o número de homens adultos, como no caso de São Paulo38. Em relação a 

outros estados encontra-se o relato de Bruna de Rosa sobre estabelecimento catarinense 

na cidade de Criciúma onde é expressivo o número de crianças visitantes39.  

No que se refere à raça ou etnia, as poucas pesquisas sobre a questão apontam a 

prevalência de pessoas negras.40 É lógico admitir que é válida esta suposição acerca da 

categoria racial dos visitantes considerando que a maior parte da população carcerária é 

composta por pessoas negras41, as quais muito provavelmente têm parentes biológicos da 

mesma origem racial. 

Por sua vez, ao se considerar fatores como renda e moradia, há trabalhos que 

relatam residirem as famílias de presos em áreas periféricas de centros urbanos. A 

Professora Vera Telles descreve:  

 

 

                                                
34BALMANT, Ocimara. Veja depoimentos exclusivos de mulheres presas na Penitenciária de Santana. 
Folha de S. Paulo, 17 jun. 2010. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/67912-veja-
depoimentos-exclusivos-de-mulheres-presas-na-penitenciaria-de-santana.shtml. Acesso em 8 out. 2014.  
35 Blog do Centro Detenção Provisória de Piracicaba 
http://cdppiracicaba.blogspot.com.br/p/visitantes.html e Blog do Centro de Detenção Provisória de 
Santo André. Disponível em http://www.cdpsantoandre.com.br/são exemplos. Acesso em 14 jul de 2016. 
36PEREIRA, César. Quais documentos são necessários para a visita de um preso? Disponível em: 
https://lucianoadv.wordpress.com/2011/02/02/quais-documentos-sao-necessarios-para-a-visita-de-um-
preso/. Acesso em 14 jul de 2016. 
37 Blog do Centro de Detenção Provisória de Santo André, op. cit. Acesso em 8 out. 2014. 
38 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Núcleo de Situação Carcerária. Dados 
sobre..., op. cit. 
39 ROSA, Bruna de. A Revista Íntima em Crianças e Adolescentes nos Estabelecimentos Prisionais 
Catarinenses Frente à Doutrina da Proteção Integral e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana., op. 
cit., p. 41-42. 
40 Laisa Spagna em sua investigação encontrou um grupo de prevalência feminina, com idade média de 20 
a 30 anos, negras, com dois filhos em média, empregadas informalmente (a maioria como diaristas) com 
renda mensal de trezentos a quatrocentos reais. No entanto, em outros trabalhos isso não é descrito da 
mesma forma, sendo recorrente a referência às mães de detentos com idade superior à faixa apresentada. 
SPAGNA, Laisa. "Mulher de bandido": A Construção de Uma Identidade Virtual, op. cit. 
41 Segundo relatório do DEPEN de 2014 a porcentagem de pessoas negras no sistema prisional é de 67%, 
enquanto na população brasileira em geral, a proporção é significativamente menor (51%). No estudo há o 
esclarecimento de que a categoria negra inclui pretos e pardos. 
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  Faz parte do diário de campo de qualquer pesquisador que circule pelas 
periferias da cidade a constatação de que é, hoje, quase impossível 
encontrar uma família que não tenha contato e familiaridade, direta ou 
indireta (conhecidos, vizinhos, parentes), com a experiência do 
encarceramento.42 

 
 

Nas considerações acerca da condição econômica dos visitantes é relevante o 

impacto causado pelo encarceramento de um parente na renda de sua família, o é atribuído 

pela à ausência de fornecimento adequado pelo Estado de produtos de higiene pessoal, 

vestuário e limpeza das celas que precisam ser adquiridos e enviado pelos familiares.  

Juntamente a esses artigos, podem ser enviados outros, como alimentos, papel 

para correspondência e cigarros. Todos os produtos compõem o chamado “Jumbo” que 

deve ser entregue em datas específicas nos estabelecimentos pelas próprias famílias ou 

por serviços especializados contratados43.  No estado de São Paulo, uma média de gastos 

somente com produtos de alimentação, higiene, vestuário e papelaria revela um custo de 

157,16 reais semanais44.  

Tais gastos somam-se a outros relacionados aos dias de visita, nos quais é preciso 

deslocar-se até o estabelecimento prisional, alimentar-se durante a espera e 

eventualmente pagar “guardadores” dos pertences que não são autorizados dentro dos 

estabelecimentos ou recorrer o aluguel de roupas que estejam de acordo com as regras da 

direção do presídio visitado45. Em pesquisa realizada no Rio de Janeiro apontou-se que 

somando o dispêndio com o “Jumbo” e os demais gastos da visita, cada familiar usa 150 

reais de sua renda a cada semana por preso que visita46.   

Desta forma, a frágil condição econômica das famílias se agrava ainda mais com 

a prisão de um de seus membros, pois se cria a necessidade de se manter o indivíduo 

                                                
42 TELLES, Vera da Silva. Ilegalismos urbanos e a cidade. Novos estudos-CEBRAP, São Paulo, n. 84, 
2009, p. 172. 
43 Jumbo é o nome designado ao kit de mantimentos - produtos de higiene, limpeza, alimentação e vestuário 
- que os detentos recebem dos seus familiares. 
44 Estimativa feita com valores da empresa “Jumbo CDP” com os produtos sugeridos para manutenção de 
um detento durante uma semana em cinco estabelecimentos distintos do estado de São Paulo. Valores 
disponíveis no website: http://jumbocdp.com.br/. Acesso em 20 mai. 2016. 
45 O aluguel de roupas é por vezes necessário, pois há uma série de restrições impostas pela Diretoria dos 
estabelecimentos prisionais quanto ao que pode ser vestido nos dias de visita. As restrições compreendem 
cores, materiais e comprimento das roupas, ficando ao encargo do agente de segurança da revista aprovar 
ou não o que vestem as visitas. Assim, há usualmente “barracas” em que podem ser alugadas ou adquiridas 
roupas adequadas às exigências. MARTINS, Kelly. Visitantes alugam roupas para poder entrar em presídio 
em Cuiabá. G1, Cuiabá, 14 jun. 2011. Disponível em: http://g1.globo.com/mato-
grosso/noticia/2011/06/visitantes-alugam-roupas-para-poder-entrar-em-presidio-em-cuiaba.html. Acesso 
em: 08 jul. 2016. 
46 SÜSSEKIND, Elizabeth. Estratégias de Sobrevivência e de Convivência nas Prisões do Rio de Janeiro, 
op.cit., p. 85. 
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encarcerado, sem que ele possa contribuir com renda significativa para a renda familiar 

durante o cumprimento da pena. Assim, os visitantes que já são parte das classes socais 

de baixo poder aquisitivo e são empobrecidas ainda mais com a prisão de um de seus 

parentes.  

Reunindo as informações coletadas, pode-se traçar um perfil do grupo dos 

visitantes que enfrentam a revista e ter mais clareza sobre quem se fala nesse trabalho. 

Em resumo, trata-se de um grupo formado em sua maioria por mulheres adultas, negras, 

pobres e de origem periférica, por vezes, acompanhadas por crianças e adolescentes. Não 

se ignora a presença de homens adultos no grupo em questão, no entanto, é importante 

considerar a predominância de mulheres nas análises futuras, para que não sejam 

invisibilizadas com o tratamento de todos os familiares como se fossem uma categoria 

homogênea. 

Por tal motivo, a preferência desse trabalho, após as constatações iniciais, é da 

referência aos visitantes no feminino, para evidenciar a composição numérica 

predominantemente feminina e a conferir maior visibilidade à questão de gênero que 

perpassa a problemática estudada. Um objetivo secundário da escolha é também evitar a 

escrita constante de termos tanto no feminino quanto no masculino, o que poderia tornar 

a leitura menos fluída.  

O uso do gênero feminino em trabalhos acadêmicos é corroborado por diversos 

autores que discutem a necessidade de problematizar a suposta neutralidade da escrita 

acadêmica e a necessidade de conferir visibilidade aos grupos sociais estudados, como 

explicam Marcia Moraes e Alexandra C. Tsallis: 

 
  Sabemos bem que corremos riscos quando lançamos mão do feminino 

na ciência. Riscos de que nossas ponderações sejam tragadas pelos 
dualismos que, sem tréguas, incidem sobre as questões de gênero. 
Insistimos, porém, na discussão sobre o feminino na ciência, 
afirmando-o longe de qualquer dualismo. O feminino que tematizamos 
diz respeito a marcar o conhecer, no sentido proposto por Haraway 
(1995, 2008) e Mol (2008). Marília Silveira (2015) salienta que no 
português a voz do neutro, retomada na escrita científica, é redigida no 
masculino. E, segundo a autora, este é um nó a ser desatado se 
afirmamos que o conhecer é uma prática situada, local, marcada. 
Afirmar o feminino na ciência é uma forma de convocar as marcas que 
fazem um olho ver o que vê, um cientista dizer o que diz. É uma forma 
de afirmar que não há conhecimento sem marcas, sem mediações.47 

 

                                                
47  MORAES Marcia, TSALLIS Alexandra. Contar histórias, povoar o mundo: a escrita acadêmica e o 
feminino na ciência. Rev. Polis e Psique, Porto Alegre, n. 6, 2016, p. 48 
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CAPÍTULO 2. A REVISTA ÍNTIMA E OS PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS PENAIS  

 

 

 2.1. Regras, Princípios e Garantias Constitucionais: questões introdutórias 

 

 

As relações entre Direito Penal e Constituição formam um amplo campo de 

estudo que tem como objeto central a maneira como as garantias constitucionais operam 

na limitação do poder punitivo estatal. Esta imbricação de elementos do Direito Penal e 

Constitucional tem como produto os princípios constitucionais penais que conformam as 

linhas mestras para criação e aplicação das normas penais no Estado Democrático de 

Direito. 

Sabe-se que o texto constitucional é expressão das formas de Estado e sociedade 

que se deseja construir. Por tal razão, é lógico que a Constituição traga em seu corpo uma 

série de dispositivos que tratem de questões atinentes à sanção penal, uma vez que esta é 

capaz de trazer as consequências mais drásticas às liberdades individuais de todo o 

ordenamento jurídico.  

De início, é pertinente uma breve elucidação acerca de alguns conceitos que 

permearão as seções deste capítulo, para que sejam empregados de maneira precisa. Para 

tanto, será feita a diferenciação entre direitos e garantias fundamentais e, em segundo 

lugar, a distinção entre regras e princípios.48 

 

 

2.1.1. Direitos e Garantias Fundamentais 

 

 

Em relação aos conceitos de direitos fundamentais e garantias fundamentais há 

doutrinadores que consideram relevante diferenciá-los, uma vez que pelo primeiro, o de 

direitos fundamentais, estariam compreendidas as disposições de cunho declaratório, que 

                                                
48 Neste ponto específico nota-se que a bibliografia pertinente tem maior profundidade no campo do Direito 
Constitucional. Entretanto, buscou-se utilizar tal instrumental com o olhar voltado para a Dogmática Penal. 
Assim, não serão esgotadas todas as questões acerca da Teoria dos Princípios, mas somente aquelas que 
terão utilidade para solucionar os conflitos de princípio envolvidos na questão da revista íntima. 
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imprimem a existência de um poder ou faculdade aos seus destinatários. Pelo segundo, o 

de garantias constitucionais, estariam abarcadas as normas que acompanham os 

princípios, fornecendo-lhe elementos assecuratórios para a produção de efeitos49.  

Por outro lado, critica-se essa distinção clássica por considerá-la ausente de 

aplicação prática, uma vez que, recorrentemente, verifica-se a presença de direitos junto 

das suas respectivas garantias em um único dispositivo legal ou existência de direitos que, 

mesmo sem instrumentos expressos na Constituição que os garantam, têm eficácia 

plena50. Tendo em vista tal posição, neste trabalho serão empregados os termos como 

sinônimos.  

 

 

2.1.2. Regras, Princípios e sua aplicação 

 

 

A distinção entre regras e princípios é amplamente tratada na dogmática 

constitucional, sendo diversas as posições a respeito do tema. Sucintamente, há três que 

se destacam.  

Pela primeira, o traço distintivo entre as duas categorias é o grau de importância 

que representam para o Ordenamento Jurídico. Nessa linha, os princípios seriam as 

normas basilares e dotadas de maior relevância e as regras os demais elementos que 

permitem a concretização dos primeiros. Por sua vez, na segunda, o critério empregado é 

o do grau de abstração, pelo qual se define os princípios como normas abstratas e gerais 

e as regras como comandos claramente determinados. 51  

Por fim, há um terceiro critério que se fundamenta na estrutura dos direitos que 

se pretende garantir por meio de normas. Com base nele, as regras garantem direitos 

definitivos e os princípios são a expressão de direitos prima facie, isto é, são 

mandamentos de otimização. Por conseguinte, se um direito é regulado por meio de uma 

regra, ele deve ser aplicado sem mitigações e se sua tutela se der por meio de princípios, 

                                                
49 Segundo José Afonso da Silva, “garantias constitucionais consistem nas instituições, determinações e 
procedimentos mediante os quais a própria Constituição tutela a observância ou, em caso de inobservância, 
a reintegração dos direitos fundamentais”. SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
24. ed. rev e atual. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 188. 
50 A ideia de que os princípios constitucionais têm aplicabilidade plena e força normativa é inaugurada por 
Konrad Hesse. HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Mendes. Porto 
Alegre: SAFE, 1991.  
51 BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 205-206. 
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os seus aplicadores devem garanti-lo na maior medida do possível em face da realidade e 

das próprias limitações do ordenamento. 

Nesta linha, Mariângela Gomes aponta a importância de se distinguirem regras 

e princípios, tendo em vista que os conflitos entre normas da primeira categoria ou da 

segunda serão resolvidos de maneira distinta. O trecho a seguir é elucidativo deste ponto: 

 

  Ao se comparar um conflito entre princípios com um conflito entre 
regras, esse aspecto diferenciador evidencia-se, pois se percebe que, na 
primeira hipótese, os princípios podem ser objeto de ponderação e 
harmonização, já que possuem apenas exigências que, prima facie, 
devem ser realizadas e, na segunda hipótese é insustentável a validade 
simultânea de regras contraditórias, de modo que ou a regra é inválida, 
ou então seu conteúdo é definitivamente válido. É por isso que se diz 
que, enquanto os princípios suscitam problemas de validade e peso, as 
regras impõem somente questões de validade.52  

 
 

Essa diferenciação é de particular interesse para o trabalho, pois a questão da 

revista íntima em estabelecimentos prisionais é usualmente encontrada na argumentação 

jurídica como uma situação de complexa aplicação de princípios constitucionais 

conflitantes. Assim sendo, é importante ter em mente se determinado princípio penal 

constitucional está sendo empregado como um princípio em sentido estrito ou como uma 

regra, para posteriormente compreender os conflitos entre espécies normativas existentes. 

Não há critério distintivo que seja ontologicamente mais preciso, sendo todas as 

distinções apresentadas metodologicamente válidas53. Entretanto, a terceira classificação 

apresentada demonstra-se mais adequada para um trabalho como o presente que tem 

como um de seus pontos centrais o encontro entre princípios colidentes. Isso decorre do 

fato da última proposta ser uma das bases da Teoria dos Princípios, cujo principal 

expoente é Robert Alexy, que criou saídas importantes para tais situações de confronto 

normativo e influenciou a aplicação de princípios na seara constitucional e penal54.  

É importante, entretanto, trazer a ressalva de que diversas obras de dogmática 

penal brasileira empregam a categoria princípios com base no primeiro entendimento, o 

do grau de importância. Exemplo claro disso é a colocação da proibição do “non bis in 

                                                
52 GOMES, Mariângela. O Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 56-57. 
53 SILVA, Virgílio Afonso da. Princípios e regras: mitos e equívocos acerca de uma distinção. Revista 
Latino-Americana de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, n. 1, 2003. 
54 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
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idem” e da retroatividade da lei penal mais benéfica como princípios. Evidentemente, pela 

primeira classificação seriam princípios, pois se tratam de elementos basilares da 

aplicação da lei penal. No entanto, não seria lógico assim chamá-los pelo critério que aqui 

se irá empregar (classificação com base na estrutura da norma), pois não se poderia aplicar 

tais dispositivos em graus diferentes. Isto é, ou são aplicados completamente, ou haverá 

completa supressão da garantia constitucionalmente prevista, de modo que se adequam à 

categoria de regras. Em outras palavras, a lei penal mais benéfica retroage ou não e a a 

dupla imputação pelo mesmo fato se proíbe em absoluto. 

Definido o que se entende por regra e princípio, cabe colocar que a última 

categoria é dotada de grande pluralidade normativa, cuja convivência não é sempre 

harmônica. Por isso, como dito, em questões complexas é comum a discussão acerca do 

conflito entre princípios e, consequentemente, entre os direitos penais fundamentais deles 

derivados.  

A difícil solução dos confrontos entre princípios igualmente previstos na 

Constituição é objeto de intenso debate doutrinário, no qual se apresentam duas propostas 

de solução: a Teoria Interna e a Externa. Pela primeira, os direitos fundamentais 

apresentam limites imanentes e qualquer mitigação significa invalidá-los por completo, 

de modo que os princípios correspondentes a estes direitos fundamentais têm um campo 

de aplicação claramente definido que não pode ser ultrapassado. Tecnicamente, fala-se 

que estes princípios apresentam um “suporte fático restrito”. 55    

Por sua vez, a Teoria Externa parte do pressuposto de que os direitos 

fundamentais não podem ter limites imanentes, pois fatalmente colidirão com outros 

direitos em alguma ocasião e precisarão ser restringidos em alguma medida. Assim sendo, 

os princípios dos quais decorrem estes direitos não podem ter seu campo de aplicação 

previamente definido, já que a extensão de sua incidência varia em cada caso.  Nisso 

consiste a ideia de que os princípios têm um “suporte fático amplo”, mas limitável de 

acordo com o conflito que se apresenta concretamente. 

A ideia de suporte fático amplo baseia-se na premissa de que condutas ou 

situações fáticas não podem ser excluídas a priori do âmbito de proteção dos direitos 

fundamentais. É necessário que as situações conflituosas envolvendo princípios sejam 

todas analisadas pelas ferramentas que a Teoria dos Princípios fornece, sem nenhuma 

exclusão prévia do que seria ou não tutelado. Assim:  

                                                
55 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros, 2009, p. 79-82. 
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  Toda ação, estado ou posição jurídica que tenha alguma característica 
que, isoladamente considerada, faça parte do "âmbito temático"143 de 
um determinado direito fundamental deve ser considerada como 
abrangida por seu âmbito de proteção, independentemente da 
consideração de outras variáveis. 56 

 
 

Ao assumir o conflito entre princípios como inevitável, a Teoria Externa 

forneceu a chamada Regra da Proporcionalidade (Verhältnismäßigkeitsgrundsatz) para 

solucioná-lo. Esta apresenta três subregras: Adequação (Geeignetheit), Necessidade 

(Erforderlichkeit) e Proporcionalidade em sentido estrito (Abwägungsgebote), que devem 

ser analisadas necessariamente nesta ordem, pois sua apreciação é subsidiária. Explica-

se, “a análise da necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido 

resolvido com a análise da adequação; e a análise da proporcionalidade em sentido estrito 

só é imprescindível, se o problema já não tiver sido solucionado com as análises da 

adequação e da necessidade”57. 

Essas três regras contidas na proporcionalidade são empregadas para que se 

verifique, dentre as possíveis medidas para solução de um conflito de princípios, qual é a 

que mais promove um dos direitos fundamentais em questão ao mesmo tempo que menos 

afeta o outro em jogo. Especificamente, na questão da revista íntima os conflitos a serem 

estudados se dão entre os princípios da intranscendência da pena e da dignidade humana 

em face do princípio da segurança.  

Para que essa análise futura seja possível, é necessário apresentar as três 

“subregras” da proporcionalidade, para compreender como elas devem ser empregadas 

na avaliação de qual a melhor decisão para um conflito entre princípios. 

Em primeiro lugar, na etapa da Adequação, deve-se constatar se as medidas 

escolhidas previamente fazem com que o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou 

ao menos fomentado. Em segundo lugar, na subregra da Necessidade, há de se verificar 

dentre as alternativas existentes, quais são aquelas que mais fomentam a realização da 

medida que se pretende conseguir, afetando em menor medida os direitos decorrentes de 

princípios constitucionais penais. Ao final da análise do critério da Necessidade é 

escolhida qual medida entre as possíveis será mais indicada.  

                                                
56 Ibidem, p. 109. 
57 SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, ano 
91, n. 798, p. 23-50, abr. 2002. 
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O procedimento não se encerra sem que a solução encontrada seja aprovada no 

critério da Proporcionalidade em sentido estrito. Neste é realizado um sopesamento entre 

a intensidade da afronta ao princípio mais restringido e a importância da realização do 

outro que é mais fomentado. 

A regra da proporcionalidade não é isenta de críticas. A principal delas afirma 

que apesar da intenção de Robert Alexy ter sido combater o irracionalismo das decisões 

e fornecer critérios mais claros para o sopesamento de princípios, sua fórmula não 

consegue fazê-lo sem incorrer em discricionariedade58. Outras ainda apontam que as 

contribuições teóricas não passam de uma nova forma mais sofistica desenvolvida pelo 

Pós-Positivismo para justificar decisões jurídicas que pretendem velar motivações 

políticas.  Nas palavras de Marcus Orione Correa: 

 

  Nesse discurso, os princípios aparecem de forma idílica, como o que há 
de mais puro, uma depuração última do sistema. Os conflitos de 
princípios, em verdade, escondem conflitos de interesses. No entanto, 
como não é bom que isso fique claro, de novo o direito opera o milagre 
de fazer a limpeza. Separa os conflitos de qualquer noção de interesses 
e mesmo da moral, tornando-os categorias jurídicas infensas ao que há 
de mais impuro da disputa, tornando possível que a gramática do direito 
opere e evite que a solução se faça da forma como deve ser realizada, 
ou seja, no seio de onde foi gestado o conflito – não estamos nos 
referindo, aqui, de forma simplista, às soluções dados pelos próprios 
grupos, artificializada em formas “modernas”, como a da justiça 
restaurativa ou da opção pela via conciliatória, por exemplo. 59 

 
 

Sem desconsiderar por completo tais críticas, que serão retomadas ao longo do 

trabalho, adotar-se-á a proposta da Teoria dos Princípios pelo potencial que sua 

metodologia pormenorizada apresenta para questões complexas, como é o caso da revista 

íntima em estabelecimentos prisionais. 

 

 

 

 

 

                                                
58 FERREIRA, Rafael. (A)Crítica Recepção das Teses Alexyanas: o locus da discricionariedade judicial 
em terrae brasilis. Direitos Fundamentais & Justiça, Porto Alegre, ano 7, nº 25, p. 87-114, out/dez. 2013, 
p. 111. 
59 CORREA, Marcus. O Conflito de Princípios e as Falácias da Liberdade. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, São Paulo, n. 17, jan./jun., 2011. 
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2.2. Direito Penal e Constituição 

 

2.2.1. Constitucionalismo e Garantismo: das proposições clássicas às 

modernas 

 

 

Superadas estas considerações preliminares, cabe refletir sobre como se 

desenvolveram as relações entre Direito Penal e Constituição. Nota-se que o início do 

diálogo entre as garantias penais e constitucionais se inaugura de forma mais clara com a 

influência Iluminista a partir do século XVIII, quando florescem de maneira concomitante 

as primeiras ondas do Constitucionalismo clássico e a Escola Clássica do Direito Penal.  

Em resumo, o primeiro movimento surge com a crítica das formas tradicionais 

de domínio político, típicas das monarquias absolutistas. No lugar destas, propõe-se 

formas de ordenação do Estado que limitem o poder dos governantes e, principalmente, 

um rol de direitos individuais que impedisse arbitrariedades no exercício do poder estatal 

em face dos particulares.  

Na mesma linha, a Escola Clássica do Direito Penal utiliza-se da base filosófica 

Iluminista para criar uma instância crítica em relação às práticas do sistema penal típicas 

do Antigo Regime, de modo a suplantá-las por uma política criminal inspirada em 

princípios radicalmente opostos, como a legalidade, humanidade das penas e utilidade. 

Encontram-se como referências as figuras de Jeremy Bentham na Inglaterra e de Anselm 

von Feuerbach na Alemanha, sendo que é de especial importância a tradição da Escola 

Clássica italiana, que se desenvolve nas obras de Cesare Beccaria, Gian Romagnosi e 

Francesco Carrara. 60 

Como aponta Alessandro Baratta, a Escola Clássica Italiana consegue traduzir 

de maneira ampla as concepções de Estado e de direito baseadas nos marcos da concepção 

liberal, fortemente marcadas pela noção de Contrato Social e pela divisão de poderes, 

também basilares para o Constitucionalismo. Beccaria teria sido o responsável por trazer 

a crítica e as proposições mais amplas da Escola, que traçam os principais princípios 

ordenadores do Direito Penal, os quais são desenvolvidos com maior sistematização 

filosófica por Romagnosi. Finalmente, Carrara desenvolve, a partir das bases prévias, 

                                                
60 BARATTA, Alessandro. Criminología Crítica e crítica del Derecho Penal: Introducción a la 
Sociología jurídico-penal. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Argentina, 2004, p. 25-28. 
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uma autêntica filosofia do Direito Penal, produzindo uma “construção jurídica coerente 

do sistema penal”.61 

A relação entre Direito Penal e Constitucionalismo torna-se ainda mais estreita 

ao observar o diálogo existente entre o Neoconstitucionalismo62 e o Garantismo, que se 

desenvolvem de maneira paralela após a Segunda Guerra Mundial. 

O grande avanço do primeiro em relação ao Constitucionalismo clássico é o 

reconhecimento definitivo da força normativa da Constituição. Ela deixa de ser um 

documento de cunho enunciativo de direitos e passa a atuar como limitadora da atuação 

de todos os Poderes, em especial do Legislativo, que deve ter sua produção respaldada 

pelas garantias constitucionais sob pena de invalidação do texto em razão de 

inconstitucionalidade. Nesta linha, as Constituições passam a ser centrais na aplicação de 

outros ramos do Direito, fenômeno que se popularizou com o nome de 

“Constitucionalização do Direito”.  

Reflexo importante do Neoconstitucionalismo é o fortalecimento da Jurisdição 

Constitucional e da judicialização de demandas sociais que envolvem violações de 

direitos fundamentais, as quais não têm respaldo na produção legislativa ou nas medidas 

tomadas na esfera da Administração Pública. 

Por sua vez, o Garantismo tem sua base nas doutrinas da Escola Clássica, em 

especial na vertente italiana, mas traz uma nova forma de sistematização dos princípios 

do Direito Penal, principalmente a partir da construção de um verdadeiro modelo penal 

garantista, que possui uma filosofia do direito própria que a embasa.  

O grande responsável pela reorganização dos princípios conformadores do 

Direito Penal no Estado Democrático de Direito foi Luigi Ferrajoli. A influência da 

Escola Clássica em suas obras é expressa, tendo ele empregado diversos pressupostos já 

consolidados pelo Garantismo da Escola Italiana.  

                                                
61 Ibidem, p. 29-31. 
62 O Neoconstitucionalismo tem como marco histórico no Brasil a Constituição de 1988 e o processo de 
redemocratização que ela ajudou a protagonizar. Suas bases filosóficas encontram-se no pós-positivismo, 
que “busca ir além da legalidade estrita, mas não despreza o direito posto; procura empreender uma leitura 
moral do Direito, mas sem recorrer a categorias metafísicas (…) No conjunto de idéias ricas e heterogêneas 
que procuram abrigo neste paradigma em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos 
princípios e a definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da 
argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o desenvolvimento de uma 
teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, 
promove-se uma reaproximação entre o Direito e a filosofia”. BARROSO, Luís. Neoconstitucionalismo e 
Constitucionalização do Direito (O triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, 240, abr./jun., 2005, p. 5-6. 
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Entretanto, logo no início de Direito e Razão, Ferrajoli descreve as inúmeras 

incongruências existentes na produção da Escola Clássica. Em sua visão, os autores 

apesar de comungarem da mesma inspiração Iluminista, utilizam-se de pressupostos 

bastante heterogêneos, dentre os quais se destacam “as doutrinas dos direitos naturais, as 

teorias contratualistas, a filosofia racionalista e empirista, as doutrinas políticas da 

separação dos poderes e da supremacia da lei, o positivismo jurídico e as concepções 

militaristas do direito e da pena”63. Tais incongruências de pressupostos permitiram que 

as proposições clássicas fossem apropriadas por sistemas penais autoritários e 

antigarantistas, que mascaravam práticas voltadas à “defesa social” em um discurso 

aparentemente cumpridor de princípios penais.64 

Para não cometer os mesmos erros dos autores clássicos, Ferrajoli propõe um 

novo modelo garantista, agora embasado em axiomas de cunho prescritivo. Por meio 

deles é definido um conjunto de garantias penais e processuais, consideradas basilares 

para a existência de um Sistema de Justiça Criminal em consonância com o Estado 

Democrático de Direito. Tais princípios estariam organizados na seguinte ordem, sendo 

os primeiros seis garantias penais e os últimos garantias processuais:  

 

1) princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação 
ao delito; 2) princípio da legalidade, no sentido lato ou no sentido estrito; 3) 
princípio da necessidade ou da economia do Direito Penal; 4) princípio da 
lesividade ou da ofensividade do evento; 5) princípio da materialidade ou da 
exterioridade da ação; 6) princípio da culpabilidade ou da responsabilidade 
pessoal; 7) princípio da jurisdicionariedade, também no sentido lato ou no 
sentido estrito; 8) princípio acusatório ou da separação entre juiz e acusação; 
9) princípio do ônus da prova ou da verificação; 10) princípio do contraditório 
ou da defesa, ou da falseabilidade.65 

 

Nota-se que a enunciação deste conjunto já havia sido feita desde a Escola 

Clássica, entretanto, o modelo Garantista impõe a necessidade de que todas estas 

garantias sejam realmente efetivas para que se verifique a incidência de um Sistema Penal 

garantista. O autor em discussão chega ao ponto de demonstrar que um Sistema Garantista 

só existiria com a somatória dos princípios elencados, de modo que outros arranjos 

                                                
63 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002, p. 29. 
64 Ferrajoli descreve esta apropriação autoritária da Escola Clássica Italiana da seguinte forma “as filosofias 
utilitaristas podem fundamentar, como nas doutrinas da Escola Clássica italiana de Beccaria a Carrara, uma 
concepção da pena como mínima aflição necessária, mas também podem informar tecnologias penais 
autoritárias e antigarantistas, como as da prevenção especial ou as da defesa social, orientadas ao objetivo 
da máxima segurança possível.” Idem. 
65 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. 3. ed. rev. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2002, op. cit., p. 75. 
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institucionais mais ou menos autoritários poderiam existir com a presença de algumas 

dessas garantias concatenadas de forma própria.  

No modelo de Ferrajoli alguns princípios penais apresentam maior importância. 

Em razão disso, tais princípios centrais contêm outros, como é o caso do princípio da 

retributividade, que tem como decorrências a lesividade, materialidade e culpabilidade.66 

Logo, um Sistema Penal que não apresente um dos princípios de maior importância é 

classificado como extremamente autoritário, pois ao se suprimir aquele de relevância 

superior também se retiram do Ordenamento as garantias dele decorrentes.  

 

 

2.2.2. As formas de relação entre Direito Penal e Constituição  

 

 

Apresentadas as linhas mestras do Neoconstitucionalismo e do Garantismo, fica 

evidente o diálogo que se estabelece entre as proposições de ambos e o seu estreitamento 

com a evolução histórica, principalmente no que toca a afirmação do caráter impositivo 

dos princípios e da busca pela efetivação das garantias constitucionais. É nesta relação 

que se situam os princípios penais presentes na Constituição Federal de 1988 e a partir 

dela que será analisada a questão da revista íntima em estabelecimentos prisionais. 

Por fim, cabe questionar como se dá a relação entre Direito Penal e a 

Constituição. Nas obras estudadas sobre o tema estão presentes de duas pelas quais ocorre 

esse diálogo, uma primeira tem suas bases no positivismo, essencialmente na lógica de 

validade que decorre da conhecida “pirâmide kelseniana”, segundo a qual as normas 

inferiores devem ter respaldo naquelas hierarquicamente superiores. Nessa linha se insere 

Gunther Jakobs, que descreve: “O Direito Penal se legitima formalmente mediante a 

aprovação conforme a Constituição [...] A legitimação material reside no fato das leis 

penais serem necessárias para a manutenção da forma de sociedade e do Estado.”67 

Por outro lado, também é proposta a existência de um segundo tipo de relações 

nas quais se projeta a Constituição para a Dogmática Penal e se cria de fato o Direito 

Penal Constitucional. Neste tipo, a Constituição pode funcionar como elemento fundante, 

limitador ou fator de evolução do Direito Penal. 

                                                
66 Ibidem, p. 78. 
67 JAKOBS, Gunther. Derecho Penal Parte General: Fundamentos y Teoría de la imputación. Madrid: 
Marcial Pons, 1995, p. 44. 
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Na primeira possibilidade, Nuvolone aponta que o sistema punitivo é 

completamente moldado pelas garantias constitucionais, sendo impossível existir 

qualquer normativa que se relacione a cominação ou execução da pena que gravite fora 

dos princípios68. Assim sendo, um Direito Penal não constitucional é inconcebível. Esta 

ideia mostra-se presente de forma análoga em autores como Zaffaroni, que irá apontar na 

Constituição a função de ser a fonte de criação e informação do Direito Penal, na medida 

em que fornece os limites para a produção legislativa e para a interpretação das leis 

penais69. 

Outra forma de enxergar o diálogo entre o Direito Penal e a Constituição é a que 

entende ser esta o elemento limitador ou redutor do primeiro. Aqui o Direito Penal ganha 

certa independência sendo suas possibilidades de aplicação limitadas pelos elementos 

vindos da Lei Fundamental70.  

Por fim, há de se apontar os autores que entendem a Constituição como um fator 

de evolução do Direito Penal. Para estes, o arcabouço de princípios e garantias é norteador 

da aplicação dos institutos que devem se guiar pelos anseios sociais traduzidos pelo Poder 

Constituinte.71 Nota-se aqui a redução da força vinculante que as garantias constitucionais 

apresentam, de modo que passam a funcionar mais como critérios informativos ou como 

princípios programáticos. 

Finda a exposição da relação entre Direito Penal e Constituição, parte-se para a 

análise dos princípios penais expressos no texto constitucional que são sensíveis à questão 

da Revista: o Princípio da Intranscendência da Pena e a Dignidade da Pessoa Humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68 NUVOLONE, Pietro. O sistema do Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 40. 
69 PIERIANGELI, José; ZAFFARONI, Eugenio. Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Geral. 9 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 125. 
70 SILVA, Ivan da. Das bases constitucionais do Direito Penal. Revista de Informação Legislativa. 
Brasília a. 39 n. 156 out./dez, 2002, p. 46. 
71 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1991, p. 11-
12. 
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2.3. Os Princípios Penais Atinentes à Revista Íntima 

 

2.3.1. O Princípio da Intranscendência da Pena: conceito e previsão 

constitucional 

 

 

O Princípio da Intranscendência da Pena encontra na doutrina diversas 

denominações, dentre as quais se destacam “Pessoalidade da Pena”, “Personalidade da 

Penal”, “Responsabilidade individual da Pena” e “Responsabilidade penal pessoal”72. 

 Apesar da variação, todas denominações referem-se ao disposto no artigo 5º, 

inciso XLV da Constituição Federal de 1988, que apresenta a seguinte redação: “nenhuma 

pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e 

contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido”. De forma 

semelhante, o princípio é encontrado na Convenção Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de San Jose da Costa Rica) que em seu artigo 5º, item 3 prevê: “A pena não pode 

passar da pessoa do delinquente”.  

René Dotti trata o princípio como um verdadeiro dogma do Direito Penal, 

responsável por vedar a aplicação e a execução de pena contra indivíduos, que não sejam 

ao menos autor ou partícipe de fato definido como punível73. Acrescenta-se ainda que 

essa garantia é produto de uma “longa maturação história e jurídica”, afirmação que é 

corroborada por Luís Bonetto, o qual assevera ser a responsabilização pelas ações de 

outros uma das formas mais primitivas de punição74. 

Da mesma maneira entendem outros autores, como Alexis Brito, Willian 

Oliveira, Miguel Paz e Juan Carlos Olivé, que descrevem a existência de 

responsabilizações coletivas nos primórdios do Direito Penal, quando a pena poderia 

“transpassar à família, aos amigos ou à comunidade a qual pertencia o delinquente”75.   

                                                
72 Neste trabalho será dada preferência às denominações “Princípio da responsabilidade penal pessoal” e 
“Princípio da Intranscendência da Pena”, visto que essa é a nomenclatura usualmente empregada pelos 
Tribunais Superiores e citada pelos autores que tratam da questão da Revista. Cf. BELO, Warley. 
Jurisprudência organizada sobre os princípios do Direito Penal. Florianópolis: Bookess, 2012.  
73 DOTTI, René. Curso de Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.  
74 LASCANO, Carlos Julio Org. Derecho penal: parte general, libro de estudio. Córdoba: Advocatus, 
2005, p. 123. 
75 FERRÉ OLIVÉ, Juan Carlos et al. Direito Penal brasileiro; parte geral: princípios fundamentais e 
sistema. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 97.  



43 
 

Por fim, a lição de Antonio Riezu alerta que há inúmeras previsões na normativa 

nacional e internacional que mencionam a proibição de castigos coletivos.  Nenhuma 

delas, entretanto, volta-se a proibir a punição a uma pluralidade de pessoas, mas sim o 

castigo coletivo de inocentes como consequência de um fato pelo qual não são 

responsáveis.76  

Tal princípio esteve previsto em todas as Constituições brasileiras em diferentes 

configurações. É particularmente interessante observar que o texto da Constituição de 

1824, ao prescrever que a pena não teria efeitos para terceiros além do condenado, 

colocava expressamente que “nem a infâmia do Réo se transmitirá aos parentes em 

qualquer gráo, que seja”. Com isso, nota-se o reconhecimento das consequências danosas 

da sanção criminal aos familiares daqueles responsabilizados criminalmente desde o 

Império. 

Nos textos constitucionais subsequentes, aqueles promulgados em 1891, 1934 e 

1946, a redação dos artigos referentes ao princípio se limita à previsão de que “nenhuma 

pena passará da pessoa do delinquente”. Isto é, retira-se qualquer menção a familiares ou 

a consequências patrimoniais advindas da pena. Em 1967 une-se, em um só artigo, o 

princípio da intranscendência penal e da individualização da pena, os quais passam a ser 

tratados de forma única por alguns doutrinadores, como se discutirá no tópico seguinte. 

A redação atual do inciso XLV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 

separa novamente os princípios antes unidos em um só artigo e não faz nenhuma menção 

expressa a possíveis terceiros afetados com a pena.  

 A partir de uma análise de Direito Comparado observa–se que o princípio não 

é expresso em diversas constituições, como a alemã e a espanhola. Exceções são as Leis 

Fundamentais da Itália em seu artigo 2777 e Portugal no artigo 30, item 378. Em relação à 

América Latina há previsão da garantia discutida apenas na Constituição venezuelana 

                                                
76 No original, em espanhol: “La normativa nacional e internacional menciona la prohibición de castigos 
colectivos, sin más, pero en realidad no se trata de prohibir el castigo a una pluralidad de personas, sino 
que lo que verdaderamente proscriben estos textos es el castigo colectivo de inocentes como consecuencia 
de un hecho del que no son responsables. (...)Se trata en definitiva de prohibir las represalias, las 
venganzas, especialmente en períodos de guerra.” RIEZU, Antonio. El principio constitucional de 
responsabilidad personal por el hecho proprio. Manifestaciones cuantitativas. Anuario de derecho penal 
y ciencias penales, Madrid, v. 62, p. 211-252, jan./dez, 2009. 
77 “Artigo 27: A responsabilidade penal é pessoal.”. 
78“Artigo 30 - Limites das penas e das medidas de segurança: 3. A responsabilidade penal é insusceptível 
de transmissão.”. 



44 
 

(artigo 44, item 3)79 e na Argentina, que, apesar de não ser tão evidente, encontra-se no 

artigo 1880, que veda a “mortificação do condenado” para além do que a prisão exige. 

 

 

2.3.1.1. A Relação da Intranscendência da Pena com a Culpabilidade e a 

Individualização da Pena 

 

 

Ao consultar a doutrina, há diversas obras que tratam de princípios penais e não 

mencionam a Responsabilidade Individual da pena de maneira autônoma. Por vezes ela 

é colocada como uma implicação do princípio da culpabilidade81 e, em outras, é tratada 

em conjunto com a individualização da pena82. Dada essa proximidade com que são 

tratadas tais garantias, demonstra-se pertinente estudar essas relações.  

Pelo princípio constitucional da culpabilidade prescreve-se que a pena deve ser 

imposta somente àqueles indivíduos capazes controlar suas ações e conscientes de que 

praticaram uma conduta penalmente reprovável. Dessa forma, somente há pena quando 

houver culpabilidade (nulla poena sine culpa)83. Ademais, também se garante que ao 

calcular a pena deve-se levar em conta a magnitude da culpa do autor do fato.  

Consoante Juarez Cirino dos Santos, a responsabilidade pessoal é decorrente do 

princípio culpabilidade. Isto porque a pena poderá ser imposta somente à pessoa do autor 

ou partícipe que de fato praticou conduta tipificada como criminosa com consciência e 

vontade livres para sua realização.84 Assim sendo, exceder os limites da pena àquele que 

não foi sujeito ativo do crime é, para além da violação da responsabilidade penal pessoal, 

também uma afronta à culpabilidade.  

                                                
79“Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia: 3. La pena no puede trascender de la 
persona condenada.”. 
80“Artículo 18 Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los 
reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de 
lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.”. 
81 SANTOS, Juarez Cirino dos. Manual de Direito Penal: parte geral. 6. ed. Florianópolis: Conceito, 
2014, p. 25. 
82 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro parte geral: introdução, história, lei penal, 
princípios e bem jurídico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 174. 
83JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general. 4. ed. Granada: Comares, 1993, 
p. 19.  
84 SANTOS, Juarez Cirino dos, op. cit. p. 25. 
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Na mesma linha argumentativa Rene Dotti85 e Luiz Flávio Gomes86 valem-se da 

relação entre culpabilidade e intranscendência para rechaçar a possibilidade de 

responsabilização penal da pessoa jurídica. Segundo tais autores, na previsão de que a 

pena não passará da pessoa do condenado, o termo “pessoa” refere-se “aos seres humanos 

de carne e osso”, os quais são os únicos capazes do cometimento de fato típico.87  

Há ainda autores que entendem estar a responsabilidade pessoal implícita à 

culpabilidade, de modo que o primeiro princípio não teria existência autônoma. Nesta 

linha insere-se Francesco Palazzo que menciona a importância da “personalização da 

responsabilidade penal” e a “proibição [da condenação] penal pelo fato de outrem” ao 

tratar do princípio da culpabilidade nos direitos alemão e italiano.88 Da mesma forma, 

Hans Jescheck aponta que é somente o indivíduo que foi levado à tentação na situação 

concreta que pode ser considerado culpado pela sua ação, cabendo ao Direito Penal lhe 

sancionar pessoalmente89.  

Ainda, Cezar Bitencourt, ao tratar da culpabilidade, afirma que ela é o princípio 

garantidor de que a limitação da pena à pessoa do condenado está adstrita aos limites de 

sua conduta, ou seja, a sanção deve ser imposta somente ao sujeito que efetivamente 

contribuiu para prática do crime90. Por fim, Silva Sanchez descreve que a 

responsabilidade penal pessoal está muito ligada à ideia de que o indivíduo deve ser livre 

e responsável por suas ações, conforme exigido pelo princípio da culpabilidade, de modo 

que a pena não pode se estender a terceiros que não decidiram livremente praticar a 

conduta tipificada91.  

Rene Dotti, ao tratar da segunda relação apontada, aquela existente entre a 

intranscendência e a individualização da pena, defende que a primeira é o gênero da qual 

                                                
85 DOTTI, René. Curso de Direito Penal: parte geral. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 
144-146. 
86 PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro parte geral: introdução, história, lei penal, 
princípios e bem jurídico, op. cit., p. 174. 
87 Sobre a questão: SANTOS, Juarez Cirino, op. cit., p. 25. e GOMES, Luiz Flávio, op. cit., p. 104.  
88 PALAZZO, Francesco Carlo; SANTOS, Gérson Pereira dos (trad.). Valores constitucionais e Direito 
Penal: um estudo comparado. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1989, p. 55. 
89 No original: “la pena criminal unicamente puede bajarse en la constatación de que al autor cabe 
reprocharle personalmente por su hecho.” JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte 
general, op.cit., p. 19. 
90 BITENCOURT, Cezar. Tratado de Direito Penal: parte geral. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 15-
16. 
91 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Responsabilidad individual o responsabilidad social en el delito. 
Revista peruana de ciencias penales, Lima, 7/8, n. 12, p. 193-198, 2002. 
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a segunda é espécie92. Diversos outros autores como Luís Luizi, Luiz Regis Prado e 

conceituam as garantias apontando pontos de contato93.  

Pelo princípio da individualização da pena entende-se que a sanção criminal 

imposta deve levar em conta a gravidade do delito, tanto abstratamente pelo legislador 

quanto em sua concretude, no momento da definição da pena pelo magistrado. Além 

disso, devem ser sempre consideradas as características pessoais do condenado para a 

definição da pena que lhe seja mais adequada.   

 

 

2.3.1.2. A Intranscendência da Pena e a Revista Íntima 

 

 

Na doutrina que trata do princípio da intranscendência da pena, a questão da 

Revista é mencionada por um número reduzido de autores, dentre os quais figuram Raúl 

Zafaroni e Nilo Bastista, que a mencionam ao discorrerem sobre realidade prisional 

brasileira94 e argentina95. Para tais autores, “a transcendência está no vexame da revista 

imposta às visitas dos presos, com o pretexto da segurança”.  

Em parecer técnico elaborado pela Rede de Justiça Criminal ao projeto de lei n° 

7764/14, que versa sobre a proibição da revista em âmbito nacional, afirma-se que tal 

prática representa uma violação ao princípio da pessoalidade na aplicação da pena, porque 

se trata de medida institucional de imposição de sofrimento a pessoas pelo fato de 

possuírem relações afetivas com uma pessoa presa.96 

A relação entre Revista e pessoalidade da pena é também descrita em denúncia 

feita à Comissão Interamericana de Direitos Humanos no Caso no 10.506. Neste, a esposa 

de um preso e sua filha de treze anos foram submetidas a diversas revistas em sua 

cavidade vaginal, como condição para adentrarem estabelecimento prisional na cidade de 

Buenos Aires. Na petição enviada à Comissão, alega-se que a medida tem caráter penal 

degradante que transcende a pessoa do condenado ou processado para seus familiares 

                                                
92 DOTTI, René. Curso de Direito Penal: parte geral, op. cit., p. 144-146. 
93 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais e op. cit. PRADO, Luis. Tratado de Direito Penal 
brasileiro parte geral: introdução, história, lei penal, princípios e bem jurídico, op. cit. 
94 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal brasileiro: primeiro volume: teoria 
geral do Direito Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2013, p. 232. 
95 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Derecho penal: parte 
general. Buenos Aires: Ediar, 2000, p. 124. 
96 REDE DE JUSTIÇA CRIMINAL. Parecer técnico ao PLS n. 480/2013: Sobre a revista vexatória de 
visitantes em unidades prisionais, 2013. 
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inocentes, violando o artigo 5.3 do Pacto de San José da Costa Rica. Tal tese foi acolhida 

pela Comissão em seu relatório final, que determinou a cessação da prática e a 

indenização das mulheres a ela submetidas97.   

Nesta relação entre a revista íntima e o princípio estudado é necessária uma 

análise crítica deste, na qual se deve ultrapassar a mera interpretação literal de que pena 

opera exatamente como descrita na lei ou na sentença. Isso porque pela mera redação da 

previsão constitucional do princípio da Intranscendência estudado, não se depreende 

imediatamente que a Revista representa uma afronta imediata à garantia de Pessoalidade 

da Pena. É somente quando são trazidas contribuições teóricas que se demonstram os 

impactos da revista íntima para visitantes e a correlação entre o fato de se ser familiar 

para a submissão obrigatória à prática que fica demonstrada a gravidade que a prática 

represente frente ao princípio penal constitucional abordado nesse tópico. 

Corroborando tal consideração, a autora Yuri Dutra aponta que: 

 

 A Pena de Prisão, conforme verificar-se-á do ponto de vista fático dos 
familiares dos reclusos em visita as Prisões, é muito mais do que o texto 
da lei e símbolos jurídicos, portanto perfeitamente capaz de ser 
transmitida para a figura dos familiares de reclusos, principalmente se 
eles tiverem sofrendo todos os efeitos negativos da pena concreta, sem 
terem cometido crimes e sem serem sentenciados.  

 Através de pesquisa etnográfica com entrevistas qualitativas, verificar-
se-á nesta pesquisa se a revista íntima representa uma pena para os 
familiares.98 

 
 
 

2.3.2. O Princípio da Dignidade Humana: conceito e previsão constitucional 

 

2.3.2.1. A Evolução do Conceito de Dignidade Humana 

 

 

A Dignidade da Pessoa Humana é um dos princípios empregados com maior 

frequência ao se tratar da relação entre Direito Penal e Constituição. Como coloca Helena 

                                                
97 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso no 10.506 – Argentina vs. X e Y. 
Decisão em: 15 de outubro de 1996. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Argentina10506.htm#_ftn1. Acesso em 2 jul. 2016. 
98 Idem. 



48 
 

da Costa, isso se deve ao fato do Sistema Penal ser a maior ameaça à dignidade daqueles 

que são incriminados em comparação às outras formas de sanção estatal.99  

A menção constante à Dignidade em decisões judiciais, doutrina e no discurso 

político não é acompanhada da definição clara do que se entende pelo Princípio100. Assim, 

é necessário que inicialmente sejam delimitados os limites do conceito para que ele não 

seja empregado de maneira retórica, descolada de seu significado.  

As obras que se voltam à definição da dignidade traçam as linhas gerais do 

conceito a partir da reconstrução histórica do seu conteúdo101. Nessa linha, o primeiro 

paradigma da noção de Dignidade é o Cristianismo, no qual é basilar a crença de que o 

ser humano foi “criado à imagem e semelhança de Deus” e que, portanto, tem capacidade 

de autodeterminar-se e decidir em função de seu livre arbítrio. Construção teórica que 

pode ser constatada em trechos do Antigo e Novo Testamento, bem como na produção de 

Tomás de Aquino.102  

Entretanto, como aponta Fábio Konder Comparato, a fundamentação cristã 

realiza-se por muitos séculos apenas como um discurso retórico, considerando que o 

Cristianismo apoiou a escravidão de negros e indígenas, além de legitimar a inferioridade 

das mulheres. Em razão disso, é necessário afastar-se desse atributo divino aos Homens 

para encontrar a origem efetiva da noção de dignidade.103  

Helena da Costa demonstra que a dignidade como atributo pessoal surge no 

século XVIII, quando seu significado estava atrelado a honrarias da aristocracia e de 

ocupantes de cargos públicos104. Com as mudanças vividas durante o período, 

promovidas pelo Iluminismo e pelo Jusnaturalismo moderno, há uma acomodação do 

conceito aos ideais de liberdade e igualdade, de modo que todos os indivíduos passam a 

ser dotados de dignidade na medida em que têm autonomia para usufruírem de direitos 

que lhe são inatos.  

Apesar do avanço teórico que a extensão da dignitas da nobreza a todos os 

indivíduos apresentou, não se pode dizer que ela foi suficiente para encerrar as discussões 

                                                
99 COSTA, Helena da. A Dignidade Humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2008, p. 19-20. 
100 BITTAR, Eduardo. Ética, Cidadania e Constituição: O Direito à Dignidade e à Condição Humana. 
Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 8, jul./dez, 2006, p. 145. 
101 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010 p. 34-35 
102 Idem. 
103 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, São Paulo: Saraiva, 1.ª 
ed., 1999, p. 17. 
104 COSTA, Helena da. A Dignidade Humana: teorias de prevenção geral positiva, op. cit. p. 22. 
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sobre sua aplicabilidade. Isso porque as mudanças tiveram efeitos primordialmente 

declaratórios, uma vez que não foram usufruídas pelos grupos sociais inferiores à 

burguesia e provocaram a abertura demasiada do conceito que perdeu concretude e 

aplicabilidade.105 

É na obra Metafísica dos Costumes que Kant apresenta um novo contorno 

filosófico do conceito. Nele, dignidade é atributo indissociável da pessoa na medida em 

que ela tem valor absoluto e não pode ser intercambiada por nenhum outro equivalente. 

Dessa maneira, um ser humano nunca poderia ser colocado em cálculo ou confronto com 

qualquer outra coisa que tenha preço sem que seja ferida a sua dignidade. Essa distinção 

entre pessoas e coisas é decorrente da razão humana, universal a todos os indivíduos, que, 

por serem indistintamente racionais, também são dotados de dignidade. 

Kant expressa esta proposição por meio de um imperativo categórico (Praktische 

Imperativ), segundo o qual deveriam orientar-se todos os Homens: deve-se agir de forma 

que a humanidade tanto na sua pessoa, como na pessoa do outro, seja sempre um fim em 

si mesma e jamais somente um meio para algo.106 

Ao estudar a construção kantiana de dignidade, Herbert Paton descreve que se 

tratar de um termo técnico emprestado dos Estóicos, em oposição a “preço”. O Preço é 

valor em troca: uma coisa tem preço se é possível colocar outra em seu lugar como 

equivalente. Ao contrário dele, a dignidade está acima de qualquer mensuração e não 

apresenta substituto. 107 

A partir disso, Kant conclui que é somente por meio da moralidade que um ser 

racional pode ser um fim em si mesmo, pois o fato do ser humano ser capaz de atuar 

moralmente é o que viabiliza que ele trate os demais indivíduos dignamente. 

                                                
105 Idem. Sobre a origem da noção de dignidade nas honrarias provenientes de cargos públicos é evidente 
na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão em seu artigo 6º “(...)Todos os cidadãos são iguais a 
seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua 
capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.” 
106 No original:  „Der praktische Imperativ wird also folgender sein: Handle so, daß du die Menschheit, 
sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß 
als Mittel brauchest” IMMANUEL, Kant. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Stuttgat: Reclams 
Universal-Bibliothek, 1961, p.75. 
107Na versão original em inglês: “'Dignity or 'worthiness' is a technical term borrowed from the Stoics and 
is opposed to 'price'. Price is value in exchange: a thing has a price if we can put something else in its place 
as an equivalent. Dignity or worthiness is above all price and has no equivalent or substitute. (…) It is only 
through morality that a rational being can be a law-making member of a kingdom of ends and consequently 
can be an end in himself! From this Kant concludes that only morality, and humanity so far as it is capable 
of morality, can have dignity or worthiness or inner worth, 4 and so can be an object of reverence.” 
PATON, Herbert. The Categorical Imperative: A study in Kant's Moral Philosophy. Londres: 
Hutchinson's University Library, 1946, p. 190.  
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O conceito kantiano de dignidade é uma das principais referências, sendo 

encontrada em diversas legislações nacionais e internacionais108. Sua adoção na 

Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos é produto de uma reação internacional a partir do repúdio às diversas 

violações de direitos fundamentais ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial. 

Também neste período ela passa a figurar em diversas Constituições, como a Alemã (Lei 

Fundamental de Bonn de 1949) que afirma logo em seu artigo 1º que “A dignidade da 

pessoa humana é intangível. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder 

público.”. 

Concepção diversa de dignidade surge a partir do Idealismo Alemão do século 

XIX, com Hegel. Em Filosofia do Direito, ele refuta a concepção kantiana ontológica da 

dignidade como um atributo necessário do ser humano e coloca como central a relação 

entre o indivíduo e a coletividade109. Nessa linha, o Homem não nasce naturalmente 

digno, mas adquire este atributo quando a sociedade o reconhece como tal. Esse 

reconhecimento estaria consubstanciado na cidadania.110  

A matriz hegeliana da dignidade é importante na medida em que permitiu a 

outros autores conceber conceitos a partir dela, como é o caso de Niklas Luhmann, que 

em sua teoria funcional da personalidade (Funktionale Personlichkeitstheorie). Para ele, 

a dignidade resulta da construção da personalidade do indivíduo por meio da cooperação 

social. Como efeitos práticos desta concepção, o Estado precisa fornecer as condições 

mínimas para que se seus cidadãos a partir de seu próprio esforço tenham uma condição 

de vida digna111.  

A proposta Luhmanniana é fortemente criticada por transferir aos indivíduos a 

culpa por não viverem de forma digna e eximir o Estado de garantir direitos fundamentais. 

É inclusive tratada por Christian Starck como um equívoco sociológico, pois justificaria 

a aceitação de uma condição inferior para grupos sociais marginalizados.112  

                                                
108 SARLET, Ingo. As Dimensões da Dignidade da Pessoa Humana. Revista Brasileira de Direito 
Constitucional, n. 09, p. 361-388, jan./jun, 2007, p. 368-369. 
109 HEGEL, Georg Wilhelm. Filosofia do Direito. Tradução: Paulo Meneses. et al. São Leopoldo: Ed. 
UNISSINOS, 2010. 
110 Segundo a Autora, as relações morais sobre as quais se determina a dignidade são sociais e históricas, e 
não baseadas no direito natural ahistórico e anterior a qualquer constituição social e comunitária. Assim, a 
dignidade forma-se de maneira intersubjetiva, na relação com o outro. ALMEIDA, Silvana de. Dignidade 
humana e filosofia hegeliana. Anais do seminário dos estudantes de pós-graduação em filosofia da 
UFSCar. 10a ed, 2014. 
111 COSTA, Helena da. A Dignidade Humana: teorias de prevenção geral positiva, op. cit, p. 30-31. 
112 STARCK, Christian (Coord.). Das Bonner Grundgesetz. 4ª ed., v.1. München: Verlag Franz Vahlen, 
1999. 



51 
 

Entretanto, a construção de Luhmann não é a única inspirada em Hegel. A Teoria 

do Reconhecimento, que tem como expoente teórico Axel Honneth, compreende que as 

relações interpessoais são o cerne da existência da dignidade humana, já que se é digno 

na medida em que os outros lhe tratam de maneira correspondente.  

Este reconhecimento, no entanto, é diferente daquele da teoria de Hegel, pois 

não se opera passivamente com a aquisição da cidadania, mas acontece na luta por direitos 

e na rejeição de condições opressivas. Assim, ganham-se afeitos práticos mais relevantes 

ao conceito, na medida em que “um sujeito [...] respeitado [...] encontra reconhecimento 

jurídico não só na capacidade abstrata de poder orientar-se por normas morais, mas 

também na propriedade concreta de merecer o nível de vida necessário para isso”113. 

Mesmo com mitigação do idealismo Hegeliano, o conceito de dignidade humana 

baseado na Teoria do Reconhecimento ainda é alvo de críticas na medida em que deixa 

de considerar elementos materiais necessários ao atingimento da dignidade humana, 

baseando toda sua análise na comunicação e empatia recíprocas entre os atores sociais. 

Nesse sentido, autoras como Nancy Fraser apontam que é necessário trazer ao debate 

mais do que as relações intersubjetivas e resgatar as dimensões econômicas para se ter 

uma vida digna. Nas palavras da autora: 

 

Lutas pelo reconhecimento ocorrem num mundo de exacerbada 
desigualdade material – desigualdades de renda e propriedade; de 
acesso a trabalho remunerado, educação, saúde e lazer; e também, mais 
cruamente, de ingestão calórica e exposição à contaminação ambiental; 
portanto, de expectativa de vida e de taxas de morbidade e 
mortalidade.114 

   
 

Estas exigências de redistribuição aliadas ao reconhecimento provocam um 

incremento de concretude à dignidade humana que deve ser garantida em duas dimensões: 

ontológica ou defensiva e instrumental ou prestacional. Na primeira, relacionada à esfera 

do reconhecimento, concebe-se a dignidade como o atributo que impede a violação dos 

direitos fundamentais ligados às liberdades individuais. Por sua vez, a segunda dimensão 

exige alocação de recursos para eliminação de desigualdades materiais, sendo 

                                                
113 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. de Luiz 
Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003, p. 193. 
114 Fraser, Nancy. "Da redistribuição ao reconhecimento? Dilemas da justiça numa era pós-socialista". 
Cadernos de Campo, 2006, nº 14-15, p. 232. 
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fundamental a atuação positiva do Estado. Nesta garante-se a redistribuição de recursos 

e a efetivação de direitos sociais decorrentes da dignidade.115 

Finalmente, é crucial apontar a maneira própria que o Marxismo tem de 

compreender as diversas conceituações apresentadas de dignidade, pelo especial aporte 

crítico que traz. Inicialmente se volta à concepção kantiana rejeitando-a em suas 

premissas pois a sociedade capitalista é, antes de tudo, uma sociedade de proprietários de 

mercadorias, na qual as relações sociais dos homens no processo de produção tomam uma 

“forma coisificada” 116. Disso decorre o fato de que o indivíduo pode ser enxergado 

diretamente como mercadoria, não somente em casos extremos como na escravidão, mas 

também quando precisa vender sua força de trabalho e fica dependente de regras que 

regulam a circulação de mercadorias.  

Ao afirmar que na sociedade capitalista ocorre necessariamente a reificação da 

classe trabalhadora, os teóricos marxistas inferem que a dignidade supostamente 

universal é alcançada apenas por meio da propriedade. Portanto, a função do conceito 

totalizante de dignidade é fundamentalmente ideológica, pois esconde as desigualdades 

insuperáveis no modo de produção capitalista em uma construção jurídica abstrata a 

idealista, verificada na proposição de Hegel e nas dela decorrentes.  

A riqueza das ponderações realizadas é por vezes de difícil operacionalização na 

doutrina e jurisprudência, que necessitam de um conceito claro de Dignidade Humana 

para fundamentar suas posições. Apesar da dificuldade de delimitação conceitual ainda 

não ter se solucionado completamente, é usual que sejam trazidas conceituações, como a 

de Ingo Sarlet, que consolida diversas facetas do conceito em uma extensa descrição:  

 

 Temos por dignidade humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e condição por parte do Estado e da comunidade implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem à pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da 

                                                
115 O funcionamento dessas dimensões é aclarado por Nancy Fraser: “Quando lidamos com coletividades 
que se aproximam do tipo ideal da classe trabalhadora explorada, encaramos injustiças distributivas que 
precisam de remédios redistributivos. Quando lidamos com coletividades que se aproximam do tipo ideal 
da sexualidade desprezada, em contraste, encaramos injustiças de discriminação negativa que precisam de 
remédios de reconhecimento. No primeiro caso, a lógica do remédio é acabar com esse negócio de grupo; 
no segundo caso, ao contrário, trata-se de valorizar o “sentido de grupo” do grupo, reconhecendo sua 
especificidade. Ibidem.  
116 PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovitch. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Acadêmica, 
1988, p. 70-71. 
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própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante devido respeito aos demais seres que integram a 
rede da vida.117 

 
 

 
2.3.2.2. A Previsão Constitucional da Dignidade Humana  

 
 
 

Ao analisar o histórico das Constituições brasileiras, encontra-se a menção à 

dignidade humana no sentido previamente apresentado apenas na Lei Fundamental de 

1988, em seu artigo 1º, inciso III. Anteriormente, estavam previstos somente direitos 

fundamentais em espécie e, especificamente na Constituições de 1967, mencionava-se 

qual a “dignidade humana” atrelada à proteção ao trabalho.118  

Considerando os países da União Europeia, há menção clara do princípio nas 

Constituições da Alemanha, Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, Itália e Bélgica. Na 

Cartas da França, Dinamarca, Holanda, Luxemburgo, o princípio está implícito. Já na 

América Latina, Paraguai, Cuba, Venezuela, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia e Brasil119 

trazem a dignidade explícita em seu texto e há países como a Argentina que não traz o 

termo expressamente, mas faz menção a condições de trabalho dignas, moradia digna, 

além de prisões saudáveis e limpas, voltadas à segurança e não ao castigo.  

Na Convenção Americana de Direitos Humanos, o princípio se encontra no 

artigo 11, que apresenta os seguintes itens:  

 

 1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento 
de sua dignidade. 

 2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em 
sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 

 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou 
tais ofensas. 

 
 
 
 
                                                
117 SARLET, Ingo. Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 
1988, op. cit., p. 70. 
118 Artigo 157, inciso II da Constituição de 1967: A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, 
com base nos seguintes princípios: II - valorização do trabalho como condição da dignidade humana. 
119 Nesta passagem não serão transcritos cada dispositivo das Constituições estrangeiras, como foi feito no 
tópico anterior, quando se analisou o princípio da responsabilidade penal pessoal, pois os artigos que 
mencionam a dignidade humana não trazem mudanças relevantes de conceituação do princípio ou na forma 
como ele é mencionado. 
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 2.3.2.3. Natureza Jurídica da Dignidade Humana  
 
 

 
Ao contrário do princípio da Intranscendência da Pena, sobre o qual não há 

dúvida a respeito de sua natureza jurídica, a dignidade humana é tratada na doutrina de 

diversas formas, nem sempre sendo descrita como um Princípio. 

 Ampla corrente doutrinária defende que se trata de um postulado basilar, dotado 

de maior importância que os demais princípios constitucionais, por ser o cerne de toda a 

proteção ao indivíduo. Nessa função, ele funciona como auxiliar da interpretação e 

aplicação de outras normas, em especial de direitos fundamentais e não poderia sofrer 

qualquer em nenhuma circunstância. 

Ainda nessa linha, que se aproxima da concepção kantiana de dignidade, 

segundo a qual qualquer conduta que afronte minimamente o campo de proteção do 

indivíduo significa a violação total da dignidade humana, está o posicionamento que a 

entende como uma regra, por não comportar qualquer tipo de mitigação.  

Tal concepção, apesar de supostamente promotora de maior proteção à 

dignidade, não poderia ser acolhida por completo pela Teoria dos Princípios, pois seria 

uma exceção à sistemática da categoria dos princípios, que pode ser sempre mitigada e 

sopesada quando necessário. A saída de Alexy nesse ponto específico é classificar a 

Dignidade Humana como norma de natureza dúplice, sendo tanto princípio como regra. 

Nessa linha, nos casos em que se manifesta como regra, não se questionaria se 

ela prevalece sobre outras normas, mas apenas se foi violada ou não120. Por sua vez, ao 

se apresentar na forma de princípio pode sim ser sopesada em relação aos demais 

(princípios) quando necessário, dentro dos limites da proporcionalidade. 

Pelo marco teórico escolhido nesse trabalho, correspondente à Teoria Externa e 

aos marcos da Teoria dos Princípios, irá se trabalhar com a dignidade como princípio 

penal constitucional, que pode ser objeto do exame de proporcionalidade quando 

confrontado com outras garantias. Tal escolha não significa assumir que a dignidade tem 

status inferior a outras garantias, mas se baseia na constatação de que afrontas à dignidade 

existem e são a realidade do sistema prisional. Assim, o mínimo que se deve exigir do 

                                                
120 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. op. cit., p. 114. 
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legislador e dos aplicadores das normas penais e de execução penal é a explicação clara 

de suas justificativas para mitigar a dignidade.  

 
 

2.3.2.4. A Relação da Dignidade com o Princípio da Humanidade das Penas 
 
 
 

Ao analisar a literatura produzida sobre o Princípio da Dignidade Humana no 

Direito Penal, observa-se que a maior parte dos autores não o classifica propriamente 

como um princípio penal, mas como uma norma de incidência mais ampla que tem 

reflexos em todos nos princípios constitucionais penais. Exceções são encontradas, por 

exemplo, na Obra de Luiz Regis Prado121, que apresenta a dignidade como princípio penal 

autônomo.  

Apesar da divergência quanto à autonomia do princípio em comento para o 

Direito Penal, é pacífico que a sua principal manifestação no corpo de garantias penais na 

constituição se materializa no princípio da humanidade das penas.122 

Ao se tratar da humanidade das penas há duas previsões constitucionais que 

expressam o princípio. A primeira delas, prevista no artigo 5º, XLIX da Constituição 

Federal, é mais geral e assegura aos presos o respeito a sua integridade física e moral, já 

a segunda veda penas perpétuas, de trabalhos forçados, de banimento, cruéis e a pena 

capital, conforme disposto no artigo 5º, XLI da Constituição Federal. Há também 

expressão do princípio no artigo 3º da Lei de Execução Penal que assegura ao preso a 

manutenção de todos os direitos não afetados pela condenação criminal nem pela lei. Por 

fim, no Pacto de San José da Costa Rica, encontra-se o princípio no artigo 5º, itens 1 e 

2123.  

Em toda sua amplitude, o princípio proíbe que qualquer sanção penal imponha 

situação degradante ao condenado124. Isto é o que Magalhães Noronha descreve com a 

                                                
121 PRADO, Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro parte geral: introdução, história, lei penal, 
princípios e bem jurídico, op. cit., 169-172. 
122 Neste sentido encontra-se a lição de Busto Ramirez. BUSTO RAMIREZ, Juan. Manual de Derecho 
Penal Espanol. Barcelona: Ariel, 1986. 
123 Artigo 5º - Direito à integridade pessoal: 1. Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade 
física, psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos 
ou degradantes. Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito devido à dignidade 
inerente ao ser humano. 
124 COSTA, Helena da. Dignidade Humana: teorias de prevenção geral positiva, op. cit., p. 16. 
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frase “não olvida o Estado a dignidade da criatura humana por mais desprezível que seja 

o criminoso”125. 

 Zaffaroni e Pieriangeli traduzem essa ideia afirmando que a pena ou as 

consequências dela advindas não podem criar um impedimento físico permanente ou uma 

consequência jurídica indelével do delito. Desta forma, a pena deve ter seus efeitos 

limitados ao tempo de cumprimento e suas consequências não poderiam tornar o cidadão 

liberto eternamente marcado pela sanção126. 

Juarez Cirino dos Santos complementa ainda que o princípio “não se limita a 

proibir a abstrata cominação e aplicação de penas cruéis ao cidadão livre, mas proíbe 

também a concreta execução cruel de penas legais ao cidadão”127, como seria o caso de 

grande parte das penitenciárias e cadeias públicas brasileiras.   

 Dando ênfase a aspecto distinto da maioria dos autores apresentados, Jescheck 

afirma ser necessário não permitir que o princípio da humanidade encubra o caráter 

necessariamente retributivo da pena, que precisaria causar necessariamente um mínimo 

sofrimento ao condenado, caso contrário estar-se-ia “premiando” o infrator pela prática 

de condutas socialmente nocivas. Nessa linha notadamente punitiva, o princípio da 

humanidade deveria incidir em todas as relações humanas e fundamentar a punição 

efetiva daqueles que o violam128.  

 

 

2.3.2.5. A Dignidade da Pessoa Humana e a Revista Íntima 

 

 

A dignidade da pessoa humana é citada em grande parte dos trabalhos e 

documentos pesquisados que tratam da revista íntima. Neles, aponta-se que a prática 

estudada viola a dignidade das visitantes por se tratar de uma a ofensa a diversas garantias 

correlatas ao princípio maior em questão. As principais ofensas mencionadas dizem 

respeito às violações da intimidade, honra, saúde e integridade física dos familiares de 

presos. 

                                                
125 MAGALHÃES NORONHA, Edgard. Direito Penal. 37. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 223. 
126 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique, Manual de Direito Penal Brasileiro: 
Parte 
Geral, op. cit. p. 156-157. 
127 SANTOS, Juarez dos. Manual de Direito Penal: parte geral, op. cit. p. 31.  
128 JESCHECK, Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal: parte general, op. cit., p. 36.  
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No que se refere à intimidade, Yuri Dutra descreve que ela é frontalmente lesada 

por meio da exigência de desnudamentos e visualização do interior das cavidades anal e 

vaginal dos visitantes129. Isso é corroborado na análise dos procedimentos da revista 

íntima pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que demonstra serem 

eles uma ingerência arbitrária de funcionários públicos na privacidade dos visitantes130.  

Em seu relatório, sobre casos de revistas íntimas em cidadãs argentinas, a 

Comissão aponta ainda que “o direito à intimidade garante uma esfera que ninguém pode 

invadir e uma área de atividade que é absolutamente própria de cada indivíduo”131. Sendo 

assim, é inegável a afronta à intimidade e, portanto, à dignidade humana, promovida pela 

Revista. 

Ao ser mencionada a ofensa à honra das visitantes, afirma-se que ela se 

consubstancia na humilhação em se submeter a um procedimento que exige a exposição 

da genitália. Carlos Mariath revela ser essa uma situação de desconforto profundo que 

viola a integridade moral dos que são revistados como condição para exercer seu direito 

de visitação132. Por sua vez, a CIDH coloca expressamente que se trata de “ato que ofende 

a consciência e a honra”133.  

Correlata à violação da honra pessoal estão os apontamentos de que a Revista 

causa irreversível dano psicológico aos familiares de presos. Especialistas em saúde 

mental apontam que mulheres que foram revistadas por anos sucessivos apresentam 

efeitos psicológicos análogos aos de pessoas torturadas em regimes de exceção, as quais 

apresentaram sequelas vitalícias após a experiências vivenciadas. 134 

Tal quadro se agrava ainda mais quando são observados os impactos em crianças 

e adolescentes, que têm o potencial de apresentar graves danos psíquicos após 

submeterem-se à Revista135. Descreve-se que o simples fato de menores de idade se 

                                                
129 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit, p. 103.  
130 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso no 10.506 – Argentina vs. X e 
Y. Decisão em: 15 de outubro de 1996. Disponível em: 
https://www.cidh.oas.org/annualrep/96span/Argentina10506.htm#_ftn1. Acesso em 2 jul. 2016. 
131 Idem. 
132 MARIATH, Carlos Roberto. Limites da Revista Corporal no âmbito do Sistema Penitenciário. Revista 
Jus Navigandi, Teresina, ano 13, n. 1761, 27 abr., 2008. 
133 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, op. cit. 
134 No caso tratado pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, são mencionadas sequelas 
psicológicas análogas entres mulheres revistadas intimamente e vítimas de tortura de agentes da Ditadura 
Militar argentina.  Idem. 
135 ROSA, Bruna de. A Revista Íntima em Crianças e Adolescentes nos Estabelecimentos Prisionais 
Catarinenses Frente à Doutrina da Proteção Integral e do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 
2014. Monografia de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Faculdade de Direito, Universidade do 
Extremo Sul Catarinense, Criciúma. 
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despirem perante terceiros no interior do estabelecimento penal é fator causador de 

traumas, ainda mais em se tratando de crianças com pouca idade, com discernimento 

reduzido acerca do que a prática representa136.  

Tratando da saúde física, afirma-se que a Revista configura também uma 

violação da integridade corporal dos familiares de detentos, pois uma inspeção de 

cavidades corporais íntimas deveria ser realizada somente por profissionais da área da 

saúde, mesmo que não haja contato entre o agente penitenciário e a pessoa revistada137. 

Por sua vez, há também riscos à saúde de pessoas idosas que não têm a 

capacidade de realizarem agachamentos ou saltos exigidos durante a revista e colocam à 

prova sua saúde ao tentarem realizar tais movimentos138.  

Nota-se com as descrições acima que inúmeros aspectos da vida dos familiares 

os quais visitam estabelecimentos prisionais são violados com a Revista, de modo que 

quando se descreve que se trata de uma prática contrária à dignidade humana se está 

empregando o princípio com mais de uma mera enunciação.  

Desse modo, demonstrou-se que, ao contrário do que exige o postulado da 

dignidade, o grupo majoritariamente de mulheres e crianças estudado não recebe por parte 

do Estado o respeito a seus direitos fundamentais, sendo-lhe afrontadas as garantias da 

Dignidade correlatas ao exercício de uma existência saudável.  

  

 

2.4. O Confronto com o Princípio da Segurança e as Alternativas à Revista 

Íntima 

 

Como já colocado na parte inicial deste capítulo, é plenamente possível a 

mitigação de princípios constitucionais, uma vez que são mandamentos de otimização. 

Entretanto, há de se observar com qual outro princípio constitucional a intranscendência 

                                                
136 MARIATH, Carlos Roberto. Limites da Revista Corporal no âmbito do Sistema Penitenciário, op 
cit. 
137 No relato da autora “No ato da observação desse procedimento, com flexões e abertura do canal vaginal 
para observação pela revistadora da Prisão, a médica da CEM, disse que tal inspeção não permitia a 
visualização efetiva do canal vaginal das mulheres, colocando em risco a saúde delas e submetendo-as a 
tratamento aviltante.” DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em 
familiares de reclusos em Florianópolis, op. cit. 2008, p. 133. 
138 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Relatório sobre Mulheres 
Encarceradas. Disponível em: http://www.ajd.org.br/ler_noticia.php?idNoticia=129. Acesso em 04 jul. 
2016. 
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da pena e da dignidade humana estariam em conflito para se justificar suas incidências 

em menor grau. 

Yuri Dutra aponta que a opção pela revista íntima em estabelecimentos 

prisionais decorre da ponderação feita pela Administração Pública entre os princípios 

apresentados e a garantia da segurança, prevista no artigo 5º, caput da Constituição 

Federal, dente os quais prevaleceria o último. 

O denominado “princípio da segurança” é usualmente compreendido como a 

garantia da manutenção da segurança pública e com o “dever do Estado de preservar a 

ordem pública” 139. Concepção esta que é alvo de uma série de críticas, pois se 

legitimariam abusos no exercício do poder punitivo e se suspenderiam a garantia de 

direitos fundamentais ao condenado (e a sua família) para promover a manutenção da 

“defesa social”. 

Sobre o uso ideológico do princípio da segurança para legitimar abusos, Fabiana Prado:  
 
 
 A segurança, com todas as adjetivações que se lhe atribui na atualidade, 

como “pública”, “cidadã”, ou “urbana”, não passa, repita-se, de um 
argumento utilizado para conferir legitimidade ao poder punitivo, como 
expressão da ideologia da defesa social, invocada durante toda a 
história, desde que o Estado assumiu o poder de punir.140 

 
 

Apesar destas ponderações a respeito dos possíveis usos ideológicos do princípio 

em comento, sua menção é recorrente na produção teórica e jurisprudencial que aborda a 

questão da revista íntima141. Assim, demonstra-se pertinente tratar do conflito que se 

apresenta entre ele os princípios constitucionais penais estudados por meio de uma 

ponderação que seja metodologicamente adequada. Para tanto, conforme definido na 

parte inicial do capítulo, escolheu-se empregar a Regra da Proporcionalidade. 

Como já descrito, para usar a proporcionalidade corretamente é necessário que 

se compare a medida a ser avaliada (a revista íntima) com outras alternativas aptas à 

substituí-la. Sendo assim, a seguir serão apresentadas as outras opções à Revista da forma 

como é hoje realizada em grande parte dos estabelecimentos prisionais no Brasil. 

 

                                                
139 DUTRA, Yuri Frederico. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de 
reclusos em Florianópolis, op. cit. 2008, p. 30-33. 
140 PRADO, Fabiana. A ponderação de interesses em matéria de prova no processo penal. São Paulo: 
IBCCRIM, 2006, p. 197.  
141 DUTRA, Yuri Frederico, op. cit., p. 33-36. 
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2.4.1. As Alternativas à Revista Íntima  

 

2.4.1.1. Cães Farejadores 

 

 

O uso de cães farejadores com a habilidade de encontrar entorpecentes é 

amplamente empregado em estabelecimentos públicos e privados, além de buscas 

pessoais. Apesar de ser reportada a capacidade dos animais de farejarem pequenas 

quantidades de drogas, mesmo quando acondicionadas em recipientes que vedam odores, 

pesquisa do jornal estadunidense Chicago Tribune revelou que somente 44% dos alertas 

caninos levaram à apreensão de substâncias ilícitas142. 

Ainda nos Estados Unido, no estado de Washington, reporta-se que cães foram 

capazes de encontrar aparelhos celulares que estavam escondidos dentro de um complexo 

prisional na cidade de Monroe143. Por sua vez, empresa que atua com esse tipo de busca, 

afirma que em um mês seus cães encontraram 133 aparelhos celulares e 128 carregadores 

em estabelecimentos prisionais em diversos estados dos EUA144.  

 No Brasil, essa alternativa à revista íntima foi proposta pelo Governo Estadual 

do Espírito Santo que alega sua plena viabilidade e eficiência, pois os animais “poderão 

detectar que pessoas estão transportando drogas nas roupas, amarradas ao corpo ou até 

mesmo nas partes íntimas”145. Por sua vez, Leonardo Lélis e Brenno Grillo citam que o 

uso de cães farejadores é prática comum no sistema prisional nacional, porém não 

apresentam dados a respeito146.  

                                                
142 Os casos analisados ocorreram na cidade de Naperville, estado do Illinois (EUA), sendo as buscas eram 
realizadas em carros e nos seus motoristas pelos animais. Disponível em: 
http://articles.chicagotribune.com/2011-01-06/news/ct-met-canine-officers-20110105_1_drug-niffing-
dogs-alex-rothacker-drug-dog.  Acesso em: 4 de julho de 2016. 
143 SPOTO, MaryAnn. Cell phone-sniffing dogs used to crack down on N.J. prisoners orchestrating crime 
from behind bars. NJ Advance Media, Nova Jersey. 12 dez. 2011. Disponível em: 
https://web.archive.org/web/20120919141516/http://www.publicbroadcasting.net/kplu/news.newsmain/ar
ticle/0/1/1533129/KPLU.Local.News/Dogs.Used.to.Sniff.Out.Cell.Phones.in.NW.Prisons. Acesso em: 4 
jul. 2016. 
144 FRAZIER, Ian. Scratch And Sniff. New Yorker, Nova Iorque. 19 out. 2009. Disponível em: 
http://www.newyorker.com/magazine/2009/10/19/scratch-and-sniff. Acesso em: 27 fev. 2018. 
145 Espírito Santo prepara uma revolução social no sistema penitenciário. Disponível em: 
http://www.elimarcortes.com.br/2012/05/espirito-santo-prepara-uma-revolucao.html. Acesso em 27 fev. 
2018. 
146 LÉLLIS, Leonardo e GRILLO, Brenno. Lei proíbe revista íntima em mulheres e reabre debate sobre 
segurança. Consultor Jurídico, São Paulo. 19 abr. 2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-
abr-19/lei-proibe-revista-intima-mulheres-reabre-debate-seguranca. Acesso em: 29 jun. de 2016. 
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O uso de cães para buscas foi adotado também no Sistema Prisional paulista, 

sem notícia de que tenha sido sistematicamente empregado para a revista de visitantes. 

No momento os animais são treinados e usados pelo Grupo de Intervenção Rápida (GIR), 

em casos de intervenções e buscas de drogas entre os presos147. 

Apesar de ser apontada como uma alternativa viável, sua aplicação foi 

desencorajada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que 

na Resolução nº 05/2014, recomendou ser proibido o “uso de cães ou animais farejadores, 

ainda que treinados para esse fim”148. Tal posicionamento decorre de constatação do 

potencial de intimidação que os animais podem apresentar. 

De modo geral, pode-se avaliar a alternativa como positiva por não envolver 

desnudamentos, nem procedimentos que invadam a intimidade dos revistados. Apesar 

disso, os dados a respeito da eficácia dos animais para encontrar substâncias ilícitas 

variam em grande escala149, de modo que não se demonstra comprovado seu êxito.  

 

 

2.4.1.2. Revista no Próprio Preso 

 

 

Outra proposta descrita por Gustavo Junqueira é a transferência da Revista para 

os presos após a visita, de modo a manter a integridade física e psicológica de suas 

famílias150. Tal alternativa também é apontada como uma solução óbvia e muito mais 

lógica que a revista íntima nos familiares pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos. Em sua decisão encontram-se os seguintes excertos: 

 
 Em outras situações, utilizam-se métodos distintos e menos degradantes 

para chegar ao mesmo fim, ou seja, para inspecionar uma pessoa a fim 
de garantir a segurança das instalações ou prevenir atos ilícitos (...) o 

                                                
147 SOUZA, Jorge de. Agentes penitenciários adestram cães para farejar celulares e drogas. Assessoria de 
Imprensa da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo. Disponível em: 
http://www.sap.sp.gov.br/noticias/not199.html. Acesso em: 1º mar. 2018. 
148 BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. Resolução no 
05 de 28 de Agosto de 2014. Recomenda a não utilização de práticas vexatórias para o controle de ingresso 
aos locais de privação de liberdade e dá outras providências. 
149 Ao mesmo tempo em que há estatísticas como a apresentada de que somente 44% dos alertas de drogas 
emitidos pelos animais levaram a apreensões, dados divulgados pela Polícia Militar de Santa Catarina 
afirmam que os cães farejadores demonstraram estar corretos em sua atuação em até 95% dos casos.  
http://www.jornaldeblumenau.com.br/?modulo=noticias&caderno=policia&noticia=01492-cao-farejador-
da-pm-alcanca-95-de-eficiencia. Acesso em 4  jul. 2016. 
150 JUNQUEIRA, Gustavo; FULLER, Paulo Henrique Aranda. Legislação penal especial. 6. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
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mais simples seria revistar posteriormente o preso antes de devolvê-lo 
ao seu pavilhão comum ou cela. 

 [...] Obviamente, teria sido muito mais simples e razoável inspecionar 
os reclusos após uma visita de contato pessoal, em vez de submeter 
todas as mulheres que visitam as penitenciárias a um procedimento tão 
extremo151. 

 
 

Apesar da suposta obviedade da medida, seu grande entrave é a necessidade de 

uma local adequado para a realização da visita social e íntima entre presos e seus 

familiares. Isso porque a maioria dos estabelecimentos não apresenta local adequado para 

que o convívio aconteça, de modo que as horas de visitação têm lugar em pátios e galerias 

onde os presos permanecem durante momentos de recreação e nos banhos de sol152. Por 

vezes, há inclusive acesso das visitas às próprias celas153.  

Assim, há a possibilidade de que objetos proibidos que fossem trazidos pelas 

visitas pudessem ser escondidos nos referidos pátios ou nas celas, tornando mais 

trabalhosas as buscas a serem realizadas após a visitação. Logo, seria necessária a 

adaptação dos estabelecimentos prisionais para que “ao invés de revistar o visitante na 

entrada, bastaria revistar o preso no momento em que fosse levado para as dependências 

internas exclusivas”154.  

Quanto à eficácia da medida em descobrir objetos proibidos que eventualmente 

estejam inseridos em cavidades corporais dos presos após a visita, cabem as mesmas 

ressalvas apresentadas no capítulo inicial em relação ao procedimento. Isto é, não há 

comprovação de que a revista íntima é procedimento exitoso ao fim que se propõe.  

Há de se mencionar ainda que tal solução ignora o fato de que a revista íntima é 

procedimento fisicamente invasivo, com possibilidade de sequelas físicas e psíquicas que 

não podem ser impostas aos condenados. Adotar esta medida apenas impediria uma 

violação imediata ao princípio da intranscendência da pena, pois se estaria preservando 

as visitantes, porém ainda se estaria diante de afronta à dignidade humana, pelas razões 

descritas no tópico anterior. 

Neste sentido, encontram-se as recomendações do Centro Internacional de 

Estudos Penitenciários, que elaborou um Manual para agentes penitenciários no qual 

                                                
151 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. Caso no 10.506 – Argentina 
vs. X e Y, op. cit.  
152 BRITO, Alexis de. p. cit., p. 142. 
153 LEAL, César Barros. Execução penal na América Latina à luz dos direitos humanos: viagem pelos 
caminhos da dor. Curitiba: Juruá, 2012, p. 247. 
154 BRITO, Alexis de. Execução penal. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013., p. 143. 
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descreve que os procedimentos de revista em pessoas presas devem ser executados de 

forma que “não sejam humilhadas pelo processo de revista, por exemplo, tendo de ficar 

completamente nuas” e “devem proibir que os agentes de segurança façam revistas 

internas do corpo de uma pessoa presa”155. 

 

 

2.4.1.3. Visitação sem Contato entre o Preso e sua Família  

 

 

Outra alternativa encontrada na literatura é a suspensão das visitas com a 

possibilidade de contato físico entre o preso e seus familiares. Para tanto, os encontros 

seriam realizados em local especial no qual há vidros ou grades que separam os detentos 

dos visitantes, conhecidos como “Parlatórios”. 

Tal alternativa é citada em casos excepcionais, não se fazendo presente em 

normativas nacionais sobre a questão, nem em recomendações internacionais. Ao 

contrário, foi repudiada pela CIDH ao avaliar postura do governo da província de Buenos 

Aires que impôs a visitação sem contato físico a visitantes que se recusaram a realizar a 

revista íntima.  

Na visão da Comissão, a ausência de contato físico é uma afronta ao “direito à 

família” previsto no artigo 17, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos156. 

Garantia semelhante encontra-se no rol de direitos do preso, estabelecido na Lei de 

Execução Penal, que garante a visita de familiares e amigos, apesar de não regular sua 

forma de realização157. 

No que concerne sua eficiência, é inegável que é uma das alternativas que 

apresenta risco mínimo de que objetos indevidos sejam trazidos pelos visitantes. 

 

 

                                                
155 COYLE, Andrew. Administração Penitenciária: Uma Abordagem de Direitos Humanos - Manual 
para servidores penitenciários. Londres: International Centre for Prison Studies, 2002, p. 81. 
156 “Artigo 17 - Proteção da família: 1. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e deve ser 
protegida pela sociedade e pelo Estado.” 
157 Alexis de Brito afirma que “infelizmente, a lei não explica detalhadamente quais são os termos da viista 
a que o preso tem direito. Por isso é muito comum que cada Estado tenha suas regras ditadas pelas 
Secretarias responsáveis ou mesmo pelo Departamento Penitenciário Estadual, o que é mais raro”. Mesmo 
a portaria 122/2007 do DEPEN que trata das visitas nos estabelecimentos federais não deixa claro se há 
garantia de que elas serão feitas com contato direito entre preso e visitas. BRITO, Alexis de. Execução 
penal, p. 141. 
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2.4.1.4. Escâner Corporal 

 

 

Os Escâneres Corporais são aparelhos eletrônicos que têm a capacidade de 

produzir imagens detalhadas de corpos, revelando todo seu conteúdo interno e oculto 

sobre as roupas158. Ele funciona por meio de um feixe extremamente reduzidos de “Raios 

X” que atravessam os indivíduos vistoriados, formando uma imagem que é transmitida 

por sistema de computação. O criador do aparelho, Steve W. Smith afirma que eles  

oferecem um risco mínimo à saúde e podem ser utilizados sem restrições mesmo em 

crianças, idosos e gestantes, pois a quantidade de radiação absorvida pelo corpo é 

ínfima.159A afirmação é confirmada pela Coordenadora Geral de Instalações Médicas e 

Industriais Comissão Nacional de Energia Nuclear dos EUA (CNEN), Maria Helena 

Marechal, que garante que “se o escâner for usado de forma correta e estiver em perfeitas 

condições de funcionamento, ele não apresenta nenhum risco”160 

Para além da eficiência desta alternativa, que produz imagem clara de todo 

interior do corpo do visitante, evitando que mesmo objetos proibidos que tenham sido 

ingeridos sejam revelados161, trata-se de uma forma de revista que não exige qualquer 

forma de desnudamento e ainda é realizada em até dez segundos162. 

Essa rapidez seria de extrema utilidade nos estabelecimentos prisionais 

nacionais que apresentam longas filas nos dias de visitação e contam com poucos 

funcionários para realizar a revista nos visitantes. Estima-se que cada procedimento 

completo da revista íntima leva aproximadamente quinze minutos, e que o uso dos 

Bodyscanners promoveria uma entrada muito mais célere nos estabelecimentos 

                                                
158 ALMEIDA, Telma; BRITO, Marcelo; ALMEIDA, Douglas. A Revista Íntima Feminina no Sistema 
Penitenciário Brasileiro à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Anais do IV Congresso em 
Desenvolvimento Social. Montes Claros, 2014. 
159 Em artigo sobre a questão, descreve-se: “Quanto aos níveis de radioatividade, o pesquisador afirma que 
os valores são ínfimos e que, portanto, não oferecem riscos à saúde. ‘A quantidade usada por vez é de 
somente 5 microRem [unidade de medida da radiação]. Para se ter uma ideia, passageiros de avião recebem 
cerca de 500 a cada hora de vôo e, nos raios X médicos, o paciente recebe de 10.000 a 100.000 microRem’, 
esclarece. RADICCHI, Fernanda; GARCIA, Gabriela. Escâner reduz constrangimento. Centro de Mídia 
Independente. 3 set. 2010. Disponível em: 
http://www.midiaindependente.org/pt/red/2010/09/476648.shtml. Acesso em 04 jul. de 2016.  

160 Idem. 
161 SEYMOUR, Andrew. High-tech body scanner at jail 'reveals everything'. Ottawa Citizen. Disponível 
em: http://cnews.canoe.com/CNEWS/Canada/2016/05/09/22631340.html. Acesso em 04 jul. 2016. 
162 Idem. 
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prisionais, poupando os agentes penitenciários de trabalho que descrevem como 

indesejado163.  

Umas das questões problemáticas é o custo dos aparelhos, que não são 

produzidos pela indústria nacional e custam por volta de 180 mil dólares por unidade164. 

Outro fator crucial é necessária manutenção constante para garantir seu funcionamento 

adequado e sem risco, além da capacitação dos agentes penitenciários para operarem a 

tecnologia de maneira correta165. 

Internacionalmente, o uso de escâneres tem sido amplamente discutido, 

principalmente devido ao seu uso como mecanismo de segurança em aeroportos. De 

modo geral, as críticas se referem ao fato de se tratar de uma intromissão demasiada na 

intimidade e à existência de dúvidas quanto à completa eficiência da detecção de objetos 

proibidos como drogas, armas e explosivos. 

Em relação à primeira crítica, Andrew Welch escreve que a imagem produzida 

pelos escâneres seria o equivalente a uma reprodução em três dimensões do corpo nu da 

pessoa que se observa. Por este motivo, há quem chame os aparelhos de “revistas íntimas 

virtuais” e “nude scanners” (escâneres com nudez)166. 

O autor descreve que essas imagens em alta definição seriam também uma forma 

de intromissão na intimidade e não poderiam ser obtidas sem que houvesse fundada 

suspeita e uma ordem judicial prévia. Corroborando o argumento teórico de que se trata 

de intromissão severa à intimidade, há denúncias de uso indevido da tecnologia em 

aeroportos no Estados Unidos, onde mulheres reportaram terem sido obrigadas a passar 

inúmeras vezes pelo aparelho para terem seus corpos observados por funcionários que 

tinham clara intenção de assediá-las167. 

                                                
163 Sobre a forma como os agentes penitenciários enxergam a Revista íntima é ilustrativo o seguinte 
comentário de um deles: “Se as visitantes de presídios acham constrangedora a situação das revistas, 
imagine para as pobres agentes que tem que executar essas revistar, observar e visualizar essas cenas muitas 
vezes até 800 vezes em um único sábado ou domingo. Se as visitantes querem dignidade, as funcionárias 
também querem para si, mas não podemos ficar todos nas mãos dos vagabundos, inclusive dos 
engravatados.” Comentário de leitor ao texto: ANDRADE, Jenis. Assembléia Aprova Fim da Revista 
Íntima. Disponível em: http://jenisandrade.blogspot.com.br/2014/07/assembleia-aprova-fim-da-revista-
intima.html. Acesso em 12 jul. 2015. 
164 FLACY, Mike. Tsa to Yank Controversial ‘Naked’ Full-Body Scanners out of Airports. Digital Trends. 
Disponível em: http://www.digitaltrends.com/home/tsa-will-finally-remove-controversial-naked-full-
body-scanners/. Acesso em 04 jul. 2016. 
165 RADICCHI, Fernanda; GARCIA, Gabriela. Escâner reduz constrangimento, op. cit.  
166 WELCH, Andrew. Full-Body Scanners: Full Protection from Terrorist Attacks or Full-On Violation of 
the Constitution?. Transportation Law Journal, vol. 37, n. 3, 2010, p. 178. 
167 A Rede de Televisão estadunidense CBS divulgou que mais de quinhentas reclamações foram feitas ao 
Transportation Security Administration (TSA) órgão governamental responsável pela segurança em 
aeroportos. ZETTER, Kim. Female Passengers Say They Were Targeted for TSA Body. Wired, California 
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Diversas soluções foram apontadas para reduzir os impactos dos escâneres à 

intimidade e evitar abusos por parte de quem os controla foi proposta pela Comissão de 

Mobilidade e Transporte da União Europeia. Dentre elas destacam-se a proibição de que 

os aparelhos armazenem cópias das imagens corporais e a recomendação de que o 

funcionário responsável por analisar as imagens esteja em local separado daquele onde 

fica o escâner, de modo a evitar que se possa identificar a imagem corporal produzida 

com a pessoa revistada.168  

Apesar dessas medidas, organizações estrangeiras como a American Civil 

Liberties Union169, a Comissão de Igualdade de Direitos Humanos da Grã-Bretanha170 e 

a Comissão de Direitos Humanos da Coreia171 mostraram-se contrárias ao uso 

indiscriminado dos aparelhos em aeroportos e estabelecimentos públicos.  

A outra grande crítica a respeito dos escâneres diz respeito à possibilidade de 

falhas na detecção de objetos proibidos que são acondicionados em embalagens que 

impedem a penetração dos “Raios X” que o aparelho emite. Apesar disso, na bibliografia 

mencionada nesta seção, nota-se que tanto aqueles que defendem a eficácia dos 

aparelhos172, tanto aqueles que são contrários173 não apontam dados estatísticos claros, de 

modo que não há ainda total certeza na avaliação da eficácia da medida. 

                                                
14 fev. 2012. Disponível em: https://www.wired.com/2012/02/female-body-scans/. Acesso em 05 jul. 
2016. 
168 As recomendações da Comissão na íntegra, segundo o original: “only security scanners which do not 
use ionizing radiation can be deployed and used for passenger screening; security scanners shall not store, 
retain, copy, print or retrieve images; any unauthorized access and use of the image is prohibited and shall 
be prevented; the human reviewer analyzing the image shall be in separate location so that he/she cannot 
see the screened passenger, the image shall not be linked to the screened person and shall be blurred or 
obscured to prevent the identification of the face of the passenger; any technical devices capable of storing, 
copying or photographing or otherwise recording images shall not be allowed in the separate location 
where the image is analyzed; a passenger may request that the image of his/her body is analyzed by a 
human reviewer of the gender of his/her choice;  passengers must be given the possibility of opting out 
from a security scanner. In this case the passenger shall be screened by an alternative screening method 
including at least a hand search; passengers must be fully informed on the technology used before being 
screened”. COMISSÃO EUROPEIA DE MOBILIDADE E TRANSPORTE. Orientações sobre 
Escâneres de Segurança. Disponível em: http://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-
security-policy/scanners_en.htm.  Acesso em: 7 jul. 2016. 
169Airport X-ray labelled strip search. The Sydney Morning Herard, Sidnei. 5 dez. 2006. Disponível em: 
http://www.smh.com.au/articles/2006/12/05/1165080915144.html. Acesso em 5 jul. 2016. 
170 EHRC issues warning to UK government over use of 'discriminatory' body scanners at airports. Mend, 
Londres. Disponível em: http://www.iengage.org.uk/archived-news/765-ehrc-issues-warning-to-uk-
government-over-use-of-discriminatory-body-scanners-at-airports. Acesso em:  5 jul. 2016. 
171 Korean Human Rights Body Opposes to Airport Body Scanners. Independent, Londres. 8 mar. 2015. 
Disponível em: http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/skorean-human-rights-body-
opposes-airport-body-scanners-2015338.html. Acesso em:  5 jul.2016. 
172 Neste sentido: RADICCHI, Fernanda; GARCIA, Gabriela. Escâner reduz constrangimento, op. cit.  
173 Andrew Welch afirma que a ineficiência do aparelho é tão alta que não é lógico empregá-lo em face da 
lesão à intimidade que causa, no entanto, não apresenta dados estatísticos, somente descreve que existiram 
ações judiciais em que existiu a mesma alegação e um ataque terrorista em 2009 no qual há suspeita de que 
um homem teria conseguido passar com explosivos pelos escâneres sem ser detectado. WELCH, Andrew. 
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2.4.2. Avaliação das Alternativas com a Regra da Proporcionalidade 

 

 

Conforme apresentado, a regra da proporcionalidade apresenta três etapas de 

avaliação: a necessidade, a adequação e a proporcionalidade em sentido estrito. Na 

primeira delas, é preciso constatar se a revista íntima e suas alternativas são aptas a 

impedir a entrada de objetos proibidos por parte das visitas. Vale lembrar que o objetivo 

desejado precisa ser ao menos fomentado, mas não precisa ser totalmente alcançado pelas 

alternativas174. 

Nesta etapa, tanto a revista íntima feita nos visitantes, quanto às possibilidades 

apresentadas (cães farejadores, revistas nos próprios presos, visita sem contato e 

escâneres corporais) promovem em alguma medida a segurança dos estabelecimentos 

prisionais.  

Por sua vez, no critério necessidade, deve-se promover uma comparação 

hipotética entre a revista íntima e as outras possíveis soluções. Para tanto, são 

considerados dois critérios: a eficiência que cada variável apresenta para promover a 

segurança e o grau de restrição que se impõe aos princípios atingidos (dignidade dos 

visitantes e intranscendência da pena).  

Em relação à revista íntima, sua eficiência pode ser classificada como “média”, 

pois, apesar das críticas quanto ao êxito, ela mostra-se medida capaz de encontrar objetos 

proibidos nas cavidades corporais. No entanto, o grau de restrição causado aos princípios 

estudados é alto, como descrito durante este capítulo. 

O uso de cães farejadores também pode ser classificado como medida de média 

eficiência, promovendo um grau de restrição baixo à dignidade e à pessoalidade da pena, 

se comparada à revista íntima. 

A realização de visitas sem contato é a medida mais eficiente e que menos causa 

impacto à dignidade dos visitantes, também sendo aquela que melhor impede a 

transmissão de consequências da pena aos familiares. 

A transferência da revista para os próprios presos tem eficiência média, da 

mesma forma que a revista nos familiares, pois se trata do mesmo procedimento. Em 

                                                
Full-Body Scanners: Full Protection from Terrorist Attacks or Full-On Violation of the Constitution?, 
op. cit.  
174 Cf. SILVA, Luís Virgílio Afonso da. O proporcional e o razoável. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
ano 91, n. 798, p. 23-50, abr. 2002. 
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relação aos princípios, não há impacto direto para os visitantes, no que toca à dignidade 

e intranscendência da pena. 

Por fim, os escâneres corporais também podem ser classificados em sua 

eficiência como regulares, pois conseguem produzir imagens detalhadas, apesar da 

possibilidade de falhas reportada. A restrição que promovem à dignidade dos visitantes é 

bastante inferior à da revista íntima, apesar de não ser nula, vide as críticas feitas no tópico 

sobre a questão. Assim sendo, pode-se dizer que a restrição é baixa, porém não é nula.  

As conclusões são sistematizadas na seguinte tabela para melhor visualização da 

análise do critério da necessidade.  

 

 

 Eficiência175 Restrição promovida à Dignidade das 

visitantes e ao Princípio da 

Intranscendência da Pena176 

Revista Íntima média alta 

Cães Farejadores média baixa 

Visita sem contato alta baixa 

Revista nos presos média nula 

Escâneres média baixa 

 

 

Observa-se que a alternativa com pior resultado é a revista íntima, por ser aquela 

que mais restringe os princípios em questão e tem eficiência igual ou menor que as 

demais. Por esse motivo, ela é descartada já na etapa da necessidade. 

As demais alternativas atingem a verificação pelo último critério, o da 

proporcionalidade em sentido estrito. Neste se avalia se a restrição promovida à direitos 

                                                
175 Na análise da eficiência foram empregados três critérios - ALTA: quando a alternativa impede por 
completo a entrada de objetos proibidos no estabelecimento prisional; MÉDIA: quando a medida tem a 
capacidade de impedir a entrada, mas é alvo de críticas, em razão da possibilidade de falhas e BAIXA: 
quando há comprovação de que a medida não é um meio apto a coibir o transporte de artefatos proibidos. 
176 Na análise do impacto causado ao princípio da intranscendência da pena e à dignidade dos visitantes 
foram usados quatro critérios – ALTA: quando a medida envolvia violações de direitos mais extremas, 
como a exigência de desnudamento; BAIXA: quando a medida afetava os familiares de alguma forma, 
porém sem deixar sequelas físicas ou psicológicas mais sérias; NULA: quando não há qualquer impacto à 
saúde mental ou física dos visitantes. 
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fundamentais é aceitável, isto é, se a adoção da medida tem peso suficiente para justificar 

a restrição aos direitos fundamentais atingidos. 

Neste ponto, nota-se que o uso de cães farejadores seria uma medida 

proporcional, pois a restrição não promove a supressão completa da dignidade dos 

familiares e não impõe tratamento degradante ao ponto de ser considerada uma extensão 

de pena. Isso pressupondo que nessas revistas não haveria qualquer forma de 

desnudamento e que os animais não representariam nenhum risco aos revistados. 

A visita sem contato, por outro lado, representa uma supressão considerável à 

convivência familiar e impede também por completo a realização de visitas íntimas. 

Assim, é procedimento que afeta em demasia outros direitos fundamentais, não sendo 

proporcional em sentido estrito. 

A transferência da revista para os presos representa a simples alteração do sujeito 

que tem sua dignidade pessoal violada. Anteriormente, demonstrou-se ser inaceitável a 

forma como a revista é realizada nos familiares, pois provoca impactos na saúde mental 

e física, assim, o mesmo deve ser considerado em relação aos próprios presos, caso 

contrário também haverá séria violação do princípio da humanidade das penas. Destarte, 

pela gravidade da restrição à dignidade dos detentos, tal medida também se demonstra 

desproporcional em sentido estrito. 

Por fim, considerando o uso de escâneres, observa-se que a restrição à intimidade 

provocada pela observação das imagens corporais é baixa se comparada às práticas atuais 

de nudez e verificação do interior da genitália. Ademais, medidas podem ser tomadas para 

que essa intromissão na privacidade seja ainda menor, como descrito. Logo, trata-se de 

opção proporcional também em sentido estrito. 

Em resumo, após as três etapas, demonstraram-se proporcionais o uso de cães 

farejadores e os escâneres corporais, que são as medidas que melhor solucionam o 

conflito entre os princípios da segurança em face da dignidade humana e da pessoalidade 

da pena. 

O uso da regra da proporcionalidade para avaliar a revista íntima e suas 

alternativas é importante para reduzir a subjetividade na análise. Nota-se que em diversos 

trabalhos sobre o tema descreve-se que a própria revista íntima ou alguma das outras 

medidas apresentadas são “proporcionais” ou “razoáveis”, mas não se descreve como se 

atingiu esta conclusão177.  

                                                
177 ALVES, Jamil. Princípio da personalidade da pena e execução penal. Revista dos Tribunais. São Paulo. 
Impresso, v. 899, 2010, p. 431-454. 
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Como exemplos de autores que abordam a proporcionalidade na análise da 

questão da Revista estão Jamil Alves178, que defende a transferência da Revista para os 

presos com base na “razoabilidade” sem maiores considerações sobre o que isso seria. 

Além dele, Telma Almeida, Marcelo Brito, Douglas Almeida179 e Carlos Mariath180 

criticam a revista íntima, afirmando ser ela desproporcional e também não demonstram 

detalhadamente o que entendem por proporcionalidade. 

Evidentemente, como já antes alertado, há críticas de que a regra da 

proporcionalidade também apresenta certa subjetividade do intérprete, principalmente no 

critério da proporcionalidade em sentido estrito181. No entanto, o que se buscou fazer é a 

avaliação de alternativas frente aos princípios constitucionais penais de maneira a seguir 

uma metodologia clara de análise, com demonstração de cada passo percorrido.  

 

 

2.5. A Garantia da Legalidade: conceito e previsão constitucional 

 

 

O usualmente denominado “Princípio da Legalidade” é sintetizado na recorrente 

máxima criada por Feuerbach em 1801: “nullo crimen sine lege, nulla poena sine lege, 

nullum crimen sine poena legali”182, que pode ser traduzida na previsão contida no artigo 

1º do Código Penal Brasileiro e no artigo 5º, inciso XXXIX da Constituição Federal: “não 

há crime sem lei anterior que o defina, nem há pena sem prévia cominação legal”.  

Em sua formulação original, a legalidade estava fortemente vinculada à teoria 

da pena como coação psicológica (prevenção geral negativa), pois acreditava-se que era 

crucial a clara descrição da conduta delitiva tipificada e da pena que haveria em 

decorrência dela, para que a população se sentisse desencorajada de praticar ações 

desviantes. Na lição de Feuerbach, a conexão do mal com o delito tem que ser ameaçada 

                                                
178 Idem. 
179 ALMEIDA, Telma; BRITO, Marcelo; ALMEIDA, Douglas. A Revista Íntima Feminina no 
Sistema Penitenciário Brasileiro à Luz do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, op. cit.  
180 MARIATH, Carlos. Limites da Revista Corporal no âmbito do Sistema Penitenciário, op. cit.  
181 FERREIRA, Rafael. (A)Crítica Recepção das Teses Alexyanas: o locus da discricionariedade judicial 
em terrae brasilis, op. cit., p. 111. 
182 Há inclusive autores como Anibal Bruno que denominam o princípio da legalidade pela máxima de 
Feurbach. BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 192.  
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com a lei e o fim dela (e da ameaça nela contida) é, portanto, a intimidação dirigida a ação 

condicionada pela pena183.  

No entanto, apesar da vinculação do princípio a tal formulação, Welsel adverte 

que sua criação não se deu apenas com Feuerbach. Já era possível encontrá-lo em 

formulações doutrinárias e legais desde a Ilustração, ao final do século XVIII, período 

em que passa a fazer parte de diversos documentos como a Constituição Estadunidense 

de 1776 e a Declaração dos Direitos do Homem de 1789184. 

Posteriormente, a garantia desvincula-se paulatinamente de seus pressupostos 

originais, relacionados à prevenção geral negativa, e passa a ser reconhecido na doutrina 

como “o mais importante instrumento de proteção individual no Estado Democrático de 

Direito”185. Para Enrique Bacigalupo, que aborda tal evolução, a legalidade adquiriu ao 

longo da história caráter fundamental no Direito Penal, independentemente de qualquer 

teoria da pena186. 

Em relação ao seu conteúdo, há quatro regras que lhe fornecem operabilidade e 

concretude, as quais podem ser traduzidas nas seguintes máximas latinas: “nullum 

crimem sine lege scripta”; “nullum crimem sine lege praevia”; “nullum crimen sine lege 

certa”; “nullum crimen sine lege stricta”. 

Pela primeira regra decorrente da legalidade, há a proibição da criminalização 

de condutas que não sejam “lei escrita”. Apesar de sua aparente literalidade, ela comporta 

mais que a mera exigência de positivação na forma escrita e contém também a garantia 

de que a lei penal deve ser formulada segundo as determinações constitucionais prévias 

referentes ao processo legislativo. Assim, a única fonte legítima para produzir leis penais 

são os órgãos competentes seguindo o procedimento adequado.  

Sobre tal exigência, vale pontuar que no Brasil somente o Congresso Nacional é 

competente para criação de normas penais em sentido estrito (aquelas voltadas à 

criminalização primária de condutas), o que não se dá da mesma forma para normas 

próprias da execução penal, que operam de forma distinta, por meio da competência 

concorrente entre a União e os Estados, sendo o Congresso Nacional o responsável pela 

                                                
183 FEUERBACH. Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts.  
Aalen: Scientia Verlag, 1966, p. 45-49.  
184 WELZEL, Hans. Derecho penal aleman: parte general. 4. ed. Santiago: Juridica de Chile, 1993, p. 
25.  
185 SANTOS, Juarez dos. Manual de Direito Penal: parte geral, op. cit., p. 11. 
186 No original em espanhol: “De esta manera el principio nulla poena sine lege o principio de legalidade 
adquirió carácter fundamental en el derecho penal como principio constitucional y como principio 
propriamente penal, independiente de cualquier teoria de la pena”. BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. 
Principios de derecho penal: parte general. 3. ed. Madrid: Akal, 1994, p. 33.  
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edição da normativa geral, como é o caso da Lei de Execução Penal (lei 7.210/1984), e 

as Assembleias Legislativas, por leis próprias voltadas às peculiaridades de cada estado 

da federação.  

Essa primeira subregra apresenta estreita relação com o princípio geral de 

legalidade previsto no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal e também denominado 

de “legaliteralidade” ou “princípio da reserva legal”, segundo o qual “ninguém será 

obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Outra garantia associada à exigência da “lex scripta” é a proibição do costume 

como fonte normativa no Direito Penal. A vedação tem como justificativa o fato da mera 

reprovabilidade social de ações não legitimar automaticamente o uso da sanção criminal 

como instrumento para a proteção de bens jurídicos penalmente relevantes. Entretanto, 

há de se pontuar, que é recorrente na doutrina a possibilidade de práticas comunitárias 

reiteradas incidirem para beneficiar o réu, seja para descriminalizar determinada conduta 

típica ou reduzir a sua pena prevista187.   

No que toca à Execução Penal, Alexis de Brito defende que a exigência de lei 

“escrita” faz com que nenhum magistrado possa empregar sua discricionariedade para 

criar novos requisitos para concessão de direitos previstos em lei.188 Deste modo, apenas 

o que se encontra positivado pode limitar ou impedir o acesso a benefícios da Lei de 

Execução Penal.  

A segunda subregra da legalidade, voltada à necessidade de lei prévia ao fato 

punível, garante que não haverá retroatividade de disposições mais gravosas tanto em 

relação à norma que contém o tipo penal, quanto em face dos efeitos da condenação. Isto 

é, a garantia “tem o claro sentido de: a) impedir que alguém seja apenado por um fato que 

na época de seu cometimento não era delito nem era punível ou perseguível; b) proibir 

que seja aplicada uma pena mais pesada que a legalidade prevista na época de seu 

cometimento”189.  

Por outro lado, a lei penal sempre será retroativa quando tiver o condão de 

beneficiar o réu, seja quando tornar mais branda a condenação e seus efeitos ou quando 

                                                
187 Este é o entendimento de autores como Hans Kelsen em KELSEN, Hans. Allgemeine Theorie der 
Normen. Viena: Manz-Verlag, 1990, p. 87;  Hans Welzel em WELZEL, Hans. Derecho penal aleman: 
parte general, op. cit., p. 27 e Hans Hirsch em HIRSCH, Hans et. al. Leipziger Kommentar. 9a ed. Berlim: 
De Gruyter, 2003, p. 28. Além de autores brasileiros como Jurez Cirino dos Santos em SANTOS, Juarez 
dos. op. cit, p. 13 e Nilo Batista em BATISTA, Nilo. Bases constitucionais do princípio da reserva legal. 
Revista de Direito Penal, Rio de Janeiro, n. 35, p. 54-60, jan./jun., 1983. 
188 BRITO, Alexis. Execução Penal, op cit., p. 43-44. 
189 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal brasileiro: primeiro volume: teoria 
geral do Direito Penal, op.cit, p. 213. 
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descriminalizar a conduta tipificada (a chamada abolitio ciminis). A única ressalva feita 

pelo Código Penal à previsão de retroatividade é que se refere às chamadas leis penais 

excepcionais (editadas em situações de calamidade pública) ou leis penais temporárias, 

que têm seu tempo de vigência definido190.  

Por sua vez, pela necessidade de que a lei penal seja certa, entende-se que está 

proibida a vigência de normas que sejam indeterminadas, indefinidas ou obscuras. Assim, 

é necessário que do enunciado normativo se depreenda claramente o que está prescrito.  

É reconhecida pela doutrina a dificuldade de se ter absoluta precisão na produção 

legislativa a ponto de ser evitada qualquer divergência interpretativa. Gunther Jakobs 

discute tal problemática afirmando que deve haver harmonia entre a exigência de 

taxatividade e a possibilidade de adequação das normas às transformações sociais e às 

particularidades do caso concreto, principalmente quando da sua aplicação pelos 

magistrados191. Entretanto, é exigível do legislador que “esgote todos os recursos técnicos 

para dar a maior exatidão possível à sua obra”192, caso contrário será inconstitucional o 

dispositivo impreciso editado. 

Ao se tratar de taxatividade é fundamental ter em mente que a literalidade das 

normas penais não pode ser aplicada de maneira descontextualizada, desconsiderando o 

texto Constitucional e o contexto histórico e social, de modo a agravar a situação do 

destinatário da norma ou de restringir-lhe direitos. Neste sentido:  

 

    O respeito histórico ao âmbito real do proibido se impõe na legalidade 
porque, ao contrário, a simples omissão das agencias políticas ampliaria 
fantasticamente as proibições: o punitivo é um âmbito que as agencias 
políticas só podem planificar e aumentar mediante lei, e a omissão 
daquelas diante de mudanças significativas no contexto cultural ou 
tecnológico não pode ser interpretada como renúncia à sua função, 
como espécie de delegação aos juízes para fins de “atualização” legal 
constitucionalmente inadmissível.193 

 

Por fim, a última subregra elencada, contida na máxima: “nullum crimen sine 

lege stricta” é a proibição da analogia em matéria penal. Por analogia entende-se a 

aplicação de norma a um caso não previsto em lei, mas que guarda certa semelhança com 

                                                
190  “Art. 3º - A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as 
circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência.”   
191 JAKOBS, Günther et al. Tratado de Direito Penal: teoria do injusto penal e culpabilidade. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2009, p. 118-124. 
192 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo. Direito Penal brasileiro: primeiro volume: teoria 
geral do Direito Penal, op.cit, p. 207. 
193 Ibidem, p. 212. 
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o previsto no dispositivo legal. É importante diferenciá-la da chamada interpretação 

extensiva, que é somente a aplicação de determinada previsão legal, ampliando o seu 

sentido próprio, sem que com isso sejam alcançados casos verdadeiramente distintos 

daqueles previstos pelo legislador. 

É evidente que o limiar entre a analogia e a interpretação extensiva é tênue, pois 

a sociedade atual apresenta situações de crescente complexidade, que não conseguem ser 

previstas em sua integralidade pelo legislador. Entretanto, a função do princípio da 

legalidade e da exigência da aplicação da lei em seu sentido estrito é garantir o máximo 

de segurança jurídica exigida para a aplicação de norma penal.   

Tal proibição é excetuada nos casos em que pode beneficiar o acusado, a 

chamada analogia in bonam partem, a qual não apresenta nenhuma hipótese de restrição, 

seja nas causas de justificação, exculpação ou nas hipóteses de extinção ou redução da 

punibilidade da conduta sancionada. 

Por fim, no que se refere à previsão legal da legalidade no ordenamento 

brasileiro, é possível encontrá-la de maneira expressa em todos as constituições 

brasileiras, com exceção à Constituição de 1937, em razão de seus traços autoritários194. 

A mesma tendência é observada historicamente, havendo previsão expressa do princípio 

nas constituições de ordenamentos jurídicos com traços democráticos e sua supressão em 

períodos de maior cerceamento de direitos fundamentais.  

Exemplificando tal relação entre autoritarismo e supressão da legalidade, pode-

se apontar o §2° do Código Penal alemão durante o regime nazista, no qual era possível 

aplicar uma sanção penal além das previstas em lei com base no “saudável sentimento do 

povo alemão” (gesundem Volksempfinden), permitindo-se o livre uso da analogia em 

matéria penal195. 

 

 

 

 

                                                
194 As previsões expressas da legalidade podem ser encontradas nos seguintes dispositivos: artigo 179, 
incisos I e XI da Constituição de 1824; artigo72, § 1º e § 15 º da Constituição de 1891; artigo 113, itens 2 
e 26 da 1934; artigo 141, § 2º § 27 º da Constituição de 1946 e artigo 150, § 16 da Constituição de 1967, 
além dos artigos já mencionados da Constituição vigente.  
195 No artigo original da redação do Código Penal alemão do período: „§ 2 StGB Bestraft wird, wer eine Tat 
begeht, die das Gesetz für strafbar erklärt oder die nach dem Grundgedanken eines Strafgesetzes und nach 
gesundem Volksempfinden Bestrafung verdient. Findet auf die Tat kein bestimmtes Strafgesetz unmittelbar 
Anwendung, so wird die Tat nach dem Gesetz bestraft, dessen Grundgedanke auf sie am besten zutrifft”.  
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2.5.1. A Natureza Jurídica da Legalidade 

 

 

Ao contrário dos outros princípios apresentados ao longo deste capítulo, que se 

enquadram de maneira mais clara na definição desta categoria normativa, conforme os 

pressupostos adotados da Teoria dos Princípios, o denominado princípio da legalidade 

apresenta traços distintos em relação à sua natureza jurídica. Isso porque enquanto a 

intranscendência da pena e a dignidade humana são evidentes mandamentos de 

otimização, podendo ser realizados em distintos graus e, portanto, sopesados, quando em 

conflito com outros princípios, a legalidade apresenta uma forma de aplicação distinta. 

Como visto no tópico anterior, a legalidade se desdobra em quatro determinações 

que não apresentam margem para serem cumpridas em maior ou menor medida. Isto é, 

ou uma lei é clara ou não é; ou ela retroage ou não; ou é taxativa ou não; ou se permite a 

analogia ou não. Portanto, não há espaço para aplica-la em diferentes graus ou sopesá-la 

com algum outro princípio eventualmente colidente. Logo, não há espaço para aplicá-la 

em diferentes graus ou sopesá-la com algum outro princípio eventualmente colidente, de 

modo que, apesar da usual nomenclatura “Princípio da Legalidade”, a sua classificação 

de acordo com a Teoria dos Princípios é possível somente na categoria normativa das 

regras, o que afirmado textualmente por Alexy:   

 O enunciado normativo “só serão penalmente puníveis os atos que a lei 
previamente definir como crimes” (art. 103, §2° da Constituição 
Alemã; §1° do Código Penal Alemão) pode dar ensejo a uma série de 
problemas interpretativos e a ele subjaz um princípio ao qual se pode 
recorrer para sua interpretação. Mas esse enunciado estabelece uma 
regra, já que é aquilo que ele exige é algo que sempre ou é cumprido, 
ou não. Como essa norma é frequentemente caracterizada como 
“princípio, ela é um exemplo dos casos em que a teoria dos princípios 
aqui defendida se desvia do uso corrente da linguagem. (grifo nosso)196  

 

A classificação da legalidade como regra é praticamente ausente das obras sobre 

princípios constitucionais penais, que tendem a adotar a terminologia princípio, pois se 

filiam à definição desta espécie normativa com base no critério da sua importância no 

                                                
196 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais, op. cit., p. 109. 
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Ordenamento Jurídico197. Alexy descreve esse fenômeno como usual, pois é recorrente a 

associação de normas de direitos fundamentais com a categoria dos princípios198. 

Em algumas obras, no entanto, como na lição de Anibal Bruno, fala-se que a 

legalidade é composta por regras ou ainda que ela se resume à máxima de Feuerbach199 

que é um enunciado auto executável, típico da espécie normativa das regras. Outro 

trabalho que também faz uso da Teoria dos Princípios para definir a legalidade é da 

autoria de Thiago dos Santos, que traz a seguinte defesa dessa alocação: 

 

                                         É certo que a doutrina, na quase unanimidade, denomina a legalidade 
de princípio, o que, a rigor, permitiria seu sopesamento com outros 
princípios constitucionais para afastar sua aplicação em determinados 
casos. Tal conclusão, porém, não é correta. Quem denomina a 
legalidade de princípio simplesmente assim o faz tendo como referência 
a distinção quantitativa (e não qualitativa) entre regras e princípios (ou 
seja, nada diz quanto à estrutura da norma ou sua forma de aplicação).200 

 

Tais considerações acerca da natureza jurídica da “regra da legalidade” são de 

extrema importância, pois denotam que sua aplicação na questão da Revista deve ser 

analisada de maneira distinta, não se recorrendo ao sopesamento com o colidente 

princípio da segurança como no caso da dignidade e da intranscendência da pena, mas 

verificando se existe seu absoluto cumprimento ou completo rechaço. Tal fato também 

justifica a ausência da Legalidade na seção anterior deste capítulo, na qual se tratou dos 

conflitos entre os princípios que envolvem a questão da Revista, uma vez que não é 

possível sopesar normas de naturezas jurídicas distintas, isto é, regras não podem ser 

sopesadas quando colidem com princípios.  

 

 

 

 

 

 

                                                
197 Tal classificação ente regras em princípios com base no grau de importância que apresentam foi descrita 
no item 2.1.2 deste Capítulo. 
198 Ibidem, p. 86. 
199 BRUNO, Aníbal. Direito Penal: parte geral, op. cit., p. 192-195. 
200 SANTOS, Thiago Pedro Pagliuca dos. O princípio da ofensividade como complemento necessário à 
regra da legalidade penal no Estado Democrático de Direito. 2014. Dissertação (Mestrado em Direito 
Penal) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014, p. 63. 
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2.5.2. A Legalidade e a Revista Íntima 

 

 

O princípio da legalidade é mencionado em relação à Revista quando esta é 

descrita como uma prática violadora de direitos penais fundamentais. De modo geral, as 

críticas apresentadas baseadas na legalidade têm como cerne violações relacionadas à 

taxatividade e às exigências relacionadas à subregra da “lex scripta”. 

Em relação à primeira, aponta-se que a falta de regulamentação estrita em 

relação às possibilidades de cabimento da revista na modalidade íntima afronta a 

legalidade em relação à exigência de taxatividade, pois o requisito de “fundada suspeita” 

seria demasiadamente aberto para permitir uma violação tão drástica de direitos 

fundamentais. 

Nesse sentido encontra-se a argumentação da Defensoria Pública do Estado de 

Santa Catarina na Ação Civil Pública no 0337043-92.2014.8.24.0023, ajuizada para pedir 

o fim do procedimento. Na peça inicial, descreve-se que o requisito legal do art. 240, § 

2º, do Código de Processo Penal que exige a “fundada suspeita” para busca pessoal não 

pode ser empregado de maneira vaga sem que se comprove uma situação em que existam 

reais indícios de que a pessoa revistada estaria trazendo consigo objeto proibido. Desta 

forma, o emprego desta justificativa genérica da lei processual não autoriza a perpetração 

da Revista em todos os familiares de presos indistintamente.  

Da mesma forma, posicionou-se a Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso n° 10.506, que afirmou ser exigível, em decorrência das exigências da 

Legalidade, a determinação de circunstâncias específicas prévias para a realização de 

revistas na modalidade íntima pelas autoridades penitenciárias.201 

O outro ponto que congrega críticas à Revista na esfera das violações da 

legalidade, refere-se à questão da competência para editar normativa local específica 

sobre a matéria. Como já mencionado, a competência para legislar em matéria de 

execução penal e direito penitenciário é compartida entre a União e os estados, tendo estes 

a possibilidade de sancionar leis voltadas à sua realidade própria. 

                                                
201 COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, op. cit. “Esos derechos deberían 
haberse limitado únicamente en el caso de una situación muy grave y en circunstancias muy específicas y, 
en ese caso, cumpliendo estrictamente las autoridades con las pautas definidas anteriormente para 
garantizar la legalidad de la práctica.”. 
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Na visão de Yuri Dutra, os estados e suas secretarias responsáveis pela 

administração penitenciária não poderiam editar regulamentos que tratassem das 

hipóteses de cabimento de revista íntima sem que houvesse correspondente lei ordinária 

federal a respeito, em decorreria da exigência da reserva legal em matéria penal. Em sua 

visão, o estado que segue o princípio da legalidade estrita, não poderia restringir qualquer 

direito, seja qual for sua magnitude, sem base em ato normativo que o sustente, de modo 

que regulamentos, portarias, resoluções e demais atos normativos emitidos pelo Poder 

Executivo em matéria de execução penal podem apenas pormenorizar ou descrever 

determinações mais amplas definidas pelo legislador federal, mas jamais criar restrições 

a direitos fundamentais202. 

Por sua vez, tendo a legalidade penal natureza jurídica de regra, como 

demonstrado anteriormente, há de se pontuar que a exigência de lei ordinária que trate da 

matéria não pode ser minimizada em face da garantia de segurança dos estabelecimentos 

prisionais, pois não há possibilidade de aplicação parcial de uma normal jurídica que é 

uma regra. Nesta mesma linha, Hugo Viol Faria conclui pela inconstitucionalidade das 

Resoluções Estaduais que regulamentam a revista íntima:  

 

não se pode ter outro objetivo, senão demonstrar a 
inconstitucionalidade do procedimento vexatório e impedir sua 
continuidade que – longe de instrumento de segurança – é um 
mecanismo de penalização, o que flagrantemente viola o princípio da 
legalidade penal (Art. 5º, XXXIXCF/88), e relembra a arbitrariedade 
abusiva dos sistemas absolutistas que tanto se lutou para acabar.203  

 

A discussão apresentada ganhou outros contornos com a edição da lei federal 

13.271/16 e de diversas leis estaduais, como a lei estadual n° 15.552/14 em São Paulo 

que vedaram por completo a prática da revista na modalidade íntima. A adequação dessas 

inovações legislativas em relação à Legalidade e aos outros princípios estudados será 

avaliada de maneira mais extensa no quarto capítulo desse trabalho.  

 

 

 

                                                
202 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit, p. 15-17 
203 FARIA, Hugo. A inconstitucionalidade do procedimento de revista vexatória e as derivações do 
flagrante delito. Disponível em: http://hugoviolts.jusbrasil.com.br/artigos/155463857/a-
inconstitucionalidade-do-procedimento-de-revista-vexatoria-e-as-derivacoes-do-flagrante-delito. Acesso 
em: 26 out. 2017. 



79 
 

CAPÍTULO 3. AS VISITANTES DE ESTABELECIMENTOS 

PRISIONAIS E A REVISTA ÍNTIMA 

 

 

3.1. As famílias de presos como suspeitas: contribuições do Interacionismo 

Simbólico  

 

 

Constatado que a revista íntima da forma como é realizada, é uma prática que 

viola direitos penais fundamentais, cabe questionar porque o procedimento é imposto 

somente aos visitantes de presos, sendo poupados agentes penitenciários, autoridades e 

outros indivíduos que circulam pela prisão, os quais são revistados por meio de detectores 

de metal e busca pessoal apenas superficial, sem qualquer necessidade de 

desnudamento204.  

Em outras palavras, indaga-se: o que justifica a imposição de uma situação 

degradante a apenas um dos grupos que atravessa os muros da prisão? 

Para tanto, demonstram-se úteis os aportes do Interacionismo Simbólico, por ser 

uma tradição sociológica pioneira na análise das relações intersubjetivas entre os grupos 

envolvidos na dinâmica da prisão e dos impactos que o cárcere lhes causa.  Essas 

contribuições poderão indicar como as visitas se tornam um grupo destacado e merecedor 

de tratamento diferenciado pela administração penitenciária.  

O Interacionismo Simbólico tem suas bases na Sociologia e na Psicologia Social, 

sendo sua origem exata ponto controverso205.  Aponta-se que os primeiros trabalhos 

ligados à teoria teriam surgido a partir da década de 1920 no Departamento de Sociologia 

da Universidade de Chicago, onde se buscava construir uma Teoria Social que baseasse 

sua análise na observação da interação entre sujeitos que são influenciados e se 

influenciam de maneira recíproca206. É a partir do Interacionismo Simbólico que surgem 

outras teorias sociológicas e criminológicas inseridas no paradigma das chamadas 

                                                
204 Conforme já descrito no capítulo que inicia este trabalho, ponto 1.2. 
205 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 2. ed. rev. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.  
206 ZAFFARONI, Eugenio. La Cuestión Criminal. Buenos Aires: Planeta, 2013, p. 154. 



80 
 

“Teorias do Conflito”207, dentre as quais destaca-se o Labelling Approach (Teoria da 

Rotulação Social).  

Como descreve brevemente Eugênio Zaffaroni, o Interacionismo Simbólico se 

fundava nas ideias de George Mead, segundo o qual todos temos um Self que se vai 

formando pelas exigências de papéis dos demais indivíduos e um Eu que é o que criamos 

para nós mesmos”208. Desta forma, o elemento central das investigações é a presença de 

indivíduos em comunicação que compartilham símbolos pelos quais orientam 

mutuamente seus comportamentos. 

Partindo desses pressupostos, o Interacionismo Simbólico guia-se por métodos 

de pesquisa qualitativa que envolvem a imersão do cientista-observador no meio em que 

se dão as interações sociais a serem estudadas. Assim, realiza-se uma pesquisa 

participante quase etnográfica, que rechaça as formas tradicionais de investigação 

sociológica baseadas na coleta de dados somente quantitativos.209 

As contribuições que apresentam mais afinidade com o objeto de estudo deste 

capítulo e que poderão explicar a forma como a prisão afeta os visitantes, permitindo a 

imposição de procedimentos que violam direitos fundamentais, são verificadas nas obras 

de David Clemmer, Erving Goffman e no conceito de “Cerimônia de Degradação” 

elaborado por Harold Garfinkel. 

 

 

 

 

                                                
207 De maneira breve, as Teorias Criminológicas consideradas “Teorias do Conflito” são aquelas que tem 
como pressuposto a ideia de que a sociedade é composta por grupos sociais em conflito constante, sendo 
os interesses dos grupos detentores de mais poder, aqueles que irão determinar a criação e aplicação das 
normas penais, como descreve Alessandro Baratta: “Com el enfoque de la reacdón sodal (Reaktionsansatz), 
que tienen en común con las teorías interaccionistas, otro grupo de teorias sobre la criminalidad, de las 
cuales queremos ocupamos, ha desarrollado, en cambio, desde una perspectiva declaradamente 
macrosociológica, el elemento del conflicto como principio explicativo fundamental de los procesos de 
criminalización, entendidos como procesos de definición y atribución de estatus criminales. Se designan, 
por ello, con el nombre de teorías del conflicto o teorías conflictuales de la criminalidad.” BARATTA, 
Alessandro. Criminología Crítica e crítica del Derecho Penal: Introducción a la Sociología 
jurídico-penal, p.123. 
208 Tradução livre do original: “El interaccionismo simbólico se fundaba en las ideas de Georde Mead, 
según el cual todos tenemos un mi que se va formando por las exigencies de roles de los demás y un yo que 
es lo que aportamos nosotros.” ZAFFARONI, Eugenio. La Cuestión Criminal. Buenos Aires: Planeta, 
2013, p. 154. 
209 ARAUJO, Fernanda de. A Teoria Criminológica do Labelling Approach e As Medidas 
Socioeducativas. 2010. Dissertação (Mestrado em Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) - 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 96. 
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3.1.1. A Prisionização Secundária  

 

3.1.1. Aspectos Teóricos da Prisionização Secundária 

 

A ideia de prisionização é uma especialização do conceito sociológico de 

assimilação, tendo sido inaugurado por David Clemmer, sociólogo estadunidense, que se 

insere na tradição do Interacionismo Simbólico. Por tal ideia, compreende-se o fenômeno 

pelo qual o indivíduo, inserido em um grupo social distinto daquele que anteriormente se 

encontrava, adapta-se às práticas de um novo ambiente, paulatinamente enxergando-as 

como se suas fossem. Assim, para Clemmer, a prisionização é a aquisição, em maior ou 

menor grau da forma de vida, moral, costumes e da cultura geral da penitenciária. 210  

A investigação de Clemmer tinha como objetivo central constatar a forma como 

o ambiente prisional altera o comportamento daqueles que dele fazem parte. Para isso, 

sua pesquisa voltava-se a compreender a maneira como o “cidadão livre” se torna uma 

“pessoa presa” a partir da convivência diária com os demais detentos, os guardas da prisão 

e outros sujeitos da dinâmica carcerária. 

Em suas observações, Clemmer aponta que essa apreensão de comportamentos 

se opera no cotidiano com o aprendizado pelos presos novatos das práticas usuais do 

cotidiano do cárcere, além da assimilação de novos hábitos de vestir, trabalhar, dormir e 

falar conforme linguagem da prisão. É importante notar que a forma como são 

transmitidas essas linhas de conduta é uma mistura indissociável de imposições 

institucionais e regras de comportamento estabelecidas pelos próprios detentos. Essa 

mescla de comportamentos exigidos com práticas proibidas, não se encontra prevista 

expressamente em nenhum código de conduta claro, mas é própria do modus operandi da 

unidade prisional, que deve ser aprendido na convivência diária211.  

Na visão do autor, esse processo de assimilação narrado pode ser bastante 

conflituoso. Clemmer descreve o ambiente prisional como hostil e individualista, 

                                                
210 No texto original, a prisionização é descrita como: “the taking on, in greater or less degree, of the 
folkways, mores, customs, and general culture of the penitentiary.” CLEMMER, Donald. The Prison 
Community. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1940.  
211 No excerto original mencionado: “The culture of the prison with its unseen environment does these 
things through many of the same processes that operate in any social group. It is fundamentally a learning 
process.” CLEMMER, Donald. Observations on Imprisonment as a Source of Criminality. Journal of 
Criminal Law and Criminology, Chicago, vol. 41, 1950, p. 318. 
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composto por um conjunto de pessoas infelizes, amargas, vingativas, ineficientes e não 

letradas, onde é difícil a adaptação. Além disso, relata que a recusa do preso de absorver 

as regras internas pode tornar bastante árduo cumprimento de pena, pois dificulta a 

convivência com os demais presos e agentes de segurança interna, o que é praticamente 

imprescindível para a sua sobrevivência no cárcere.  

Apesar do processo de prisionização ser apontado como uma implicação 

fundamental do encarceramento, Clemmer descreve que ele não é homogêneo entre todos 

os detentos. Há fatores que afetam o grau de assimilação da chamada “cultura prisional” 

pelo sujeito, como o tempo de pena e a própria resistência pessoal em não se deixar 

influenciar pelas experiências institucionais vividas. Mesmo assim, o autor em questão 

afirma ser impossível que um detento não seja prisionizado em nenhum grau, pois alguma 

marca da prisão sempre será feita no indivíduo. 212 

Por fim, cabe pontuar o forte intuito pragmático da análise do Autor. Uma de 

suas constatações é a suposta relação entre a prisionização e a reincidência, cujo estudo 

seria útil para reduzir os efeitos danosos da prisão e promover a reintegração social do 

preso. Em artigo que analisa essa questão, Gabor Papp coloca que Clemmer menciona 

diversos comportamentos danosos dos presos, como atitudes negativas em relação ao 

parole board213 e aos agentes governamentais, desconfiança e ódio em face dos 

carcereiros, além da crença de que o dinheiro é a solução universal para qualquer dos 

problemas enfrentados na vida. Esses comportamentos deveriam ser estudados para 

serem combatidos, pois tais “dogmas” dos prisioneiros seriam lesivos a eles mesmo e a 

sociedade e inibiriam a reintegração após a prisão.214  

 

 

 

 

                                                
212 Sobre o grau de assimilação da cultura prisional, o trecho seguinte é elucidativo:“Acceptance of an 
inferior role, accumulation of facts concerning the organization of the prison, the development of somewhat 
new habits of eating, dressing, working, sleeping, the adoption of local language, the recognition that 
nothing is owed to the environment for the supplying of needs, and the eventual desire for a good job are 
aspects of prisonization which are operative for all inmates.” Ibidem, p. 316. 
213 Espécie de “Tribunal” para concessão de liberdade condicional nos EUA. 
214 No excerto original: “He mentions the following examples of dogmas: negative attitudes towards parole 
board and government officials, distrust in and hate for prison guards, and finally believing that money is 
the universal solution. He states that prisoners’ dogmas are harmful to themselves and to society, since 
they inhibit post-prison reintegration.” PAPP, Gábor. Prisonization And/Or Criminalization?. Hungarian 
Statistical Review, n. 16, 2012, p. 48. 
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3.1.2. A Prisionização Secundária e as Famílias de Presos 

 

A constatação de que o aprisionamento leva à inevitável aquisição de 

características indesejadas é um dos aportes mais recorrentes da teoria da prisionização 

em trabalhos posteriores que abordam a extensão dos efeitos da prisão para outros grupos 

de permeabilidade do cárcere, como os familiares de presos.  

Apesar disso, a obra de David Clemmer pouco menciona os familiares de presos. 

Os escassos apontamentos feitos sobre o grupo o descrevem como um instrumento para 

a redução do grau de prisionização de seu parente preso. Dessa forma, a família é vista 

através do detento e não apresenta suficiente importância para ser tratada como um grupo 

autônomo que também sofre com a prisão.  

Em relação aos autores contemporâneos que empregam o conceito, está 

Elisabeth Susskind ao tratar das relações entre indivíduos que se dão nas prisões cariocas. 

A autora descreve que o ambiente prisional é propositalmente fechado por aqueles que 

constroem sua cultura própria, de modo que os próprios presos assimilam a cultura interna 

e passam a desejar que ela seja uma forma de identidade do grupo do qual fazem parte, 

apenas compartilhando-a com quem têm contato cotidiano: seus familiares e os agentes 

penitenciários. Em suas palavras: “A parte (ou as partes) que consiste na essência do ser 

preso não é para ser conhecida mesmo. É assim que o mundo da prisão permanece 

obscuro, ou interpretado quase que somente por seus custodiadores ou visitantes.”215 

O enfoque nas famílias torna-se mais evidente a partir do conceito de 

Prisionização Secundária, desenvolvido por Megan Comfort, que parte da teoria de 

Clemmer, adaptando-a para analisar as relações entre presos e suas esposas ou 

companheiras durante o cumprimento da pena216.  

A autora escreve que as mulheres com parceiros encarcerados passam por um 

processo de prisionização secundária menos drástico que na construção de Clemmer, mas 

ainda severo, pois ele deriva e depende da prisionização primária de seus parceiros. 

Assim, essas mulheres apresentam um status peculiar de “quase-presas” e precisam lidar 

                                                
215 SÜSSEKIND, Elizabeth. Estratégias de Sobrevivência e de Convivência nas Prisões do Rio de 
Janeiro, op. cit., p. 68. 
216 Sobre a formulação de Comfort, Rafael Godoi: “Comfort (2003) formulou a hipótese de “prisionização 
secundária”, como um dos processos que afetam principalmente as mães, esposas e namoradas de presos 
que continua - mente passam pela experiência de visitação em uma unidade prisional.” GODOI, Rafael. 
Para uma reflexão sobre os efeitos sociais do encarceramento. Revista Brasileira de Segurança Pública. 
São Paulo, ano 5, ed 8., fev/mar 2011, p. 140. 
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com a justaposição de dois mundos fortemente separados, tornando-se encarceradas e 

livres ao mesmo tempo, condição marcada por profundas ambivalências.217 

Ao lado disso, o fenômeno da prisionização secundária é ainda mais complexo, 

se for levado em conta que ele não se limita somente aos familiares e se estende a um 

grupo social ainda maior, notadamente o de pessoas pobres que residem em regiões 

periféricas. Tal fato é descrito em investigação de Michel Misse, que observou nas favelas 

cariocas a presença da dinâmica própria do cárcere, com a absorção de linguagem, 

símbolos, comportamentos esperados e modos resolução de conflitos verificados nas 

prisões218.  

Com a associação da cultura carcerária à população mais pobre, ela passa a 

compartilhar as consequências da prisionização. Assim, mesmo sem qualquer experiência 

prisional, por sua origem e condição econômica, os indivíduos são vistos como portadores 

de uma identidade prisionizada, segundo a qual se justifica uma lógica de constante 

suspeita pela qual estariam mais propensos ao cometimento de crimes.  

Desta forma, as famílias de presos na atualidade podem ser descritas como 

duplamente suspeitas, pois já partem de um extrato social inferiorizado, identificado com 

a prática de crimes e ainda apresentam uma relação afetiva com os condenados 

criminalmente, o que lhes confere ainda menor credibilidade socialmente. Assim, tornam-

se “praticamente criminosas” e portadoras de uma condição inferior, na qual se torna 

justificável uma situação inferior que a dos demais indivíduos “não suspeitos”.  

Esse rebaixamento da condição de sujeitos de direito nem sempre é 

compreendido como uma ruptura, um choque. Como coloca Ana Gabriela Braga, na 

prisionização há um processo de apreensão de novas práticas, ao mesmo tempo em que 

se abalam os parâmetros de comportamento anteriormente aceitáveis219 de modo que, 

situações que seriam antes inaceitáveis, como a revista íntima, tornam-se paulatinamente 

naturalizadas, o que acaba por evitar estranhamentos e choques contínuos.   

                                                
217 COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison. Chicago: 
Chicago Press, 2008, p. 15-16. 
218 MISSE, Michel. Malandros, Marginais e Vagabundos & a acumulação social da violência no Rio 
de Janeiro. 1999. Tese (Doutorado em Sociologia) - Departamento de Sociologia do IUPERJ, Rio de 
Janeiro, 1999, p. 384-390. 
219 As considerações da autora referem-se à prisionização vivenciada pelas pessoas presas, mas encontrou-
se um paralelo possível com a situação das famílias. BRAGA, Ana Gabriela. A Identidade do Preso e as 
Leis Do Cárcere. 2008. Dissertação (Mestrado em Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) – 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, p. 44.  
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O processo de naturalização paulatina da Revista na visão das visitantes, 

conforme se integram às exigências do ambiente prisional é descrita na fala de Jacinta, 

uma das mulheres entrevistadas por Yuri Dutra em sua etnografia sobre a questão: 

 

 Me senti como se tivesse morrendo, para mim foi horrível, mas entendi 
que para eles é muito necessário [fazer a revista íntima]. [...] E depois 
tu acostuma com o tempo, porque é mulher com mulher. Os primeiros 
dias tu te sente humilhante, tu te sente mal, te sente estranha dentro de 
ti, porque tu nunca passou por isso. Mas depois se acostuma. Tu vai ao 
médico faz um exame, porque não deixar a mulher te revistar? 220 

 
 

Em síntese, a prisionização secundária acaba por respaldar duplamente a revista 

íntima. Por um lado, justifica a prática socialmente, reforçando a ideia de que as pessoas 

revistadas são, via de regra, fontes suspeitas de abastecimento de objetos ilícitos e, por 

outro, garante a assimilação das exigências institucionais mesmo sendo contrárias a 

direitos fundamentais. 

Essas considerações sobre a prisionização secundária também podem ser 

associadas ao compartilhamento do chamado “estigma criminoso” pelo preso e sua 

família. Apesar de ser recorrente a menção à palavra estigma, ela é dotada de 

conceituação própria, baseada nas construções analíticas de Erving Goffman, objeto do 

tópico seguinte. 

 

 

3.1.2. O Estigma de Cortesia 

 

3.1.2.1. O Estigma na obra de Erving Goffman  

 

 

Erving Goffman, assim como Clemmer, também é partidário das formas de 

investigação do Interacionismo Simbólico, voltando sua obra para formas de interação 

entre indivíduos em condições específicas para análise sociológica. Dentre tais formas de 

convivência escolhidas para análise estão aquelas nas quais indivíduos estigmatizados 

interagem com seus pares ou com membros do “grupo padrão”. O autor descreve estes 

pressupostos da seguinte forma:  

                                                
220 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit., p. 137. 
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  Quando normais e estigmatizados realmente se encontram na presença 
imediata uns dos outros, especialmente quando tentam manter uma 
conversação, ocorre uma das cenas fundamentais da sociologia porque, 
em muitos casos, esses momentos serão aqueles em que ambos os lados 
enfrentarão diretamente as causas e efeitos do estigma. 221 (grifo nosso) 

 
 Suas constatações são embasadas em rico material empírico que busca 

entender o processo de estigmatização de indivíduos envolvidos em relações desiguais de 

diversas naturezas, como portadores de deficiência física, pobres, imigrantes, além de 

presos e ex-detentos. Apesar da amplitude de seu campo analítico em Estigma: Notas 

sobre a manipulação da identidade deteriorada222, há um aprofundamento da aplicação 

do conceito em Manicômios, Prisões e Conventos223, onde ele se complexifica ao ser 

compreendido em conjunto com as chamadas Instituições Totais224. 

Por estigma, compreende-se a criação de uma identidade social virtual 

degradada para os indivíduos que destoam dos padrões hegemônicos, em razão de certas 

características que apresentam. Goffman tem como pressuposto a ideia de que a sociedade 

define padrões pelos quais categoriza atributos pessoais entre normais e desviados.  Tais 

padrões preconcebidos, apesar de não corresponderem à verdadeira individualidade do 

sujeito estigmatizado, o reduzem a uma categoria “estragada e diminuída” sobrepondo 

uma identidade social virtual sobre sua identidade social real225. 

Feitas essas considerações, é importante ter em mente que a teoria do estigma é 

mais complexa que um mero conjunto de preconceitos. Ela envolve a prevalência de um 

grupo social que define seus valores próprios como o padrão geral a ser seguido com base 

na crença na inferioridade de certos indivíduos.226  

O estigma do preso é dotado de complexidade ainda maior, pois se soma às 

implicações do cárcere nos indivíduos por meio das chamadas “mutilações do eu”. Tais 

mutilações imprimem ao sujeito uma condição degradada, que se dá por meio de 

                                                
221 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Tradução de 
Márcia Bandeira de Mello Leite Nunes. 4. ed. Rio de Janeiro: LCT, 1988, p. 7. 
222 Idem.  
223 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos. São Paulo: Perspectiva, 2010. 
224 Goffman conceitua Instituições Totais como estabelecimentos em que se confinam pessoas em um 
regime de forte hierarquia e restrição da liberdade. Na tradução para o português da Obra: “A instituição 
total é um híbrido social, parcialmente comunidade residencial, parcialmente organização formal; aí reside 
seu especial interesse sociológico. Há também outros motivos que suscitam nosso interesse por esses 
estabelecimentos. Em nossa sociedade, são estufas para mudar pessoas; cada uma é um experimento social 
natural sobre o que se pode fazer ao eu.”. Ibidem, p. 22. 
225 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, op. cit. 
226 Ibidem, p. 8. 
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procedimentos institucionais aptos a garantir a criação de um indivíduo reformulado para 

a nova posição social que irá ocupar. O processo é descrito da seguinte forma: 

 

  O novato chega ao estabelecimento com uma concepção de si mesmo 
que se tornou possível por algumas disposições estáveis no seu mundo 
doméstico. Ao entrar, é imediatamente despido do apoio dado por tais 
disposições. Na linguagem exata de algumas das nossas mais antigas 
instituições totais começa uma série de rebaixamentos, degradações, 
humilhações e profanações do eu. O seu eu é sistematicamente, embora 
muitas vezes não intencionalmente, mortificado. Começa a passar por 
algumas mudanças radicais em sua carreira moral, uma carreira 
composta pelas progressivas mudanças que ocorrem nas crenças que 
têm a seu respeito e a respeito dos outros que são significativos para 
ele.227  

 

 

3.1.2.2. As Visitantes de Estabelecimentos Prisionais e o Estigma de Cortesia 

 

 

Feitos apontamentos gerais, a questão que se coloca agora é como se inserem os 

familiares de detentos nos apontamentos Goffman. Seriam eles dotados de estigma 

próprio? Têm eles seu eu mortificado pela relação que nutrem com o indivíduo 

institucionalizado? 

Especificamente sobre os visitantes, Goffman os descreve como grupos que 

perturbam a ordem interna das Instituições por serem olhos atentos capazes de apontar 

irregularidades e causar problemas para a equipe dirigente. A própria visitação é referida 

como uma forma de exibição institucional, na qual os funcionários mascaram as 

condições degradantes nas quais vivem os internos e criam uma realidade ideal para ser 

vista e aprovada pelos parentes. Nessa lógica, as salas de visita são locais especiais e 

vigiados e a ocasião se torna um evento quase festivo.228 

Tal descrição apresenta certo distanciamento da realidade brasileira, na qual a 

visita é permeada por uma série de violações de direitos fundamentais, como a própria 

revista íntima, além de serem ausentes espaços específicos para visitação social ou íntima 

em parte considerável dos estabelecimentos prisionais229. Apesar disso, a identificação do 

                                                
227 GOFFMAN, Erving. Manicômios, prisões e conventos, op. cit, p. 24. 
228 Ibidem, p. 91 e 92. 
229 Segundo Relatório do DEPEN de 2014, apenas 37% dos estabelecimentos prisionais têm local específico 
para visita social e 31% para visita íntima. DEPEN – Ministério de Justiça, op. cit., p. 88. 
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dia de visita como uma ocasião feliz e até festiva é compartilhada em relatos de familiares 

tanto em estudos brasileiros como internacionais230. 

De todo modo, embora seja outra a experiência das famílias estudadas por 

Goffman em relação as que visitam seus parentes hoje no Brasil, há desdobramentos da 

teoria do estigma que apresentam pertinência e atualidade, com destaque para o chamado 

“estigma de cortesia”, que se aborda a seguir. 

Ao observar as relações de indivíduos estigmatizados nota-se que não há 

somente reações de repulsa por parte dos demais sujeitos inseridos em seu meio social, 

apesar destas prevalecerem. Existem também aqueles indivíduos “benévolos” que têm 

empatia pelo indivíduo estigmatizado, olhando-o para além da identidade social 

degradada.  

Tais pessoais “benévolas” podem estreitar ainda mais sua relação com o 

indivíduo deteriorado tornando-se o que Goffman chama de uma “pessoa informada”. 

Nessa condição de proximidade, os “informados” permitem que o estigma os contamine, 

deixando que sejam afastados dos padrões de identidade hegemônicos e se acoplem ao 

grupo dos estigmatizados.  

Com esta ligação da pessoa antes “normal” ao indivíduo deteriorado, ela se torna 

“estigmatizada por cortesia”. Na descrição de Christine Mattley, trata-se do fenômeno em 

que um indivíduo é relacionado por meio da estrutura social a outro estigmatizado, sendo essa 

relação de ambos o que leva a sociedade a tratar ambos como se fossem um só. 231 Goffman 

aponta como exemplos de alvos do estigma de cortesia, “a mulher fiel do paciente mental 

e a filha do ex-presidiário” 232, as quais estão obrigadas a compartilhar parte do descrédito 

do sujeito estigmatizado com o qual se relacionam. 

                                                
230 Megan Comfort descreve os dias de visita na prisão californiana de San Quentin (Estados Unidos), como 
ocasiões festivas, que envolvem certa preparação dos agentes penitenciários para a criação de um ambiente 
diferenciado. Ao contrário do que se conhece da realidade dos dias de visitação nas penitenciárias 
brasileiras, há locais específicos para visita social e íntima com estrutura adequada, a entrada nos 
estabelecimentos é organizada por meio de senhas e horários, evitando grandes filas e não há revista íntima. 
COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison, op. cit., p. 
31-35. 
231 MATTLEY, Christine. (Dis)Courtesy Stigma – Fieldwork among Phone Fantasy Workers. In 
Etnography at the Edge: Crime Deviance and Field Research. Boston: Northeastern University Press, 
1998, p. 147. No excerto original em inglês: “More than thirty years ago Erving Goffman trenchantly 
revealed us not only the concept of stigma, but that of courtesy stigma as well. In discussing courtesy 
stigma, he suggested that when an individual is related through the social structure to a stigmatized 
individual that relationship leads the wider society to treat both individuals in some respects as one. A 
courtesy stigma is then accorded the previously unblemished individual”.  
232 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, op. cit., p. 28. 
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Os indivíduos estigmatizados, seja de modo primário ou por cortesia, podem ser 

classificados em dois grupos distintos. No primeiro estão aqueles denominados 

desacreditados, que são os claramente identificados pelo seu estigma, pois não 

conseguem ocultá-lo, como por exemplo, as pessoas que apresentam deformidades no 

corpo. No segundo grupo, encontram-se os chamados desacreditáveis, que são aqueles 

que têm a possibilidade de esconder sua condição inferiorizada por meio de estratégias 

diversas que são desenvolvidas para essa ocultação233. Nessa última categoria podem ser 

inseridas as famílias de presos.  

Ao perceberem os efeitos danosos do estigma de cortesia que trazem consigo, é 

comum que as mães, esposas e filhos de detentos busquem encobri-lo em diversas 

situações, como na família estendida, na vizinhança e, principalmente, no ambiente 

profissional. Na investigação de Maria Moura com visitantes, é recorrente a menção à 

necessidade de esconder, a qualquer custo, a existência de uma relação com pessoas 

presas no ambiente de trabalho. Em um dos relatos colhidos pela pesquisadora, uma das 

entrevistadas afirma: “muita gente que me conhece não sabe que ele [seu marido] tá preso, 

senão eu não teria nem meu emprego. O preconceito que ele sofre, eu também sofro com 

ele”234. 

Goffman aponta que essa manipulação do estigma pelos desacreditáveis é 

percebida na sua rotina. Dependendo do espaço que ocupam, há maior ou menor 

revelação dos símbolos que denotam a sua condição estigmatizada. Assim, os indivíduos 

estigmatizados mapeiam suas relações sociais deduzindo o risco que a apresentação de 

seu “segredo” representa para elas e “encenam” uma identidade alternativa que evita as 

consequências de seu estigma nas suas interações cotidianas235.  

No caso dos familiares, os dias de visitas representam a cessação das estratégias 

de encobrimento de seu estigma. As roupas que vestem, as sacolas transparentes que 

levam com o “jumbo” e a espera antes de adentrar o estabelecimento prisional são 

símbolos que desvelam a condição que usualmente tentam esconder. Nesses dias, passam 

de desacreditáveis para desacreditadas, adquirindo todos os efeitos danosos do estigma 

que compartilham. 

                                                
233 Idem. 
234 MOURA, Maria Fernanda. O princípio da intranscendência da pena: o impacto na vida dos 
familiares. Monografia (Graduação em Direito) – Faculdade de Direito da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012, p. 32. 
235 GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, op. cit. 
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A transformação da condição de desacreditáveis para desacreditadas nos dias de 

visita é descrita no estudo de Giane Silvestre, que aborda a condição das famílias de 

presos na cidade de Itirapina, interior paulista, localidade que apresenta número 

expressivo de Unidades Prisionais.  

 

   Quando as mulheres estão na cidade aos finais de semana, a 
penitenciária se torna uma “experiência total” para elas, pois todas as 
suas ações são marcadas pela cadeia, ainda que estejam fora dela. 
Neste período, elas estão tanto sob o controle estatal – da unidade que 
as revistam e as observam durante a revista – quanto sob o controle 
informal dos moradores, comerciante e autoridades que não querem 
suas presenças ali. Esta experiência marcada pela cadeia faz que com 
as mulheres estejam sempre sob um clima de tensão enquanto estão em 
Itirapina. (grifo nosso)236. 

 
   

O descrédito vivido pelas visitantes tem forte relação com a suposta 

“contaminação criminosa” dos familiares de presos. André Buoro explica que eles são 

uma categoria de pessoas vista como portadora de uma condição sempre suspeita, pois, 

assim como seus parentes, são potenciais criminosos, devendo receber o correspondente 

tratamento pelas diversas instâncias de controle do Sistema de Justiça Criminal.237 

Essa contaminação criminosa é verificada na transcrição de uma fala de 

comerciante próximo a um estabelecimento prisional: 

 

 O presídio, em si, para a cidade é ruim. É ruim! É ruim porque vem... 
Vem família de preso [...] O cara entra na loja, tem que ficar de olho, 
ver se eu acho que aquela ali é “de preso”, se não é! Porque você não 
conhece mais a cidade, a cidade mudou muito!238 

 
 

Por sua vez, Megan Comfort relata semelhante desconfiança dirigida às 

visitantes do presídio de San Quentin, no estado da Califórnia, EUA. Nas palavras de uma 

das visitantes ouvidas pela autora:  

 

 Os agentes penitenciários enxergam os presos e seus familiares como 
um só: ignorantes e criminosos, tentando sempre enganá-los, não sendo 
confiáveis. Sempre há um ar de suspeita e uma superioridade e poder 

                                                
236 SILVESTRE, Giane. Dias de visita: uma sociologia da punição e das prisões. 2011. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 2011, p. 117. 
237 BUORO, Andréa. Negociando a dignidade humana. 1998. Dissertação (Mestrado em Antropologia 
Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998. 
238 SILVESTRE, Giane. Dias de visita: uma sociologia da punição e das prisões, op. cit, p. 100. 
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que permeiam tudo no jeito que os agentes tratam os presos e os 
visitantes em geral.239 

 

Assim, percebe-se que os indivíduos estigmatizados em razão da prisão se 

tornam portadores de uma condição moral degradada, a qual justifica a permanente 

suspeita de envolvimentos dos familiares em atividades ilícitas ao adentrarem os 

estabelecimentos prisionais, como já descrito nos impactos da prisionização. Ademais, 

fica evidente que a disparidade de tratamento encontrada entre familiares e outros grupos 

da dinâmica carcerária, como autoridades, membros de organizações religiosas, 

advogados e funcionários é baseada na assunção automática de que o grupo social 

estigmatizado é a única fonte de fornecimento de drogas e armamentos para os presos, o 

que não corresponde à realidade. 

Comprovando isso, estão os dados oficiais da Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo que revelam haver uma enorme disparidade entre o 

número objetos apreendidos com visitantes e a quantidade de drogas, armamentos e 

celulares descobertos dentro de celas. Para que seja dada a dimensão dessa diferença, no 

período compreendido entre os anos de 2012 e 2013 foram realizadas 3.407.926 revistas 

íntimas em visitantes nas 159 unidades prisionais paulistas. Nestas datas ocorreram 493 

apreensões de telefones celulares e 354 de entorpecentes com visitantes, isto é, somente 

em 0,023% das revistas íntimas (duas em cada 10 mil) foi encontrado algum objeto ilícito. 

Por outro lado, no mesmo período, apreenderam-se com os presos 11.992 celulares e 

entorpecentes em 4.417 ocasiões240, o que corrobora editorial do Instituto Brasileiro de 

Ciências Criminais, no qual se diz que “a esmagadora maioria da entrada de objetos 

ilícitos nas unidades prisionais se dá por meios outros que não pelos visitantes”241. 

Megan Comfort referenda estas constatações ao descrever que a preocupação 

institucional com entrada indevida de objetos proibidos nos estabelecimentos prisionais 

é absolutamente lógica e necessária. O que não se sustenta é a diferenciação nas formas 

de revista entre familiares e outros sujeitos como funcionários, que também são apontados 

                                                
239 COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prision, op. cit., 
p. 63. No excerto original: “The correctional officers view prisoners as well as their family members as on 
the whole being uneducated, being criminal, and trying to get over on you and not to be trusted and always 
there’s an air of suspicion and there’s superiority and power that permeates everything in the way the staff 
treats inmates and visitors in general”.  
240 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Núcleo de Situação Carcerária. Dados 
sobre a apreensão de objetos ilícitos (armas, drogas e celulares) em unidades prisionais e análise da 
eficácia do procedimento de revista íntima em visitantes de unidades prisionais, 2014. 
241 IBCCRIM. Revista vexatória: o estupro institucionalizado. Boletim do IBCCRIM, São Paulo, v. 23, n. 
267, p.1, fev. 2015. 
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na literatura especializada como fontes de drogas, armas e favores indevidos e não são 

submetidos a formas degradantes de revista.242 

O estigma de cortesia provoca ainda uma “perda de humanidade”, que autoriza 

a violação da intimidade e do corpo dos familiares de presos, considerados indivíduos 

dotados de uma condição humana inferiorizada, o que resulta em uma proteção de direitos 

fundamentais mais débil que aquela conferida a um cidadão do “grupo padrão”, de modo 

a tornar aceitável a Revista como uma prática adequada aos sujeitos aos que se destina.  

Assim, a designação de uma forma de tratamento díspar para as visitantes sugere 

a existência de uma extensão do corpo do condenado ao do visitante, que se tornam um 

só sujeito para receber a punição e a extração da retribuição da pena. Isso demonstra que 

a condição negligenciada e indigna imposta aos visitantes não resulta de uma simples 

exigência burocrática, mas ressoa a uma forma de penalização fortemente orquestrada 

para comunicar a perda de status de um indivíduo que não é mais confiável ou moralmente 

aceitável. 243 

Por fim, Luís Chies conclui que a prisionização e a rotulação são processos 

amplos, que partem das estruturas sociais para influenciar e moldar a esfera individual e 

coletiva dos grupos socioprisionais.244 No entanto, esta degradação não é aceita de 

maneira completamente passiva. Há diversas formas de resistência simbólica e política 

por parte das visitantes, que buscam ressignificar sua representação social 

consubstanciada no estigma da “mulher de bandido” em uma nova identidade positiva 

que realça a sua tenacidade e a moralidade ao enfrentar as dificuldades que a prisão 

representa.  

Essa ressignificação está fortemente relacionada com os papeis de gênero 

desempenhados pelas visitantes, que serão tratados de maneira mais extensa na última 

seção deste capítulo. Entretanto, é importante apontar desde já que estas resistências são 

fundamentais para a compreensão de que a noção de estigma envolve relações 

                                                
242 COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prision, op. cit. 
p. 61. 
243 Trechos traduzidos do original “The assignation of extra ‘security’ measures solely to families, lovers, 
and friends, however, suggest the extension of the convict body to the visitor body, which then becomes a 
permissible subject for punishment and the extraction of retribution. Indeed, while the regulations 
pertaining to staff, volunteers, and guests appear as common sense in the governance of a prison 
(background checks, prohibition of weapons), the conditions of neglect and indignity imposed on visitors 
do not resonate as a bureaucratic necessity but rather as punishment orchestrated to sternly communicate 
‘the loss of...status which defines the individual as someone to be trusted or as morally acceptable’” Idem. 
244CHIES, Luiz Antônio Bogo. A capitalização do tempo social na prisão: a remição no contexto das 
lutas de temporalização na pena privativa de liberdade. São Paulo: IBCCRIM - Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais, 2008, p. 77 
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conflituosas de negação e aceitação da identidade virtual degradada, de modo que o 

estigma não é aceito de maneira completamente passiva e sem qualquer resistência.  

 

 

3.1.3. A Revista Íntima como Cerimônia de Degradação 

 

 

Feitos os apontamentos prévios de teorias que explicam as razões da imposição 

da revista íntima somente a um dos grupos sociais envolvidos na dinâmica carcerária, 

cabe analisar como a própria prática institucional objeto deste trabalho se insere na lógica 

degradante promovida pelo estigma e pela prisionização. Para isso será central o conceito 

de Cerimônia de Degradação proposto por Harold Garfinkel, em seu artigo Conditions of 

Successful Degradation Ceremonies245, no qual é explicita a contribuição da Obra de 

Goffman.  

Uma cerimônia de degradação é definida como a relação comunicativa entre 

pessoas por meio da qual a identidade pública de um indivíduo é rebaixada a uma posição 

inferior no esquema de tipos sociais.246 Nos rituais que compõe as cerimônias 

degradantes, não há somente a alteração da identidade original do sujeito, mas a 

verdadeira transformação da imagem social da pessoa que é alvo da degradação.  

Aury Lopes Júnior descreve o processo penal como exemplo de cerimonia 

degradante, uma vez que os rituais que resultam na condenação criminal promovem a 

transformação pública da identidade daquele que é julgado.247 Com isso, o sujeito, ao ser 

sentenciado culpado, não se torna somente uma pessoa com um atributo (um indivíduo 

que cometeu um crime), mas alguém alterado em sua essência, isto é, de um “cidadão 

comum” passa a ser um “criminoso”. 

Ao transpor tais considerações para as visitantes de presos, nota-se que há uma 

série de momentos que envolvem o dia de visita e sua entrada no estabelecimento 

prisional que guardam relação com as cerimônias de degradação. O dia de visita inicia-se 

com o trajeto até o presídio, no qual são relatados desde olhares desconfiados no 

                                                
245 GARFINKEL, Harold. Conditions of Successful Degradation Ceremonies. American Journal of 
Sociology, vol. 61, no. 5, mar, 1956. 
246 No original: “Any communicative work between persons, whereby the public identity of an actor is 
transformed into something looked on as lower in the local scheme of social types, will be called a ‘status 
degradation ceremony”. Ibidem, p. 420.   
247 Neste sentido: LOPES JR., Aury. Introdução Crítica ao Processo Penal: Fundamentos da 
Instrumentalidade Garantista. Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, p. 34. 
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transporte público até longas distâncias percorridas. Ao chegar nos estabelecimentos 

prisionais, há ainda a espera por várias horas nas filas em que se organizam os visitantes 

para sua identificação e revista.248   

Pela espera demasiada, é importante que se chegue cedo para que o tempo na 

fila não prejudique a duração da visita, preocupação que é agravada pela 

imprevisibilidade da duração da espera que pode variar muito dependendo da ocasião.249 

Ademais, como descreve Gianne Silvestre, a condição dos locais de espera é bastante 

precária: “os relatos [...] mostram a falta de estrutura para a espera nas filas de entrada, 

segundo elas [as visitantes], a espera se dava por algumas horas na fila sem acesso a 

banheiros, água e sujeitas a adversidades do clima, como frio e chuva.”250 

A questão da espera é explorada por Barry Schwartz como mais que um mero 

entrave burocrático. Ele defende que há uma íntima relação entre a forma pela qual o 

tempo de espera é gerido e as relações de poder existentes no contexto social estudado, 

sendo crucial para análise a percepção de quem são aqueles que esperam e quem são os 

que controlam seu tempo.251 

Uma das formas de se estudar essa relação de poder no controle da espera é 

observar a reação daquele que é submetido ao aguardo. Quanto maior a distância entre a 

posição do “fornecedor do serviço”, que, no caso, são os agentes penitenciários e os 

“clientes”, as visitas, mais vulnerável se torna o segundo grupo e menor é a sua 

possibilidade de indignar-se e tomar providencias a respeito. Isso é ilustrado no temor dos 

visitantes de realizar qualquer reclamação sobre o tratamento que lhes é destinado, uma 

vez que há a possibilidade de represálias como a suspensão de sua visita ou ameaça à 

segurança de seu familiar no interior da Unidade Prisional252. 

Quando há substancial disparidade de poder, Schwartz descreve que a espera 

pode chegar a situações verdadeiramente degradantes. Nesses casos, as pessoas não são 

somente deixadas esperando, mas são também ignoradas em relação a quanto tempo e em 

                                                
248 SILVESTRE, Giane. Dias de visita: uma sociologia da punição e das prisões, op. cit., p. 177. 
249 Familiares de presos enfrentam filas de madrugada para visitas na Papuda. G1. 21 nov. de 2013. 
Disponível em: http://g1.globo.com/politica/mensalao/noticia/2013/11/familiares-de-presos-enfrentam-
filas-de-madrugada-para-visitas-na-papuda.html. Acesso em: 10 jul. 2016. 
250 Idem. 
251 SCHWARTZ, Barry. Waiting, Exchange, and Power: The Distribution of Time in Social Systems. 
American Journal of Sociology, Vol. 79, n. 4, jan., 1974, p. 841. 
252 Yuri Dutra relata que “nem sempre os familiares encontram um meio para fazer suas reclamações sobre 
os tratamentos dispensados pelos agentes prisionais - ora por medo de represálias aos seus familiares 
reclusos, ora por não quererem discriminar ninguém e verem pessoas demitidas de suas funções” DUTRA, 
Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos em 
Florianópolis, op. cit, p. 138. 
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que condições devem aguardar. Esse tipo de prática tem a capacidade de deixar o grupo 

que aguarda em um estado psicológico insatisfatório a ponto de desorganizar qualquer 

forma de proteção pessoal, sendo também uma estratégia para tornar as pessoas mais 

“dóceis” à submissão a interrogatórios ou revistas.253  

Especificamente sobre a revista íntima, observa-se que o procedimento é o ponto 

máximo da cerimônia de degradação que são os dias de visita. Com a significativa 

violação da intimidade das visitantes, a partir da exigência de desnudamento e observação 

do interior das cavidades corporais, há a cristalização da relação de poder entre agentes 

penitenciários e familiares, uma vez que qualquer recusa de se submeter à Revista acarreta 

a suspensão da visita254. 

A seriedade da degradação imposta pela revista íntima é descrita em artigo, que 

aponta como consequências do procedimento, sequelas próximas às sofridas pelas vítimas 

de estupro. Em relatos, mulheres dizem que hesitaram em participar em relações sexuais 

normais após serem revistadas, afirmando tratar-se de uma marca indelével em sua 

personalidade.255  

A relação ao estupro é encontrada em diversos outros trabalhos que trazem 

relatos de mulheres submetidas à prática na condição de visitantes, presas e detidas para 

“averiguação” em delegacias de polícia256. Nos relatos, observa-se a forma ritual como a 

revista é descrita e a descrição de que o problema central não é necessariamente a 

imposição da nudez, mas a impossibilidade de reação ao que se exige da pessoa revistada 

contra sua vontade.   

Sue Ellen Allen, autora que narra sua experiência em penitenciária no Arizona, 

sudoeste estadunidense, questiona especificamente porque estar nua em diversas outras 

                                                
253 SCHWARTZ, Barry, Waiting, Exchange, and Power: The Distribution of Time in Social Systems, 
op.cit. p. 862. Nas palavras do Autor: “The underlying technique for the aggressive use of delay involves 
the withdrawal or withholding of one's presence with a view to forcing another into an interactionally 
precarious state wherein he might confront, recognize, and flounder in his own vulnerability or 
unworthiness.”.  
254 Em algumas normativas estaduais, como é o caso de Santa Catarina é explícito que “Havendo por parte 
do visitante recusa em submeter-se a estas regras estes serão proibidos de visitar”, em São Paulo afirma-se 
que uma revista íntima que não permitir a adequada busca no corpo dos visitantes acarretará em proibição 
da visita e “encaminhamento do visitante a uma unidade de saúde para realização de exame [da genitália]”. 
255 No excerto original: "It's akin to rape," reports Emery. "In psychological testimony, women say the after 
effects were similar to rape-they hesitated to participate in normal sexual relations afterwards. It's a 
degradation and affects people in sexual terms." SIMONS, Pamela. Strip-Search Women arrested for minor 
traffic violations have had their bodies probed and their minds mugged. Newsweek, 1979. Acesso em 05 
jun. de 2016. 
256 ALLEN, Sue Ellen. "The Ultimate Humiliation": What It's Like to be Prison Strip-Searched. Disponível 
em http://www.alternet.org/civil-liberties/ultimate-humiliation-what-its-be-prison-strip-searched. Acesso 
em 05 jun. 2016. 
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oportunidades de sua vida, como vestiários divididos com pessoas desconhecidas não a 

influenciou da mesma forma que a revista íntima. Em sua resposta, propõe a seguinte 

reflexão: 

   I suppose it’s the vulnerability. I always felt so vulnerable in my 
nakedness and if the officer was hostile, it made it worse. It must be a 
bit like rape. Rape is the ultimate degradation for any woman, when she 
feels completely and utterly helpless and vulnerable. I’ve never been 
raped, but many of the women in prison have. They talk about it 
casually to gloss over the pain, but I wondered if the strip search brings 
back that pain, the fear, the helplessness.257  

 
 

Dessa forma, nota-se que os rituais de degradação presentes no dia de visita 

cristalizam a identidade socialmente deteriorada dos familiares de presos devido à 

prisionização e ao estigma. A espera demasiada e os procedimentos para entrada 

explicitam que se trata de um grupo social cujo tratamento é inferior ao oferecido aos 

indivíduos “padrão”. Na lógica da teoria de Garfinkel, na qual as cerimônias de 

degradação alteram a identidade, nota-se que os visitantes iniciam o dia de visita como 

pessoas comuns e saem dos estabelecimentos prisionais marcados como a extensão de 

seus parentes presos.  

 

 

  3.2. O Interacionismo Simbólico como referencial teórico: problematizações 

da Criminologia Crítica 

 

 

O Interacionismo Simbólico representou importante marco para a sociologia das 

prisões, pois com ele foi estabelecido o arcabouço conceitual desenvolvido por autores, 

como Goffman, Clemmer e Sykes, que foi posteriormente aproveitado por pesquisadores 

que lhes sucederam nos estudos sobre a realidade prisional. Apesar disso, como aponta 

Rafael Godoi, esse chamado “paradigma clássico da sociologia das prisões”, baseia-se 

                                                
257 Tradução livre do original em inglês: “Eu suponho que seja a vulnerabilidade. Eu sempre me sinto tão 
vulnerável com a minha nudez [durante a revista íntima] e se o agente penitenciário era hostil, isso piorava 
tudo. Deve ser um pouco como estupro. Estupro é a degradação última para qualquer mulher, quando ela 
se sente completamente desamparada e vulnerável. Eu nunca fui estuprada, mas várias mulheres da prisão 
já foram. Elas falam sobre isso geralmente para encobrir a dor, mas eu imagino que a revista íntima traz de 
volta a dor, o medo e o abandono”. Nesta citação em particular decidiu-se manter o texto original em língua 
estrangeira citado diretamente por se tratar de um relato pessoal. Idem. 
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em uma leitura do universo do cárcere que difere do que é visto na realidade, pois separa 

de maneira bastante estanque a prisão daquilo que ocorre em seu entorno258.  

Assim, se por um lado, tal separação clara entre “o mundo exterior” e o campo 

de pesquisa dos teóricos do Interacionismo Simbólico permitiu o aprofundamento teórico 

em questões próprias da dinâmica interna, muitas vezes velada das prisões, por outro, 

também contribuiu para afastar esse universo do contexto social e cultural mais amplo, 

contribuindo para uma exotização do cárcere, como se fosse um local completamente 

distinto do que se verifica fora de seus muros. 

A permeabilidade da prisão e das relações sociais que a constituem não é um 

fenômeno recente ou circunscrito a determinada região global. Como já apresentado no 

ponto anterior, mesmo os próprios autores analisados (Clemmer e Goffman) já 

apontavam, ainda que de maneira breve, a existência de sujeitos “externos” que 

influenciem a dinâmica prisional, como os agentes penitenciários e os familiares de 

presos. Para além dos próprios autores do Interacionismo, há, desde a década de 1920, 

estudos que descrevem as relações de famílias afetadas pela prisão e que nela transitam259. 

Destarte, não se pode dizer nem que as prisões analisadas pelos teóricos 

interacionistas eram instituições completamente cerradas em uma realidade própria e nem 

que hoje se apresentam de forma distinta na realidade brasileira. Em outras palavras, a 

prisão sempre foi uma instituição permeável, independente do momento histórico ou da 

localidade em que se encontra.   

No que toca à evolução histórica das prisões no Brasil, a rede de relações que 

atravessam a prisão cresceu enormemente se comparada com aquela vista em uma 

instituição dos anos cinquenta nos Estados Unidos. Entretanto, essas mudanças “não 

instauram a mudança no paradigma analítico, apenas a reforçam”260, isto é, a prisão 

sempre foi influenciada e influencia a sociedade.  

                                                
258 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos. 2015. Tese 
(Doutorado em Sociologia) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2015, p. 38-39.  
259 Conforme descreve Stacey Hannen, ao realizar revisão bibliográfica do tema: “The very first study to 
involve prisioners’ families was conducted in the 1920s and the experiences of the families themselves were 
raised only in the context of asking whether inmates in Kentucky were receiving adequate rates of pay” 
HANNEN, Stacey. Marked by Association: Stigma, Marginalization, Gender and The Families of 
Male Prisioners in Canada. 2008. Tese (Doutorado em Sociologia) – Carleton University, Otawwa, 
Ontario, p. 5.  
260 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos, op. cit, p. 42.  
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A partir de tais críticas, é lógico refletir sobre a pertinência dos aportes trazidos 

pelo Interacionismo Simbólico em um trabalho que tem por escopo a situação de 

familiares de presos, que são um grupo social em trânsito nos limites da prisão. 

Stacey Hannem enfrentou questionamento semelhante ao buscar um referencial 

teórico que explicasse os dados por ela coletados em pesquisa empírica com familiares 

de presos em penitenciária no Canadá. Em seu trabalho, após apresentar as considerações 

de Goffman sobre o estigma e como elas poderiam ser usadas para analisar os relatos de 

suas interlocutoras na pesquisa, ela conclui que o que torna as contribuições do 

Interacionismo Simbólico muitas vezes insuficientes é a falta de elementos de caráter 

estrutural em sua análise. Seu exemplo primordial é o conceito de Estigma, no qual 

Goffman apresenta ampla descrição de seus tipos e demonstra como ele pode ser 

manejado nas relações interpessoais de maneira pormenorizada, porém, não explica 

claramente qual a origem da condição estigmatizada261.  

Nas colocações da própria autora que formula essa crítica, a ênfase principal de 

Goffman é desvelar a experiência da estigmatização na interação interpessoal, por isso, 

ele apresenta exemplos documentados de técnicas de indivíduos e estratégias adaptativas 

para o gerenciamento de um estigma social, em uma discussão limitada ao impacto do 

estigma para o indivíduo. Apesar disso, o que é visivelmente ausente na análise de 

Goffman é a discussão do fenômeno do estigma em si e a resposta a perguntas como: de 

onde ele vem? Como e por que alguns atributos vêm a ser definidos como estigmáticos 

ou desacreditados em alguns contextos sociais, enquanto em outros não? Quem é 

responsável por definir o estigma e qual a sua relação como poder, o estereótipo e a 

discriminação? Qual o papel do estigma como uma estrutura organizacional em uma 

sociedade complexa?262 

                                                
261 Tal apontamento não significa que os trabalhos de Goffman não façam qualquer menção às diversas 
relações de poder que permeiam a questão do Estigma. O ponto central da crítica de Stacey Hannem é a 
falta de desenvolvimento de questões estruturais em relação a enorme análise feita no nível das relações 
intersubjetivas. Nas palavras da autora: “Goffman’s near total focus on human agency and experiential 
subjectivity does not adequately address the aspect of power and its impact on knowledge and interaction”. 
HANNEN, Stacey. Marked by Association: Stigma, Marginalization, Gender and The Families of 
Male Prisioners in Canada, op. cit., p. 52.  
262 No original: “Goffman’s primary emphasis is to uncover the experience of stigmatization in 
interpersonal interaction – he provides documented examples of individuals’ techniques and adaptive 
strategies for the management of a social stigma and a limited discussion of the impact of social stigma on 
the individual psyche. What is conspicuously absent (and I would agree, lacking) in Goffman’s analysis is 
a discussion of the phenomenon of stigma itself where does it come from? How and why do some attributes 
come to be defined as stigmatic or discrediting in certain social contexts, while perhaps not in others? Who 
is responsible for defining stigma and what is its relationship to power, stereotype and discrimination? 
What is the role of stereotype and stigma as an organizing structure in our complex society?” HANNEN, 
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  A partir dessas constatações a proposta de Hannen, é buscar os elementos 

estruturais que informam o estigma em autores fora do Interacionismo Simbólico, que 

dialogam em certa medida com as concepções e estigma e, posteriormente, com a noção 

de Estigma de Cortesia.  Um de seus pontos de partida é a percepção de que o estigma 

não pode ter origem somente em relações interpessoais, pois há comprovação empírica 

de que as pessoas temem as consequências do estigma sem necessariamente tê-lo vivido 

pessoalmente, isto é, não é necessário que se tenha sido estigmatizado para que se tema 

tal condição.263   

  Ademais, o estigma não é simplesmente uma imposição verticalizada de grupo 

social mais poderoso, pois há também internalização e reprodução dos seus efeitos pelos 

próprios indivíduos por ele afetados. Um exemplo disso são as diferenciações e 

hierarquias criadas dentro de grupos de indivíduos que se relacionam com pessoas presas, 

nos quais não é incomum que alguns queiram se distanciar do restante a partir de uma 

afirmação de que não são “tão ruins” em comparação aos demais264.  

  Dessa forma, as características consideradas pejorativas são compartilhadas 

pelo grupo social composto pelos indivíduos normais e estigmatizados em um 

“imaginário comum”, que não é produto somente das interações interpessoais, mas 

também das relações de poder mais amplas que permitem definir o que o normal e o que 

é o desviado. Esse imaginário comum cria mais que meros preconceitos e aversões 

pessoais, pois constrói um embasamento capaz de sustentar o estigma e sua perpetuação.  

  No caso dos familiares de presos, Hannen aponta que a construção do 

imaginário que compõe o estigma baseia-se em dois elementos centrais: a concepção do 

crime como uma falha moral, fundada na livre escolha dos indivíduos em envolver-se em 

atividades ilícitas, infringindo normas do convívio social e o papel da família na 

“perpetuação” da criminalidade. Em relação ao segundo elemento, a autora descreve que 

há uma crença hegemônica de que a família é um fator determinante para o cometimento 

de crimes, pois os desvios seriam o resultado de uma educação deficitária no ambiente 

doméstico e de traços morais degenerados da família. A essa suposição de que a 

“periculosidade” do criminoso tem origem na família, ela dá o nome de “suspicion of 

toxicity” (suspeita de toxicidade ou suspeita de contaminação).  

                                                
Stacey. Marked by Association: Stigma, Marginalization, Gender and The Families of Male 
Prisioners in Canada, op. cit., p. 47-48. 
263 Ibidem, p. 59-60. 
264 Ibidem, p. 71-72. 
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  A hipótese de Hannen pode ser confirmada não apenas pelo imaginário 

popular, que associa a criminalidade com a desestruturação familiar, como também tem 

respaldo na produção acadêmica. Exemplo são autores como Travis Hirchi e Michael 

Gottfredson que defendiam ter a delinquência juvenil origem na falta de autocontrole dos 

jovens infratores e na ausência de uma sólida estrutura familiar, de modo que a família 

seria a “principal instituição socializadora” e deveria ser estruturada conforme o modelo 

tradicional, com papéis bem definidos para homens e mulheres na criação dos filhos com 

o fim de evitar a criminalidade.265  

  Com tais assunções, o estigma vivido pelos familiares de presos é duplamente 

perverso, pois além de trazer uma série de impactos negativos, já descritos ao longo dos 

capítulos anteriores, ainda se funda na ideia de que os próprios familiares (com especial 

enfoque aos pais) são aqueles responsáveis pela sua condição degradada, pois foram suas 

falhas que resultaram na criminalidade de seus filhos. 266 

  Nessa linha, Rafael Godoi aponta que não indícios claros de que a prática de 

delitos estaria necessariamente ligada a um ambiente familiar considerado 

“desestruturado”267. Ademais, essa assunção, além de culpabilizar familiares pela prática 

de delitos, ainda associa a criminalização de condutas a uma falha moral e individual, 

excluindo os fatores econômicos e sociais que justificam a punição.  

  Assim, é crucial a contribuição da Criminologia Crítica para apontar o papel 

do Direito Penal e do Sistema Prisional dele decorrente como instrumentos de exclusão 

social e gerenciamento de populações indesejadas, às quais é destinado o aparelho 

                                                
265 No original: “In sum, people who lack self-control will tend to be impulsive, insensitive, physical (as 
opposed to mental), risk-taking, short-sighted, and nonverbal, and they will tend therefore to engage in 
criminal and analogous acts. Since these traits can be identified prior to the age of responsibility for crime, 
since there is considerable tendency for these traits to come together in the same people, and since the 
traits tend to persist through life, it seems reasonable to consider them as comprising a stable construct 
useful in the explanation of crime […] The major ‘cause’ of low self-control thus appears to be ineffective 
child-rearing” GOTTFREDSON, Michael; Hirschi, Travis. A general theory of crime. Stanford: Stanford 
University Press, 1990, p. 90-91, 97. 
266 No trecho original, em inglês: “These feelings of shame and stigma are linked to their belief in the 
normative cultural assumptions of western societies that bad parenting and negative familial socialization 
are root causes of criminality. The family, therefore, is viewed as somehow culpable in the deviation of the 
family member. Furthermore, one might suggest that if bad parenting and bad families are culpable for the 
criminal actions of a family member, then others who belong to the same family may also be seen as 
susceptible to engaging in criminal acts, since they have been socialized in the same environment” 
HANNEN, Stacey. Marked by Association: Stigma, Marginalization, Gender and The Families of 
Male Prisioners in Canada, op. cit., p. 65-66.  
267 GODOI, Rafael. Para uma reflexão sobre os efeitos sociais do encarceramento. Revista Brasileira de 
Segurança Pública, São Paulo, ano 5, edição 8, 2011, p. 139-153. 
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sancionatório estatal, seja ele traduzido diretamente na prisão ou nos mecanismos de 

controle dela decorrentes, como é o caso da revista íntima.268  

  Sintetizando a contribuição da Criminologia Crítica nesse ponto, Cláudio 

Guimarães: 

   a ideologia em voga aponta todas as mazelas para causas individuais e 
responde com a mais poderosa arma de que dispõe o poder estabelecido, 
que é o Direito Penal. Quanto maior o caos, maior a necessidade de 
repressão penal, o que acaba por confirmar uma equação há muito 
conhecida, ou seja, mais exclusão social, mais pobres, mais incômodos 
para as classes privilegiadas, mais repressão penal, mais presos 269 

 

 

  3.2.1. O Estigma Estrutural 

 

 

  Buscando solucionar o dilema que surge da falta de elementos sociais mais 

amplos na tradição do Interacionismo Simbólico, surgiram autores que propuseram novas 

categorias conceituais para unir as dimensões estrutural e interpessoal em sua análise. Um 

dos resultados desse esforço teórico é o conceito de Estigma Estrutural. 

  A noção de Estigma Estrutural surge da percepção de que os atributos 

considerados problemáticos em um certo grupo de pessoas são baseados na intenção de 

gerenciar a vida de determinado grupo social. Nele, as dificuldades do estigma não são 

somente um produto da interação intersubjetiva, mas das instituições com as quais os 

indivíduos se relacionam270. 

  Em tais instituições são criadas políticas próprias para o grupo estigmatizado, 

que é entendido como portador de um risco para toda a ordem social que deve ser 

controlado. Nessa lógica, as intenções explícitas que se associam ao Estigma Estrutural, 

                                                
268 Sobre a proximidade e as tensões entre teóricos da Criminologia Crítica e do Interacionismo Simbólico 
Vera Malaguti Bastista escreve: “Se os interacionistas se interessavam pela administração da justiça e pela 
sociologia do direito, os teóricos radicais se concentravam na sociologia do conhecimento e na práxis”. 
BATISTA, Vera. Difíceis Ganhos Fáceis: Drogas e Juventude Pobre no Rio de Janeiro. 2ª edição. Rio 
de Janeiro: Revan, 2003, p. 52 
269 GUIMARÃES, Cláudio. Funções da pena privativa de liberdade no sistema penal capitalista. 2ª 
edição. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 297. 
270 É importante pontuar a diferença entre estigma estrutural e o conceito de discriminação estrutural, que 
já tem certa tradição nas ciências sociais e refere-se a outro fenômeno. Link e Phelan definem este como a 
situação como aquela na qual os sujeitos que elaboram políticas públicas não consideram a existência de 
diferenças entre os diversos destinatários de uma política, que acaba afetando de maneira negativa um grupo 
marginalizado. Um exemplo é a Lei Estadunidense de Adoção, que considera automática a perda do poder 
familiar após quinze meses. Sendo a sentença média no país de dezoito meses, há grandes chances de que 
filhos de pais e mães presas sejam separados, ainda que essa não tenha sido a intenção inicial da lei em 
comento, de modo a se ter um caso de discriminação estrutural. 
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são cuidadosamente calculadas para serem plenamente justificáveis em sua necessidade 

de assegurar o bem-estar das próprias pessoas estigmatizadas ou um alegado bem da 

coletividade. 

  Uma das consequências sofridas pelas famílias de presos que ilustra a 

dimensão do Estigma Estrutural é a própria revista vexatória, imposta sob a justificativa 

de ser uma ação necessária à manutenção da segurança dos estabelecimentos prisionais, 

que em última análise tornará o ambiente mais seguro para todos que nele transitam, 

inclusive para os próprios visitantes.    

O Estigma Estrutural promove assim uma forma mais refinada de 

marginalização, pois não cria uma disparidade de tratamento evidente. Ao contrário, ela 

opera por meio de justificativas oficiais que permitem a aceitação pacífica das 

consequências do estigma tanto pelos sujeitos estigmatizados, quanto pelos demais 

indivíduos “normais”. 

 

 

3.3. As Visitantes de Estabelecimentos Prisionais e a Questão de Gênero  

 

 

Ao julgar caso de revista íntima praticada pelo Estado argentino, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos afirmou tratar-se de prática que é discriminatória 

em relação às mulheres, tendo da mesma forma se posicionado outros autores brasileiros 

como Carlos Mariath271 e Yuri Dutra272. Essas constatações denotam que a Revista é uma 

problemática na qual o gênero tem um papel importante, o que se deve não apenas à 

questão da prevalência de mulheres visitantes, mas também à forma como a prática as 

afeta de maneira própria, tendo sido comparada ao estupro no tópico anterior273. 

 

 

 

 

                                                
271 MARIATH, Carlos. Limites da Revista Corporal no âmbito do Sistema Penitenciário, op. cit. 
272 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit. 
273 Conforme visto no Tópico 3.1.3. A Revista Íntima como Cerimônias de Degradação. 
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3.3.1. Breves Considerações sobre o uso da Categoria Social “Gênero” e a 

Teoria Feminista 

 

 

O gênero é uma categoria de análise social que explicita as relações existentes 

entre os diferentes sexos. Não se trata de mero sinônimo da categoria social “mulheres”, 

mas de uma ferramenta analítica que permite enxergar as relações de poder entre homens 

e mulheres em conjunto, como se verifica na descrição da historiadora Joan Scott: 

 

   O seu uso [da categoria gênero] rejeita explicitamente as justificativas 
biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum para 
várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e 
que os homens têm uma força muscular superior. O gênero se torna, 
aliás, uma maneira de indicar as “construções sociais” – a criação 
inteiramente social das idéias sobre os papéis próprios aos homens e às 
mulheres. É uma maneira de se referir às origens exclusivamente sociais 
das identidades subjetivas dos homens e das mulheres.274 

 

 A definição do marcador social “gênero” tem sido objeto de ampla discussão 

teórica, com contribuições de autores que partem de diversas bases filosóficas para 

justificar como essa categoria é construída e de que indivíduos se fala ao se tratar dela. 

De maneira sucinta, há duas definições centrais do que se entende por gênero que 

orientam os debates da Teoria Feminista na atualidade.  

A primeira delas, com ressonância nas autoras da segunda onda do Feminismo 

das décadas de 1960 e 1970, aponta que o gênero é a construção social criada a partir das 

diferenças biológicas entre homens e mulheres. Nela tem-se como pressupostos centrais 

a existência de diferenças inatas que determinam a condição biológica de “homem” ou 

“mulher” e a valoração social e política dessas diferenças, que na natureza não 

representam nenhuma disparidade. De maneira sintética, trata-se da concepção que se 

resume à conhecida frase de Simone de Beauvoir: “Não se nasce mulher, torna-se 

mulher”275. 

                                                
274 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Tradução de Guacira Lopes Louro. 
Educação & Realidade. Porto Alegre, vol. 20, nº 2, 1995, p. 71-99. 
275 “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a 
forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse 
produto intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.” BEAUVOIR, Simone. O 
Segundo Sexo: A Experiência Vivida. Tradução de Sérgio Milliet. 2ª Edição. São Paulo: Difusão Européia 
do Livro, 1967, p. 9.  
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Por outro lado, a segunda vertente, crítica à primeira concepção, rejeita a ideia 

de que as características corporais relacionadas à definição do sexo sejam determinantes 

para a criação do gênero. Para tanto são feitas duas defesas centrais. Na primeira, aponta-

se que o sexo não é uma categoria neutra, produto da natureza, pois a própria 

categorização dos corpos em “masculino” e “feminino” já é resultado de uma definição 

política276. A segunda ideia central é a compreensão de que o gênero é uma performance 

repetida na qual pessoas “encenam” papéis sociais de maneira reiterada, a ponto dessa 

repetição ritualizada parecer o usual.   

Sobre a compreensão do gênero como performance, traz-se a explicação de 

Judith Butler:  

   a ação do gênero requer uma performance repetida. Essa repetição é a 
um só tempo reencenação e nova experiência de um conjunto de 
significados já estabelecidos socialmente; e é também a forma mundana 
e ritualizada de sua legitimação. (...) O gênero não deve ser construído 
como uma identidade estável, um locus de ação do qual decorrem vários 
atos; em vez disso, o gênero é uma identidade tenuamente constituída 
no tempo, instituído num espaço externo por meio de uma repetição 
estilizada de atos277 

 
 

 Outra corrente teórica de ressonância é o denominado “Feminismo 

Interseccional”, que visa congregar outros marcadores sociais da diferença na análise das 

relações sociais de gênero. Dentre as categorias de análise relevantes para a 

interseccionalidade figuram raça, classe, orientação sexual, idade ou ainda outros fatores 

que sejam definidores de diferenciação na forma como o poder é distribuído socialmente. 

  As constatações trazidas por essa corrente são de especial valia para 

complexificar a análise das relações de poder baseadas no gênero, demonstrando que as 

mulheres não são uma categoria homogênea e que é necessário atentar-se às outras formas 

pelas quais grupos sociais são subjugados nos contextos sociais que se estuda. 

 

 

 

 

                                                
276 Sobre a inexistência de corpos naturalmente masculinos ou feminos, Judith Butler: “A distinção 
sexo/gênero e a própria categoria sexual parecem pressupor uma generalização do “corpo” que preexiste à 
aquisição de seu significado sexuado. Amiúde, esse “corpo” parece ser um meio passivo, que é significado 
por uma inscrição a partir de uma fonte cultural representada como “externa” em relação a ele”. BUTLER, 
Judith. Problemas de Gênero. 13ª Edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p. 223. 
277 BUTLER, Judith. Problemas de Gênero, op. cit., p. 242. 
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3.3.2. Gênero e Prisão: Relações entre a Teoria Feminista e a Criminologia 
  
 
 

Apesar de tais divergências apresentadas, os autores que serão referenciados 

para a análise da problemática envolvendo familiares de presos compartilham do 

pressuposto de que disparidade de poder existente entre homens em mulheres é produto 

de construções sociais sobre os papéis masculinos e femininos. Ao tratarem das relações 

de gênero na prisão, os estudos realizados refletem sobre a forma como a dinâmica do 

cárcere afeta as relações de homens e mulheres que nele estão inseridos.  

Uma das contribuições centrais da Teoria Feminista foi descrever a maneira 

como ocorre a divisão sexual do trabalho e as formas distintas pelas quais cada um dos 

gêneros pode atuar socialmente. Nessa linha, apontam-se que os papéis atribuídos aos 

homens se vinculam à esfera pública e ao trabalho produtivo, enquanto às mulheres é 

destinado o espaço doméstico e o trabalho reprodutivo. Susan Okin escreve que essa 

distinção é o que fundamenta as lutas do Feminismo, pelas quais se pretende demonstrar 

que a esfera pessoal e doméstica é também politicamente orientada e que essa divisão de 

papéis (ainda que com a maior emancipação da mulher) deve ser combatida278. 

Com o aprisionamento de figuras masculinas ou femininas centrais para um 

núcleo familiar, há significativa alteração dessa dinâmica tradicional de papéis sociais. 

No caso do encarceramento masculino, será necessário que a mulher passe a desempenhar 

funções que antes eram típicas de seus maridos ou filhos homens adultos. Exemplos são 

os inúmeros entraves burocráticos enfrentados para que se exerça o direito de visita nos 

estabelecimentos prisionais ou o próprio acompanhamento do processo do parente que 

está preso. Tais atividades que envolvem procedimentos em estabelecimentos públicos 

são socialmente atreladas à figura masculina279.  

                                                
278. No original em inglês: “I shall argue, the personal is political, and the public/domestic dichotomy is a 
misleading construct, which obscures the cyclical pattern of inequalities between men and women. First, 
power—which has always been understood as paradigmatically political—is of central importance in 
family life. Second, the domestic sphere is itself created by political decisions, and the very notion that the 
state can choose whether or not to intervene in family life makes no sense. Third, the family is undeniably 
political because it is the place where we become our gendered selves. And fourth, the division of labor 
within the gender-structured family raises both practical and psychological barriers against women in all 
the other spheres of life.” OKIN, Susan. Justice, Gender and The Family. New York: Basic Books, 1989, 
p. 111 
279 Por não ser o objeto central desse trabalho, não serão feitas considerações extensas sobre os impactos 
do encarceramento feminino na família. De maneira breve, aponta-se que a prisão de mulheres (e 
principalmente daquelas que são mães) promove um impacto pela perda da figura responsável pela esfera 
do cuidado. Assim, filhos e outros familiares dela dependentes são afetados. Sobre a temática ver:  
MOURA, Maria Jurema. Mulher, tráfico de drogas e prisão. Fortaleza: Eduece, 2012 e  
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Ademais, não é incomum que o encarceramento traga uma imediata redução da 

renda familiar, pois além da perda de um membro que contribuía com as receitas mensais, 

ainda há uma série de gastos para manutenção do preso que têm impacto no orçamento, 

como descrito no Capítulo 1. Assim, é transferida para a mulher a totalidade da 

responsabilidade do trabalho que gere renda suficiente para manutenção da família e do 

seu membro preso. 

 É importante pontuar que na estrutura social brasileira, principalmente nos 

grupos sociais afetados pela prisão, as mulheres que têm algum parente preso não se 

enquadram completamente no perfil feminino clássico voltado completamente ao 

ambiente doméstico. São mulheres que já desempenham atividade econômica e estão 

inseridas em diversos níveis no espaço público, isso porque, como visto no Capítulo 1, 

são notadamente mulheres de classes de baixo poder aquisitivo. 

Apesar disso, não se pode dizer que os impactos da prisão relacionados ao gênero 

não se manifestem. O que se observa, principalmente em relação ao trabalho, é a 

exigência de que tais mulheres complementem a renda perdida com a prisão do familiar 

e, ao mesmo tempo, aumentem seu volume de trabalho doméstico. Isso porque além de 

desempenharem parte considerável das tarefas de manutenção da casa e cuidado dos 

filhos, ainda precisam realizar todo o preparo dos itens do “Jumbo”280 e das tarefas 

relacionadas aos dias de visita. Dessa forma, insere-se na vida desses grupos de mulheres, 

que já desempenham jornada dupla de trabalho, um terceiro universo de obrigações que 

mescla tanto tarefas típicas do lar com papéis típicos dos “chefes de família”. 

Ao descrever como os papéis de gênero se alteraram na dinâmica prisional, 

Megan Comfort traz relatos de mulheres que revelam sentirem-se com mais poder sobre 

as decisões familiares após a prisão de seus maridos ou companheiros. Em sua pesquisa 

etnográfica, não são incomuns relatos de mulheres que narram ter maior controle sobre 

as decisões financeiras e sobre a relação afetiva do casal após o encarceramento de seus 

parceiros. Em paralelo, Comfort ainda aponta que os homens passam a assumir papéis 

socialmente atrelados ao “feminino”, como demonstrações de afeto e empatia281, de modo 

                                                
BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra: condições 
atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão. 
Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. 
280 Sobre a definição de Jumbo, ver nota 43. 
281 No texto consultado:“The prisoner’s masculine role is thus diminished and he becomes feminized 
through his passionate communication that conveys empathy and sentimentality. (…) Confinement 
undoubtedly spurs men´s eagerness to demonstrate their emotive selves through the previously unutilized 
task of letter writing.” COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of 
the Prison, op. cit., p. 77. 
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a equalizar disparidades de poder em comparação a realidade familiar vivida entes do 

cárcere. 

Entretanto, ao lado dessa maior paridade nas relações de poder dos casais, é 

também descrita uma forte vinculação das mulheres à figura do lar, uma vez que são elas 

as responsáveis por minimizar os efeitos nocivos da prisão e trazer conforto emocional e 

material. Justamente por isso, os dias de visita são descritos como a transformação da 

prisão em “lar”, pela chegada das visitantes e dos bens que trazem. Um exemplo disso é 

a forma como Comfort descreve que as visitas enxergam as refeições com a comida que 

trouxeram durante as visitas. Para elas tratam-se de ocasiões para recriar ou importar “a 

casa” para dentro das paredes da prisão, por meio das funções práticas e simbólicas da 

comida, que nutre “o corpo e a alma de seus parceiros”. 282 

Isso fica claro na fala de uma das interlocutoras de sua pesquisa, visitante do 

presídio de San Quentin (Estado da Califórnia, Estados Unidos): 

 

   So I try to do everything in my power to bring him nutrition and 
wholesomeness and home and heart and everything that´s possibly 
normal about breaking bread with somebody that you care for, which 
is a very sacred ritual, for people to share food. That’s my only 
opportunity to really give him anything.283  

 

Na mesma linha das conclusões de Comfort sobre as visitantes de 

estabelecimentos prisionais estadunidenses, há apontamentos sobre a realidade nacional. 

Um exemplo é etnografia realizada com visitantes de presídio do interior paulista, na qual 

a pesquisadora Natália Lago descreve a centralidade das tarefas domésticas envolvidas 

na preparação para a visita à prisão: 

 

A centralidade do saber cozinhar e o esforço em fazer a própria comida 
para levar a quem se visita indicam duas dimensões. Como já dito, os 
alimentos e itens levados pelas visitas são fundamentais para abastecer 
a prisão; mas, a comida feita pela mulher é substância que mantém 
laços, cria vínculos e não só alimenta o corpo, mas as relações entre 
pessoas. Ao mesmo tempo, as mulheres ocupando a cozinha e 
cozinhando para seus homens repõe, em certa medida, a ideia de um 

                                                
282 Nas palavras da autora:“Woman clearly see eating during visits as occasions to re-create, or import, 
“home” within the penitentiary walls by employing the practical and symbolic functions of food to nourish 
their partners’ bodies and souls.” COMFORT, Megan, op. cit., p. 108.  
283 Tradução Livre do Original: “Então eu tento fazer tudo que está no meu alcance para levar nutrição, 
saúde, “casa”, amor e tudo que é possivelmente normal sobre dividir comida com alguém por quem você 
se importa, o que é um ritual muito sagrado (...) Essa é a minha única oportunidade de dar a ele alguma 
coisa”. Por se tratar de relato deu-se preferência a citação direta do original em língua estrangeira no corpo 
do trabalho. COMFORT, Megan, op. cit., p. 107. 
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cotidiano doméstico que, atravessado pela prisão, reconfigura-se de 
outras formas.284 (Grifo nosso) 
 

Ao lado dessa constatação estão estudos nacionais e internacionais que descrevem 

a forma como a identidade das mulheres emocionalmente atreladas a presos se constrói a 

partir dos sacrifícios para seus filhos ou parceiros. Trata-se do chamado “Marianismo”, 

conceito que traduz um ideal da mulher a partir do cânone da Virgem Maria, o qual 

condensa características como devoção à família, subordinação aos homens, 

subserviência e passividade. Nessa idealização, coloca-se como padrão uma mulher: 

 

semi-divina, moral e espiritualmente superior ao homem, 
especialmente pela sua habilidade de resistir à dor e ao sofrimento 
impostos, ao mesmo tempo em que lhe concede uma posição 
privilegiada, a vincula irremediavelmente aos cuidados com a prole, 
com a esfera doméstica, com a família e a reprodução285.  
 
 

Assim, torna-se marcante a valorização dos momentos de dor e privação sofridas 

pelas visitantes, que reforçam a ambiguidade entre a sua força e resiliência inabaláveis e 

a sua posição como vítimas dos obstáculos impostos pelo sistema prisional e da submissão 

aos homens com quem se relacionam. Mariana Barcinski ainda aponta que a “santidade” 

do comportamento está também na aceitação, sem qualquer julgamento, dos crimes 

cometidos por “seus homens”. Em suas palavras: “o cuidar dos seus homens de forma 

abnegada, a ‘guerreira’ assume para si a responsabilidade pelos erros de seu companheiro, 

transformando-se na mulher vitimada e semidivina destacada pelo conceito de 

Marianismo”286. 

Por sua vez, Jacqueline de Lima, ao tratar das mulheres envolvidas com presos 

que pertencem ao Primeiro Comando da Capital (PCC)287, descreve que o valor moral das 

esposas e companheiras é medido pela dedicação que têm com seus maridos, sendo isso 

medido por critérios como: assiduidade à visita, qualidade do jumbo preparado e 

                                                
284 LAGO, Natália. Mulher de preso nunca está sozinha: gênero e violência nas visitas à prisão in ARACÊ 
– Direitos Humanos em Revista, ano 4, n. 5, fevereiro. 2017, p. 46. 
285 BARCINSKI, Mariana et al. O Marianismo e a vitimização de mulheres encarceradas: formas 
alternativas de exercício do poder feminino. Ex aequo, Vila Franca de Xira, n. 28. 2013, p. 93.  
286 BARCINSKI, Mariana et al. Guerreiras do cárcere: uma rede virtual de apoio aos familiares de pessoas 
privadas de liberdade. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 22, n. 4, dez.  2014 
287 O Primeiro Comanda da Capital é um grupo organizado de presos criado no interior do Anexo da Casa 
de Custódia de Taubaté em 1992, ancorado no discurso da união entre os presos como forma de luta contra 
a opressão perpetrada pelo Estado. Desde sua criação, apresenta relação conflituosa com os demais atores 
do sistema prisional e é “considerado um dos principais desafios para a segurança pública de São Paulo. 
ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando e DIAS, Camila. Das Comissões de Solidariedade ao 
Primeiro Comando da Capital em São Paulo. Tempo Social, v. 25, n. 1, 2013, p. 73. 
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comportamento discreto e reservado em relação a outros homens. Em resumo, quanto 

melhor a mulher cumprir o papel dela esperado em sua “caminhada” (termo usado para 

descrever a experiência de acompanhar o cumprimento de pena de um parente), mais 

valorizada será na lógica moral do PCC288. 

Tais papéis de gênero são reforçados não apenas nas relações entre homens e 

mulheres, mas nas próprias interações entre as visitantes, principalmente no contexto 

atual de influência do PCC no sistema prisional paulista. Pesquisas sobre o universo do 

grupo descrevem que as visitantes se referem umas às outras como “cunhadas”, o que 

decorre da ideia de que os presos do “Comando” seriam todos parte da mesma família, 

como se irmãos fossem289. Entre as “cunhadas” são comuns conversas que categorizem 

as visitantes entre aquelas que fariam verdadeiramente parte do grupo de mulheres que 

seguem a conduta esperada (o chamado “proceder”) e aquelas que dele se desviam, 

cometendo falhas como deixar de visitar, não preparar o jumbo de maneira adequada ou 

se envolver com outros homens. Nisso, verifica-se a reprodução dos papéis de gênero, 

que trazem exigências díspares para homens e mulheres, com subordinação destas, e que 

são por elas mesmas reforçados. 

Um último aspecto ilustrativo das ambiguidades que a prisão traz para os papeis 

de gênero esperados é a forma como as visitantes de presos conduzem sua vida “em 

liberdade”. A prisão de um parceiro significa à primeira vista maior independência e 

necessidade de desempenhar atividades que estão socialmente atreladas à esfera 

masculina, como já descrito no início dessa seção, entretanto, é recorrente nos estudos 

empíricos sobre o tema a máxima: “Mulher de preso nunca está sozinha”290. Dela decorre 

a ideia de que apesar da aparente liberdade trazidas após o encarceramento, as mulheres 

não estão totalmente desvinculadas do controle de seus parceiros, que se valem dos olhos 

de terceiros para garantir a manutenção de seu poder na relação conjugal. 

                                                
288 LIMA, Jacqueline de. Mulher fiel: as famílias das mulheres dos presos relacionados ao Primeiro 
Comando da Capital. 2013. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade Federal de 
São Carlos, São Carlos, 2013, p. 35-41.  
289 Na descrição de Jacqueline de Lima em sua pesquisa: “Cunhada era o modo como se denominava as 
interlocutoras desta etnografia. Mulheres assim conhecidas por estabelecerem vínculos afetivos com 
homens relacionados ao Primeiro Comando da Capital (o PCC), presos ou não. Namoradas, noivas, 
companheiras, esposas, independentemente da denominação que se dava à relação amorosa com estes 
homens, as mulheres podiam ser chamadas de cunhada. Seja como for, nenhuma relação de aliança baseada 
em consanguinidade prescrevia essa nomeação. Ainda que indiscutivelmente sua germinação se 
proliferasse nesse solo referencial, afinal, era em decorrência dos membros batizados do PCC serem 
denominados irmãos que suas mulheres eram nomeadas cunhadas.” LIMA, Jacqueline. Mulher fiel: as 
famílias das mulheres dos presos relacionados ao Primeiro Comando da Capital, op. cit., p. 14. 
290 LAGO, Natália. Mulher de preso nunca está sozinha: gênero e violência nas visitas à prisão, op. 
cit., p.35.  
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Poder este que é reforçado dentro das próprias diretrizes do PCC, que coloca para 

seus membros homens a responsabilidade pelas práticas de suas companheiras que se 

afastam das diretrizes do “proceder”. Exemplo ilustrativo é o relato de uma visitante, 

então namorada de um preso, trazido em etnografia realizada com mulheres envolvidas 

nas redes de poder do PCC: 

 

Tava me sentindo presa, jogando minha juventude fora tendo um 
marido preso. Comecei a sair, sem falar nada, mas logo os parceiros do 
meu marido começaram a me ver no role (nas saídas). Até que chegou 
no ouvido dele. Eu disse que não queria mais aquela vida pra mim e ele 
entendeu. Sem cobrança, sem nada. disse que ia me procurar quando 
saísse pra rua pra gente se entender. Acho que estaria tudo bem se eu 
não tivesse engravidado e os parceiros dele tivessem me visto com outro 
cara na rua. Levaram a fita lá pra dentro (da cadeia) pedindo a minha 
cabeça (morte). Falaram que eu tinha arrastado o preso, que tinha 
abandonado a caminhada, que eu tava com outro cara. Eu sei que o 
preso não vai querer a minha cabeça porque ele me ama, mas agora não 
depende mais dele. Nós dois vamos ser cobrados. Ele, porque vão dizer 
que não me orientou. E eu, ele vai ter que cobrar para dar o exemplo 
para outras mulheres.291 

 

Nesses diversos aspectos trazidos sobre as relações de gênero na prisão, percebe-

se que há a reconstrução de um ideal feminino e masculino que por vezes se aproxima 

daquele que vigora para além dos muros do cárcere e em outras oportunidades se afasta. 

Assim, se das mulheres esperam-se características típicas da figura feminina atrelada ao 

lar (como doçura e passividade), também são valorizadas a força e a resiliência para 

enfrentar as dificuldades impostas pela experiência carcerária.  

Simultaneamente, os homens presos lidam com uma realidade na qual se exige a 

reprodução de comportamentos que reafirmam a masculinidade, como a agressividade e 

impossibilidade de expressar sentimentos e ao mesmo tempo vivenciam uma forte 

dependência material e emocional de figuras femininas (mães, esposas, namoradas). 

Essa reorganização dos papéis ideais de gênero pela influência da prisão 

demonstra como as figuras de homem e mulher são na realidade ideais inatingíveis, que 

colocam em xeque a figura do homem provedor e viril e da mulher submissa. Com isso, 

acabam por gerar violência e sofrimento nos evolvidos, seja pela influência de 

organizações como o PCC ou pela própria angústia gerada nos presos e suas famílias que 

se distanciam das figuras masculinas e femininas que supostamente deveriam ser.   

                                                
291 LIMA, Jacqueline de. Mulher fiel: as famílias das mulheres dos presos relacionados ao Primeiro 
Comando da Capital, op. cit., p. 101. 
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3.3.3. Estigma e Gênero 

 

 

Descrita a forma como as relações de poder decorrentes do gênero podem ser 

entendidas no contexto do cárcere, é possível relacioná-las às categorias de análise 

criminológica apresentadas na seção anterior. Isso porque, além das críticas trazidas pela 

Criminologia Crítica ao conceito de estigma do Interacionismo Simbólico, há também 

autoras que se valem dos aportes da Teoria de Gênero na análise do estigma de grupos 

sociais marginalizados, para atingir maior aprofundamento teórico ao explicar a relação 

da condição estigmatizada com o gênero daqueles que são dela portadores. 

Um desses autores é Stacey Hannen, que constatou constatam um paralelo entre o 

fato de um sujeito estigmatizado ser mulher e a capacidade do estigma criminoso de seus 

parentes ser por elas compartilhado. Esse processo de “contaminação” é denominado de 

“sticky stigma”292 ou “ritual contamination”293. Nele, as mulheres que se relacionam com 

pessoas presas, sejam elas mães, esposas ou filhas, são mais afetadas pelas repercussões 

de se ter um parente encarcerado que seus “equivalentes” masculinos na estrutura familiar 

(pais, maridos ou filhos).  

Para explicar essa correlação constatada em estudos empíricos, Stacey Hannen 

traz como hipótese o fato de se relacionar a identidade da mulher ao seu papel de 

cuidadora da família e à concepção de que a figura feminina é uma extensão dos homens 

com quem se relaciona294. Essa hipótese é reforçada pela ideia socialmente construída de 

que o crime é resultado de uma desviação moral decorrente da falta de zelo na constituição 

da personalidade do indivíduo, que ocorreria pela falta de atenção daqueles que são 

responsáveis por sua criação. Nessa lógica, sendo a figura materna a grande responsável 

pelo cuidado dos filhos, é lógico que se estenda a ela a visão negativa existente sobre seus 

filhos presos295, já que o comportamento desviante deles seria uma falha delas próprias 

em sua tarefa de mãe e de mulher na sociedade patriarcal.  

                                                
292 Uma tradução livre do conceito seria “Estigma Pegajoso ou Grudento” 
293 Uma tradução livre do conceito seria “Contaminação por ritual ou Contaminação Ritualística”. 
294 No original em inglês: “One might hypothesis that the greater impact of courtesy stigma is due, at least 
in part, to patriarchal social norms that link the identity of women to their families as caregivers and as an 
extension (property) of the male partner”. HANNEN, Stacey. Marked by Association: Stigma, 
Marginalization, Gender and The Families of Male Prisioners in Canada, op. cit., p. 66 
295 No texto original: “These feelings of shame and stigma are linked to their belief in the normative culture 
of western societies that bad parenting and negative familial socialization are the root causes of criminality. 
The family, therefore, is viewed as somehow culpable in the deviation of the family member.”  Ibidem, p. 
65. 
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Por sua vez, ao observar o estigma de esposas e companheiras, demonstra-se 

pertinente uma segunda hipótese, pela qual as mulheres que se relacionam amorosamente 

com homens são associadas fortemente à figura masculina de seus parceiros, como se sua 

identidade fosse deles decorrente. Assim sendo, o estigma do companheiro preso é 

recebido pela sua companheira quase que automaticamente.  

Para essas mulheres que se relacionam afetivamente com presos, há ainda uma 

inevitável condenação moral de seu comportamento. Isso porque frente à prisão de seu 

companheiro há duas possibilidades: a manutenção ou término de seu relacionamento, 

sendo em ambas possibilidades sua conduta rechaçada moralmente. 

Na hipótese da escolha pela continuidade do relacionamento após a prisão, a 

condenação moral sofrida pelas mulheres analisadas decorre da sua “aceitação” do desvio 

praticado pelo seu parceiro, que acarreta na da recepção do estigma criminoso a ser 

compartilhado. Esse seria o caminho das mulheres caracterizadas pejorativamente como 

“Mulher de Bandido”.  

Outrossim, se decidem romper o vínculo amoroso, por não desejarem 

compartilhar a experiência da prisão, a condenação moral desta escolha vem em razão do 

abandono “de seu homem” em momento de dificuldade, quando deveriam fazer jus ao 

seu papel feminino de cuidadora. Nessa categoria são alocadas as mulheres “fáceis” ou 

“que não são da caminhada”, as quais estariam interessadas somente nos bens materiais 

e no status que seus companheiros lhes conferiam antes da prisão.  

Para finalizar a reflexão aqui proposta acerca dos impactos do gênero no 

desenvolvimento e manutenção do estigma, há de se mencionar os mecanismos pelos 

quais as mulheres envolvidas com homens presos resistem aos estereótipos vigentes sobre 

elas e criam uma nova identidade para si.  

Essa nova identidade é desenvolvida em torno da figura da “guerreira”, termo que 

as visitantes empregam para se referir umas às outras, principalmente na comunicação 

por meio de redes sociais como “grupos de Facebook”.  

Como descreve Mariana Barcinski, a denominação carrega uma simbologia que 

se contrapõe tanto à categoria pejorativa de “mulher de bandido”, e também a uma visão 

da mulher como submissa e passiva. Assim, as “verdadeiras guerreiras” seriam aquelas 

mulheres que se descrevem como indivíduos de caráter inabalável, que se propõe a 

enfrentar a prisão junto a seus companheiros e por meio de seu sofrimento e força 

mostrarem-se como mais que meras vítimas. No trecho do estudo da autora mencionada: 
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“somente as guerreiras podem entender! sou guerreira! – é você que 
norteia minha luta. – lutar por sua liberdade é o meu ideal! – muitos 
tentam me derrubar, mas o amor que sinto por você me torna 
invencível. quando sua liberdade vier seremos dois na luta de uma vida 
melhor e o nosso amor será as rochas do nosso castelo.” [trecho de 
postagem no Facebook de uma visitante trazido pelas autoras na 
Etnografia que deu origem ao artigo ora citado] 
Este post é acompanhado pela imagem de uma mulher jovem, 
empunhando duas espadas, caminhando sobre esqueletos no chão, 
como uma personagem em um cenário de guerra. A ilustração remete 
às lutas cotidianas das ‘guerreiras’ recorrentemente citadas pelas 
participantes da comunidade. Importante salientar a forma como a 
participante descreve a missão das ‘mulheres de bandido’ como uma 
guerra, ao utilizar termos como “minha luta” e ao se referir àqueles que 
tentam “derrubá-la”. É neste trecho que a denominação ‘guerreira’ 
ganha seu sentido de forma mais explícita; ao acompanharem seus 
homens presos estas mulheres travam batalhas em nome do amor e da 
fidelidade a eles, correndo riscos e vencendo dificuldades impostas.296  

 

 

3.3.4. Revista Íntima: Violência Institucional de Gênero? 

 

 

Após as considerações sobre a relação existente entre os papéis de gênero e a 

realidade dos familiares de presos visitantes de estabelecimentos prisionais, o presente 

capítulo encerra-se com a análise do procedimento de revista íntima à luz das 

contribuições teóricas dos estudos de gênero, mais especificamente do conceito de 

Violência Institucional de Gênero. Para tanto, será apresentado o conceito de Violência 

Institucional, para, posteriormente, investigar-se como a Revista pode (ou não) dele se 

aproximar. 

Por violência compreende-se a imposição de uma relação hierárquica de poder 

com objetivo de explorar, dominar e oprimir o outro, que tem sua autonomia e 

subjetividade anuladas297. Pelas suas diversas formas de manifestação, a violência pode 

ser classificada entre: individual, estrutural e institucional.  

Na primeira categoria estão inseridas as manifestações de desigualdade de poder 

praticadas entre particulares, sem que haja influência de fatores externos àquela relação 

interpessoal específica. Por sua vez, na violência estrutural, a dominação baseia-se em 

                                                
296 BARCINSKI, Mariana et al. Guerreiras do cárcere: uma rede virtual de apoio aos familiares de pessoas 
privadas de liberdade. Temas psicol., Ribeirão Preto, v. 22, n. 4, dez.  2014, p. 937. 
297 CHAUÍ, Marilena Participando do debate sobre mulher e violência. In: Chauí M, Cardoso R, Paoli MC, 
organizadores. Perspectivas Antropológicas da Mulher. Rio de Janeiro: Zahar. 1985. p.25-62. 
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fatores econômicos e sociais compartilhados por todo o conjunto social, no qual há grupos 

subjugados e outros dominantes. Ao final, tem-se a violência institucional, aquela na qual 

o Estado, ao lado de organizações sociais, cria mecanismos formais que promovem a 

reprodução de relações de poder em que determinadas categorias de sujeitos são 

inferiorizadas298. Na definição do Ministério da Saúde, a violência institucional é: 

 

   Aquela exercida nos/pelos próprios serviços públicos, por ação ou 
omissão. Neste aspecto encontra-se envolvido desde a dimensão mais 
ampla da falta de acesso (...), até a má qualidade dos serviços, 
compreendendo os abusos cometidos em virtude das relações de poder 
desiguais entre usuários e profissionais dentro das instituições299. 

 

É evidente que diante da complexidade das relações de poder encontradas na 

realidade, os tipos apresentados não sejam verificados na sua pureza conceitual. As 

relações violentas supostamente interpessoais podem traduzir hierarquias de poder 

resultantes de desigualdades estruturais, como no caso da violência doméstica. Por sua 

vez, a violência institucional não surge espontaneamente nos órgãos estatais, sendo 

também um reflexo de relações de podem mais amplas que informam a maneira como 

são conduzidas questões normativas, burocráticas e políticas que acabam por reproduzir 

estruturas sociais injustas300 . 

Ao tratar especificamente da distinção e relação entre a violência institucional e 

a estrutural em obra sobre a temática, Deane Curtin e Robert Litke esclarecem que a 

violência institucional deve ser diferenciada da violência sistêmica. Violência 

institucional é possível e facilitada por organizações sociais que têm regras relativamente 

explícitas e status formal dentro de uma cultura. Exemplos são o sistema educacional, o 

militar, as forças policias e o sistema de justiça. Porém, quando essas instituições 

promovem violência, elas usualmente o fazem dentro de um contexto mais amplo de 

violência sistêmica, no qual as regras são mais vagas e não podem não existir instituições 

sociais identificáveis que a facilitem301.   

                                                
298 CURTIN, Deane; LITKE, Robert. Institutional Violence. Amsterdam: Rodolpi, 1999, p. viii – xv.  
299 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Violência intrafamiliar: orientação 
para prática em serviço, 2001. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf. 
Acesso em 24 set. 2017. 
300 AGUIAR, Janaína. Violência institucional em maternidades públicas: hostilidade ao invés de 
acolhimento como uma questão de gênero. 2010. Tese (Doutorado em Medicina Preventiva) - Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo, 2010, 170-177. 
301 No original em inglês: “We suggest that institutional violence should be distinguished from systemic 
violence. Institutional violence is made possible and facilitated by social organizations having relatively 
explicit rules and formal status within a culture. Examples are the educational system, the military, the 
police forces and the judicial system. When such institutions promote violence, however, the often do so 
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Dentre as formas possíveis de Violência Institucional, encontra-se aquela 

embasada no gênero, na qual condutas institucionais têm impactos nocivos para os 

indivíduos que na ordem de gênero vigente são inferiorizados: as mulheres. Nessa linha, 

normativas oficiais e práticas institucionais tornam-se formas de violência que atentam 

contra a dignidade de mulheres de maneira exclusiva ou em maior grau, em comparação 

ao impacto nocivo sofrido por homens. 

Na bibliografia sobre a questão, encontra-se como exemplo de violência 

institucional de gênero sofrida exclusivamente por mulheres, a violência obstétrica, 

fenômeno que afeta mães que têm direitos cerceados e são colocadas em situação de 

vulnerabilidade ao darem à luz, em razão da disparidade de poder que têm em relação aos 

profissionais de saúde responsáveis pelos cuidados da gestação e parto302.  

Por sua vez, outra hipótese de violência institucional que tem no gênero um 

componente central, por afetar de maneira mais nociva mulheres que homens, é o 

encarceramento feminino. Isto porque, apesar da violência intrínseca à prisão lesar todos 

que nela se encontram, o fato do sistema carcerário e sua normativa correlata não se voltar 

de maneira satisfatória para as especificidades da mulher, traz impactos maiores para as 

presas303.  

Em uma reflexão superficial, poderia se dizer que a violência inerente à revista 

íntima realizada em estabelecimentos prisionais não tem no gênero um componente 

relevante para sua caracterização, pois é realizada de maneira indistinta entre homens e 

mulheres visitantes. Entretanto, ao analisar de maneira mais aprofundada a questão, nota-

se que ela é nociva em maior medida às visitantes, não somente pelo fato de ser 

majoritariamente feminina a composição do grupo das visitas, como também pela forma 

como o procedimento é realizado.  

                                                
within a broader social context of systemic violence. Here, the rules are more vague, and there may be no 
identifiable social institutions that facilitate violence”. CURTIN, Deane; LITKE, Robert. Institutional 
Violence, op. cit., p. xiv.  
302 Sobre a problemática da violência obstétrica ver: AGUIAR, Janaína, Violência institucional em 
maternidades públicas: hostilidade ao invés de acolhimento como uma questão de gênero, op. cit.  
303 “Enfim, será que estes presos que menstruam são presas? Há, de fato, mulheres presas? Sim, há mais de 
28.000 mulheres detidas no Brasil, que somente agora estão sendo vistas como "não-homens" no sistema 
prisional, ou seja, o sistema ainda não sabe quem são e o que fazer com elas. Responder às necessidades 
das mulheres encarceradas significa muito mais do que fornecer absorventes higiênicos e garantir pré-natal 
para as gestantes e seus bebês.” CERNEKA, Heidi Ann. Homens Que Menstruam: Considerações Acerca 
Do Sistema Prisional Às Especificidades Da Mulher. Veredas do Direito, Belo Horizonte, v. 6, n. 11, 2009, 
p. 63. 
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Para atingir tal análise mais profunda acerca dos impactos da revista atrelados 

ao gênero é importante refletir sobre a visão socialmente construída que se tem sobre os 

corpos femininos e masculinos.  

Historicamente o corpo da mulher é marcado pelo cerceamento à sua exposição, 

principalmente das partes que trazem consigo carga sexual, de modo que, na visão 

hegemônica é permitido à mulher mostrar seu corpo somente no ambiente doméstico e 

em situações de intimidade. Um reflexo disso é a reação que sofrem as mulheres que 

expõem seus corpos em espaços públicos, a qual pode variar de olhares de reprovação 

pela sua suposta “moral duvidosa” ou pela promiscuidade expressadas, como descreve 

Marli Wandermurem: 

 
   Os corpos das mulheres expressam valores éticos. Por isso, as mulheres 

lidam com um corpo que adotam mediante o modelo em que nascem e 
são educadas, e com o corpo que elas mesmas acabam assumindo. Os 
valores éticos da sociedade e das religiões impregnam a corporalidade 
feminina e não só do ponto de vista da moral sexual, também da moral 
pessoal, interpessoal, social e religiosa.304 

 
Nessa linha, um procedimento que envolve nudez e inspeção da genitália é 

nocivo em maior grau à população feminina, de quem é ensinado e exigido que seu corpo 

e principalmente sua genitália não sejam exibidos, pois isso lhe afeta frontalmente a 

dignidade.  

Defensores da revista íntima de forma regulamentada, realizada de forma 

padronizada por agentes penitenciários do mesmo gênero das visitantes e em espaços 

individualizados, afirmam que tais exigências procedimentais seriam suficientes para 

impedir qualquer constrangimento de natureza sexual305. Os relatos de familiares, 

entretanto, apontam que a essa exigência não torna a Revista isenta de violência. Neles, 

as visitantes descrevem que a prática é em si degradante, chegando ao ponto de ter seus 

impactos comparados ao estupro306. Por sua vez, a condução do procedimento por agentes 

penitenciárias mulheres não evitou críticas ao tratamento recebido, estando presentes 

                                                
304 WANDERMUREM, Marli. Corpo feminino, corpo sedutor, corpo profano: a construção teológica do 
corpo feminino como simbologia do mal. in Gen. Relig., Salvador, v. 1, n. 1, p. 7-27, jan./jun. 2007, p. 11. 
305 Um exemplo é a orientação normativa emanada do Conselho Nacional de Política Criminal e 
Penitenciária que será objeto do próximo capítulo. 
306 Cf. SIMONS, Pamela. Strip-Search Women arrested for minor traffic violations have had their 
bodies probed and their minds mugged, op. cit. e ALLEN, Sue Ellen. "The Ultimate Humiliation": What 
It's Like to be Prison Strip-Searched, op. cit.  
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inclusive narrativas de olhares e contato de cunho sexual por parte das agentes 

penitenciárias307, como descrito por Yuri Dutra: 

 
   O sentimento de invasão de privacidade e intimidade também pode ser 

verificado quando a revista íntima é realizada por agentes penitenciárias 
socialmente identificadas como “lésbicas”, pois, além de passarem pelo 
sentimento de humilhação de mostrarem os seus órgãos sexuais para 
outra pessoa, muitas delas acreditam passar por olhares de desejo 
sexual, num momento em que estão vulneráveis. Ou seja, passam por 
uma dupla humilhação.308 

 
 

Com tal compreensão, é possível confirmar a caracterização da Revista como 

uma forma de violência institucional de gênero. Essa constatação será de particular 

interesse no próximo capítulo, no qual serão analisadas as diversas posições institucionais 

do Estado Brasileiro frente à Revista. Nelas será possível verificar se em alguma 

oportunidade, houve o reconhecimento da violência de gênero que a prática representa e 

que medidas foram tomadas a partir dessa constatação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
307 DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos em 
Florianópolis, op. cit, p. 134. 
307 Ibidem, p. 137. 
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CAPÍTULO 4. AS ALTERAÇÕES NO PROCEDIMENTO DE 

REVISTA ÍNTIMA: POSICIONAMENTOS E DISPUTAS NAS 

ESFERAS DE PODER DO ESTADO BRASILEIRO  

 

 

4.1. O Poder Executivo: a atuação do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária 

 

 

O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) é definido 

pela lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal) como um dos órgãos responsáveis pela 

execução das penas no Brasil. Desde sua criação em 1980, suas principais atribuições 

institucionais são a avaliação da política criminal e penitenciária nacional e elaboração 

de planos para sua melhoria309.  

O CNPCP é composto por profissionais que atuam em áreas afins à Questão 

Criminal e Penitenciária, representantes da Sociedade Civil e membros de Ministérios 

com pastas que envolvem questões sociais. Atualmente, sua composição conta com treze 

membros, com mandato de dois anos e renovação anual de um terço do quadro de 

Conselheiros.  

Por ser órgão subordinado ao Ministério da Justiça, sua função primordial é 

consultiva e voltada à elaboração diretrizes que não apresentam força vinculante, como 

explicam Diogo Malan e Fernanda Vilares, atuais Conselheiros: “O sobredito arranjo 

                                                
309 O artigo 64 da Lei de Execução Penal detalha de maneira pormenorizada todas as atribuições do CNPCP: 
“Art. 64. Ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, no exercício de suas atividades, em 
âmbito federal ou estadual, incumbe: 
I - propor diretrizes da política criminal quanto à prevenção do delito, administração da Justiça Criminal e 
execução das penas e das medidas de segurança; 
II - contribuir na elaboração de planos nacionais de desenvolvimento, sugerindo as metas e prioridades da 
política criminal e penitenciária; 
III - promover a avaliação periódica do sistema criminal para a sua adequação às necessidades do País; 
IV - estimular e promover a pesquisa criminológica; 
V - elaborar programa nacional penitenciário de formação e aperfeiçoamento do servidor; 
VI - estabelecer regras sobre a arquitetura e construção de estabelecimentos penais e casas de albergados; 
VII - estabelecer os critérios para a elaboração da estatística criminal; 
VIII - inspecionar e fiscalizar os estabelecimentos penais, bem assim informar-se, mediante relatórios do 
Conselho Penitenciário, requisições, visitas ou outros meios, acerca do desenvolvimento da execução penal 
nos Estados, Territórios e Distrito Federal, propondo às autoridades dela incumbida as medidas necessárias 
ao seu aprimoramento; 
IX - representar ao Juiz da execução ou à autoridade administrativa para instauração de sindicância ou 
procedimento administrativo, em caso de violação das normas referentes à execução penal; 
X - representar à autoridade competente para a interdição, no todo ou em parte, de estabelecimento penal.” 
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político-institucional deixa absolutamente claro que as diretrizes de política criminal e 

penitenciária apresentadas pelo CNPCP ao Ministério da Justiça não têm natureza jurídica 

vinculante, e sim opinativa”310.  

 

 

4.1.1. A Resolução nº 09/2006 

 

 

No ano de 2016, o CNPCP editou a Resolução nº 09, conhecida por ser a 

primeira estratégia nacional de regulamentação dos procedimentos aceitos para a 

realização de revista íntima em estabelecimentos prisionais. 

Logo na ementa da Resolução apontava-se que as recomendações feitas se 

referiam à realização da Revista não apenas em visitantes, mas também em “servidores 

ou prestadores de serviços e/ou nos presos”. Por sua vez, nas considerações iniciais que 

justificavam a edição da orientação, constava que a problemática que permeava a revista 

íntima, envolvia “a verificação de excessos no controle do ingresso de cidadãos livres nos 

estabelecimentos penais” e o conflito existente entre “a necessidade de dotar os 

estabelecimentos penais de meios e procedimentos adequados à manutenção da ordem e 

disciplina em seu interior” e a “a necessidade de preservar a dignidade pessoal do cidadão 

livre, cujo ingresso nos estabelecimentos penais é submetido a controle”311. 

Para solucionar tal conflito entre a exigência de segurança no interior dos 

estabelecimentos prisionais e a preservação da dignidade dos revistados, a Resolução 

propunha algumas medidas, dentre as quais figuravam estratégias cuja 

constitucionalidade e proporcionalidade foram avaliadas no Capítulo 2 deste trabalho. 

A primeira delas, apresentada com ideal, era a recomendação de que a Revista 

fosse realizada por meio de “detectores de metais, aparelhos de Raios X, dentre outros 

equipamentos de segurança, capazes de identificar armas, explosivos, drogas e similares”. 

                                                
310 VILARES, Fernanda; MALAN, Diogo. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 
(CNPCP). Boletim do Ibccrim, São Paulo, ano 25, no 293, abril 2017. 
311 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E 
PENITENCIÁRIA. Resolução nº 9 de 12 de julho de 2006. Recomenda a adoção de procedimentos quanto 
à revista nos visitantes, servidores ou prestadores de serviços e/ou nos presos, e dá outras providências.  
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A seguir, recomendava-se que a revista manual312 fosse feita apenas em casos 

excepcionais e sob fundada suspeita, que deveria estar embasada em critérios objetivos313.  

Como diretrizes procedimentais da medida eram propostas a obrigatoriedade da 

sua realização por “servidor habilitado, do mesmo sexo do revistando” em local 

reservado, sendo, ao final, sugerido que a revista íntima fosse ser transferida da visitante 

para o preso, a critério da Administração Penitenciária, 

Apesar de seu conteúdo não apresentar força normativa, seus contornos foram 

utilizados como parâmetro para regulamentação da medida em outras Resoluções de 

governos estaduais. Um exemplo foi o caso do Estado de São Paulo, que inseriu no 

Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado essas mesmas diretrizes 

para o procedimento de revista íntima em visitantes no ano de 2010. 

Ainda que de maneira implícita, observa-se que a orientação normativa emanada 

pelo CNPCP trazia a constatação de que a Revista seria uma forma de penalização reflexa 

das visitantes e, portanto, uma violação ao princípio da intranscendência da pena. Tanto 

é que uma das principais alternativas propostas era a transferência da busca íntima para 

os presos após a visita. 

Por sua vez, a preocupação institucional em desenvolver diretrizes mais claras 

para a realização da Revista (ainda que não vinculantes) eram um indício da importância 

da Legalidade em questões afetas à execução penal. Propriamente, não se pode dizer que 

a Resolução em comento é lei penal em sentido estrito, por não se tratar de lei ordinária 

e também por não apresentar nenhum caráter cogente, apesar disso, como já descrito, a 

iniciativa representou importante passo para a regulamentação do procedimento, mesmo 

que em sede administrativa. 

Nesse ponto, percebe-se que no texto houve uma tentativa de limitar a vagueza 

da expressão “fundada suspeita” com o acréscimo da exigência de “critérios objetivos” 

para sua caracterização. Apesar disso, não se pode dizer que esse acréscimo representou 

uma mudança concreta na forma seletiva como operavam as revistas íntimas, baseadas na 

crença de que somente visitantes seriam motivadamente suspeitas. 

                                                
312 Nesta Resolução a expressão “revista manual” é empregada como sinônimo de revista íntima.  
313 Idem. 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 proibidos legalmente e/ou que 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. 
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Em uma análise final sobre a Resolução no 09/2006, sob o enfoque dos princípios 

constitucionais penais estudados, percebe-se que, embora sejam as recomendações do 

CNPCP propositivas em certa medida, não há uma condenação veemente da revista na 

modalidade íntima, já que ela era mantida com a breve ressalva da fundada suspeita 

fundamentada ou era transferida para o preso, o que apenas alterava o sujeito que tem sua 

dignidade violada. Assim, o posicionamento do CNPCP no ano de 2006 mostrava-se 

conciliatório no conflito entre os princípios penais analisados no Capítulo 2 e a segurança 

dos estabelecimentos prisionais, terminando por referendar a prática da revista íntima, 

ainda que descrevesse seus impactos nocivos às visitantes.  

 

 

4.1.2. A Resolução nº 05/2014 

 

 

No ano de 2014 houve novo posicionamento do CNPCP sobre a questão, com a 

edição da Resolução n° 5/2014, que revogou a anterior e apresentou a opinião dos 

Conselheiros em um momento no qual a problemática estudada passa a ter maior atenção 

na Sociedade Civil organizada314. 

Na Justificativa dessa nova Resolução, os Conselheiros deixavam claro o 

conflito existente entre a dignidade humana e a intimidade das visitantes em face da 

segurança das prisões e apontavam a importância de se considerar a grande disparidade 

orçamentária e de infraestrutura entre estabelecimentos prisionais no país. Com isso, 

defendiam não ser exigível fim da busca pessoal íntima em todo o território nacional de 

modo imediato, como se verifica na passagem que segue: 

 

   Existem Estados que dispõem de equipamentos de última geração, 
como os scanners corporais, que proporcionam que as vistorias pessoais 
sejam realizadas sem qualquer contato com o corpo da pessoa revistada. 
Entretanto, existem outros que ainda não podem prescindir da revista 
manual, aquela realizada com o contato humano, vez que não dispõem 
de tecnologias adequadas, especialmente as unidades prisionais das 

                                                
314 No ano de 2014 foi organizada ampla campanha nacional pelo fim da revista íntima em prisões que 
mobilizou diversas organizações da Sociedade Civil. Essa atuação política será objeto do último tópico 
deste Capítulo.  
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cidades dos interiores mais distantes, que muitas vezes escapam ao 
olhar fiscalizador do Poder Público.315 

 

Nessa linha, a conclusão da Justificativa da Resolução no 05/2014 era no sentido 

de não ser possível exigir medidas concretas de todos os Estados da Federação para abolir 

a Revista, pois cada localidade deveria promover as mudanças sugeridas de acordo com 

os recursos que dispunha.  

Ao contrário da normativa da anterior, a Resolução em comento deixava mais 

clara a visão que se tinha sobre as visitantes, principalmente em relação ao papel que 

cumpriam no ambiente carcerário. Logo ao iniciar o texto da Justificativa, os conselheiros 

colocavam que as famílias eram peça fundamental no “processo de reinserção social da 

pessoa presa”, sendo os dias de visita “o sustentáculo para que muitas pessoas suportem 

as agruras do cárcere e se empenhem na busca de um novo começo de vida”316.  

Tal descrição do papel das visitantes, fortemente atrelada ao ideal de 

ressocialização, muito se assemelhava à visão que se tinha nos primeiros estudos sobre 

familiares de presos mencionados no capítulo anterior, nos quais as visitas não eram 

entendidas como um grupo autônomo na dinâmica do Cárcere, mas como sujeitos que lá 

estão para auxiliar no processo de recuperação do preso.  

Ainda que na sequência a Resolução apontasse as denúncias de violações de 

direitos sofridas pelas visitantes revistadas, é simbólico o fato do texto se iniciar 

descrevendo o papel da família como um instrumento para a ressocialização. 

Em relação ao texto da Resolução propriamente, não era claro qual o 

posicionamento adotado pelos CNPCP, isto é, se os conselheiros eram favoráveis à 

proibição total da Revista ou somente à sua regulamentação. Isso porque ao mesmo tempo 

em que se vedava a busca pessoal íntima, também era possibilitada a sua realização em 

casos “excepcionais”. 317 

Essa previsão de excepcionalidade substituía a já criticada “fundada suspeita”, 

mas não deixava de contrariar as exigências de clareza e certeza decorrentes da 

Legalidade. Ademais, o texto não utilizava o termo “revista íntima” ou “revista 

                                                
315 BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E 
PENITENCIÁRIA. Resolução nº 5 de 28 de agosto de 2014. Recomenda a não utilização de práticas 
vexatórias para o controle de ingresso aos locais de privação de liberdade e dá outras providências. 
316 Idem. 
317 Art. 1º. Parágrafo único. A revista pessoal deverá ocorrer mediante uso de equipamentos eletrônicos 
detectores de metais, aparelhos de raio-x, scanner corporal, dentre outras tecnologias e equipamentos de 
segurança capazes de identificar armas, explosivos, drogas ou outros objetos ilícitos, ou, excepcionalmente, 
de forma manual. (grifo nosso). Idem. 
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vexatória”, como usual, preferindo empregar a expressão “revista manual”, o que 

fomentava novos problemas de indeterminação em dispositivos que deveriam trazer 

orientações aptas a serem aplicadas no Sistema Penitenciário. Em uma interpretação 

conjunta do texto dessa Resolução com o da anterior, depreende-se que “revista manual” 

era empregada como sinônimo de revista íntima.  

Para contribuir à oscilação de posicionamento, havia ainda outro artigo que 

descrevia quais seriam as formas vexatórias de Revista e elencava práticas usuais na 

realização da revista íntima, como a exigência de desnudamento e de agachamentos ou 

saltos pela pessoa revistada318. Assim sendo, considerando que por “revista manual” 

dizia-se “revista íntima”, não haveria como compatibilizar a possibilidade de realiza-la, 

ainda que excepcionalmente, contida no artigo 1º da Resolução, com a sua vedação por 

completo no artigo 2º.  

Havia também previsão que permitia a “revista pessoal” de crianças e 

adolescentes com a autorização expressa de seu representante legal e a sua realização na 

presença dele319. Tal dispositivo era criticado em manifestações da Sociedade Civil 

organizada320, que descreviam ser absolutamente descabida a Revista em crianças e 

adolescentes, especialmente pela exigência de proteção integral desses sujeitos contida 

no Estatuto da Criança e do Adolescente e da vedação expressa a sua exposição à 

tratamento vexatório321. Apesar do artigo não mencionar expressamente o termo “revista 

íntima” e empregar o adjetivo “pessoal”, pelas oscilações e vagueza verificadas ao longo 

do texto, não seria possível afirmar com certeza que o procedimento envolvendo 

desnudamento era vedado aos menores de idade que visitavam as prisões brasileiras. 

A título de conclusão desse ponto, verifica-se que o conflito entre a suposta 

inviolabilidade da dignidade e a segurança descrito na Justificativa da Resolução  refletia-

se no texto propriamente dito da normativa, que em alguns artigos apontava a 

impossibilidade de os visitantes enfrentarem tratamento vexatório e em outros o permitia 

                                                
318 Art. 2º. São vedadas quaisquer formas de revista vexatória, desumana ou degradante. 
Parágrafo único. Consideram-se, dentre outras, formas de revista vexatória, desumana ou degradante: 
I – desnudamento parcial ou total; 
II – qualquer conduta que implique a introdução de objetos nas cavidades corporais da pessoa revistada; 
III – uso de cães ou animais farejadores, ainda que treinados para esse fim; 
IV – agachamento ou saltos. 
319 Art. 4º. A revista pessoal em crianças e adolescentes deve ser precedida de autorização expressa de seu 
representante legal e somente será realizada na presença deste. Idem. 
320 CONECTAS DIREITOS HUMANOS. Relatório: Pelo Fim da Revista Vexatória. São Paulo, 2014. 
321 BRASIL. Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). “Art. 18. É dever 
de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”. 
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sem ressalvas significativas. Assim, apesar dessa Resolução ter revogado a anterior, não 

se observou uma mudança significativa de posicionamento, mas apenas uma sofisticação 

maior ao justificar a impossibilidade de solucionar a situação problemática tratada nesse 

trabalho.  

 

 

4.2. O Poder Judiciário 

 

4.2.1. Posicionamento dos Tribunais Superiores 

 

 

Além da regulamentação proposta pelo Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária, estudada na seção anterior, a questão da Revista também foi trazida à 

esfera judicial, na qual foram proferidas decisões em diversos sentidos por magistrados 

em todo o país.  

Parte considerável dessas demandas teve origem em ações de grupos da 

Sociedade Civil envolvidos com a promoção de Direitos Humanos na Prisão e a 

Defensoria Pública, que, após se depararem com regulamentações que seguiam as 

diretrizes da Resolução no 9/2006 do CNPCP, mas mantinham a revista íntima como 

prática sistemática, passaram a apostar no Poder Judiciário como uma via para buscar 

mudanças no procedimento. 

Tendo tais objetivos como norte, foram ajuizadas tanto ações de natureza 

individual, que visavam à não realização da Revista em determinadas visitantes 

(notadamente por meio de Mandados de Segurança), como também Ações Civis Públicas 

(ACP), destinadas à proibição da prática em algum estabelecimento prisional específico 

ou em todos os que se encontram em determinada cidade.  

Além desses instrumentos, foram também propostas demandas de natureza 

reparatória, voltadas à indenização de mulheres que sofreram as violações de direitos 

relacionadas à Revista e, por fim, processos criminais em que a questão é tratada de 

maneira incidental, como no caso de apreensão de drogas ou outros objetos proibidos 

encontrados durante a realização da revista envolvendo nudez ou inspeção de genitália.  

Dadas as limitações deste trabalho em mapear todas as decisões já proferidas 

sobre questão em todo o país, optou-se por privilegiar nesse capítulo o olhar dos Tribunais 
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Superiores sobre o tema, de modo a ser possível trazer conclusões que digam respeito à 

dimensão nacional da problemática aqui estudada. 

 

 

4.2.1.1. Considerações Metodológicas sobre Pesquisa Jurisprudencial 

 

 

Para que a pesquisa jurisprudencial proposta não seja um mero conjunto de 

exemplos, demonstra-se necessária a exposição da metodologia de análise das decisões 

proferidas pelos Tribunais Superiores a seguir trazidas. Tal definição de método parte da 

constatação de que a jurisprudência deve ser vista como um verdadeiro conjunto de dados 

empíricos, que merecem ser tratados como mais que uma mera citação ilustrativa de 

posicionamentos. 

Com esse objetivo, definiu-se inicialmente o conjunto de decisões a serem 

analisadas, isto é, a amostra do trabalho. Para tanto, recorreu-se à ferramenta de busca 

dos sites do Supremo Tribunal Federal (STF)322 e do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ)323, sendo em ambos utilizados os termos “revista íntima” e, em uma segunda busca, 

“revista vexatória”. 

No STF foram encontradas três decisões sobre a questão com o uso do primeiro 

verbete, que não diziam respeito à Revista feita em estabelecimentos prisionais (tratava-

se de decisões envolvendo revista de trabalhadores por seus empregadores324). O segundo 

termo (“revista vexatória”) não apresentou nenhum resultado, de modo que se excluiu o 

Tribunal da análise325.  

O STJ apresentou cenário distinto. O uso dos termos resultou em 64 decisões, 

sendo 3 delas fruto da pesquisa com o adjetivo “vexatória” e 61 com o complemento 

“íntima”. O resultado mais antigo é datado de 06/09/2011 o mais recente de 

                                                
322 Ferramenta de busca disponível no site: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarConsolidada.asp. Acesso em 28 jun. 2016. 
323 Ferramenta de busca disponível no site: http://www.stj.jus.br/SCON/. Acesso em em 28 jun. 2016. 
324 Sobre a questão da revista íntima em trabalhadores e sua constitucionalidade ver: CORREIA, Marcus. 
O Postulado da Razoabilidade e o Direito do Trabalho. Revista da Faculdade de Direito da Universidade 
de São Paulo, v. 101, jan./dez, 2006.  
325 Apesar da inexistência até o momento de decisões do Supremo Tribunal Federal que enfrentem a questão 
da constitucionalidade da revista íntima em estabelecimentos prisionais, é possível que tal cenário se altere 
pela menção em diversas das decisões analisadas de que as eventuais lesões a princípios constitucionais 
seriam analisadas posteriormente em sede de Recurso Extraordinário. 
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02/06/2016326. Deste conjunto inicial foram excluídas todas aquelas decisões que não 

tratavam de revista de visitantes em unidades carcerárias327, o que reduziu a amostra para 

51 itens328.  

A seguir, catalogou-se o grupo das decisões nos seguintes critérios: (i) Número 

do Processo, (ii) Natureza da Decisão (se monocrática ou colegiada), (iii) Tipo de Ação 

(se coletiva ou individual), (iv) Forma como incide a questão da Revista, (v) Data da 

Publicação, (vi) Comarca de Origem, (vii) Polo Ativo e (viii) Polo Passivo. Tais critérios 

permitiram verificar quando há mais de uma decisão no mesmo processo e excluir 

eventuais repetidas.  

O conjunto final, que foi a amostra estudada, compreende 51 decisões, 

catalogadas e classificadas no Apêndice A.  

Nesse levantamento preliminar, observou-se que a Revista foi tratada como 

questão incidente na maioria dos casos decididos, que versavam sobre a prisão em 

flagrante de mulheres que portavam drogas ao adentrarem estabelecimentos prisionais. 

Neles, a alegação de que a revista íntima era violadora de direitos fundamentais foi 

subsídio para uma tese defensiva que visava caracterizar a prova obtida como ilícita. Em 

outros casos isolados, foram encontrados também pedidos individuais e coletivos para a 

suspensão da Revista, além de um pedido de indenização pelas sequelas sofridas após o 

procedimento.  

O principal litigante na questão foi a Defensoria Pública dos estados do sudeste 

e sul do país, com destaque para São Paulo e Rio Grande do Sul e foi possível perceber 

aumento expressivo de decisões sobre o tema a partir do ano de 2014329, quando se iniciou 

a Campanha Nacional pelo Fim da Revista Vexatória.  

                                                
326 A base de dados digital do Superior Tribunal de Justiça informa que “estão disponíveis para consulta as 
decisões monocráticas publicadas a partir de fevereiro de 1999”, logo a primeira decisão a respeito da 
questão é aquela proferida em 06/09/2011. A pesquisa jurisprudencial aqui realizada teve como recorte 
temporal final o mês de julho de 2016, quando se realizou a coleta e catalogação das decisões. 
327 A maioria delas tratava de buscas pessoais feitas em estabelecimentos privados, geralmente em 
empregados ou consumidores “suspeitos” de esconderem algum objeto furtado. 
328 Sobre a filtragem de decisões até a formação da amostra final: “A realização da pesquisa pressupõe o 
trabalho com dados que, no caso das pesquisas de jurisprudência, apresentam-se sob a forma de decisões, 
votos ou acórdãos. (...). Durante o processo de pesquisa, esses dados passam por diversos tratamentos, de 
modo a refinar a informação até tornar-se material de análise (...). Ao final, nota-se a transformação de um 
dado bruto, tal qual extraído dos repositórios de jurisprudência, em um dado reduzido, pronto para ser 
analisado.” PALMA; FEFERBAUM; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? 
Metodologia jurídica: um roteiro prático para trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 160-161.  
329 Para que se tenha dimensão, na amostra selecionada há somente uma decisão sobre a questão no ano de 
2008, três em 2011, duas em 2012, cinco em 2013, 12 em 2014, 22 em 2015 e 6 em 2016 (a última decisão 
é do mês de junho entretanto).  
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Em etapa posterior à análise preliminar das decisões, prosseguiu-se a sua leitura 

seguindo metodologia, na qual, primeiramente se verificou se a questão da Revista 

apresentava relevância na discussão de mérito realizada pelos Ministros e, 

posteriormente, (nos casos em que tal discussão era verificada) foi elaborado um roteiro 

de leitura com as seguintes questões:  

 Os Ministros tratam de princípios constitucionais penais ao 

mencionarem a revista íntima? Quais são os princípios citados?  

 É mencionado o conflito com o princípio da Segurança?  

 É usada a Regra da Proporcionalidade? De que maneira? 

 Ao final, decide-se considerando a Revista uma prática violadora 

de direitos dos visitantes? 

 São mencionadas medidas alternativas à Revista? Quais são elas? 

 

 

 4.2.1.2. Análise das Decisões do Superior Tribunal de Justiça sobre Revista 

Íntima  

 

 

 Empregado o primeiro filtro, relativo à presença da Revista no mérito das 

decisões, verificou-se que de todo o universo de casos selecionados (51 decisões), em 36 

deles a problemática da revista íntima não foi analisada. O principal motivo foi o fato de 

grande parte das decisões terem sido proferidas em pedidos liminares em Habeas Corpus 

(HC), nos quais se analisou somente os requisitos para a concessão da medida (risco da 

demora da decisão final, o chamado “periculum in mora” e probabilidade do direito do 

réu à liberdade pretendida, o “fumus boni iuris”)330. Houve ainda casos de Habeas Corpus 

considerados “prejudicados”, pois as acusadas já haviam sido soltas331 e de Recursos 

                                                
330 Em parte das decisões é mencionada ainda a súmula 691 do STJ, na qual se definiu inadmissibilidade 
de Habeas Corpus impetrados contra decisões de instâncias inferiores que indeferiram liminares em HC 
pois isso caracterizaria supressão de instância. Como exemplo: “De início, ressalto que a apreciação do 
fundamento atinente à inconstitucionalidade da revista íntima, por violação de direitos e garantias 
individuais, encontra óbice evidente. Com efeito, da análise do ato apontado como coator (fls. 29/32) e das 
decisões de primeiro grau (fls. 37/41 e 42/43), extrai-se que a questão ainda não foi aquilatada pelas 
instâncias inferiores. Destarte, não havendo prévio debate quanto à alegação em voga, sua deliberação por 
este Superior Tribunal de Justiça poderá ensejar indevida supressão de instância”. BRASIL. SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus n° 355229, Relator Min. Min. Maria Thereza De Assis Moura.  
Julgamento em: 24/05/2016. Publicação em: 13/06/2016. 
331 Trata-se de casos de mulheres presas em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas ao 
tentarem adentrar estabelecimento prisional. 
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Especiais nos quais o mérito discutido referia-se a outras questões não diretamente ligadas 

à Revista, como a fixação de regime de cumprimento de pena ou a configuração da 

materialidade do crime de tráfico de drogas.  

 Nas outras 13 decisões em que a Revista foi relevante para os votos e decisões 

monocráticas dos Ministros, ela era tratada segundo duas perspectivas distintas. Na 

primeira, era central para a decisão nos casos em que drogas haviam sido apreendidas 

com visitantes por meio da realização da revista íntima e, na segunda, era entendida como 

uma questão autônoma que seria analisada em relação aos princípios constitucionais. 

 No que se refere ao tratamento da Revista nos casos de mulheres que tentaram 

levar substâncias entorpecentes para o interior de estabelecimentos prisionais, eram dois 

argumentos principais trazidos pelos Ministros. 

 O primeiro deles dizia respeito à tese defensiva de que o tipo penal do artigo 33 

da lei 11.343/2006 (“Lei de Drogas”)332 é crime impossível se a visitante que busca levar 

substância entorpecente para dentro da prisão fosse submetida à revista íntima, pois, com 

o procedimento, seria absolutamente ineficaz o meio utilizado (inserção das drogas no 

interior de cavidades corporais) para consumação do crime pretendido.  

 Tal tese foi encontrada em Recursos Especiais, que, em sua maioria, foram 

interpostos pelo Ministério Público contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul, nos quais o TJRS absolveu visitantes acusadas de tráfico de drogas, na linha do 

seguinte excerto: 

 

 A Portaria nº 138 da SUSEPE determina que os visitantes serão 
submetidos à revista pessoal e minuciosa. Logicamente, portanto, não 
é possível a entrada de entorpecentes em casas prisionais, pois deve 
existir aparato estatal suficientemente eficiente para impedi-la. 
Entendimento já consolidado no sentido de que, teoricamente, a 
tentativa de ingresso em casa prisional portando substâncias 
entorpecentes é conduta que configura crime impossível, pela 
ineficácia absoluta do meio utilizado para consumação do fato como 
aliás ocorreu no caso concreto, eis que a ré foi flagrada em posse da 
droga na revista pessoal a qual, inelutavelmente, teria que se submeter 
(...) Quanto ao entendimento de que, mesmo não havendo entrada na 
casa prisional, o tráfico já se consumou pela mera prática do verbo 
trazer consigo, entendo que o fato típico não pode ser concebido sem a 
análise interpretativa do contexto e circunstâncias da ação, que, no caso, 
eram de ingressar no presídio. Destaco que o relator já se pronunciou 
no sentido de entender possível a modalidade tentada no tráfico de 

                                                
332 BRASIL. Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas). “Art. 33.  Importar, exportar, remeter, 
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, 
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”  
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drogas (apelação-crime nº 70062192794), pelo que se entende que, no 
caso dos autos, não se consumou o delito. 333 (grifo nosso) 

 

Apesar da frequência com a qual foi encontrada a tese de que a revista íntima 

tornaria o crime de tráfico de impossível334, a jurisprudência do Supremo Tribunal de 

Justiça foi veemente em não aceitar tal construção defensiva e a rejeitou em todas as 

decisões. 

No entendimento dos Ministros havia duas linhas argumentativas que 

preponderaram para negar essa tese. Pela primeira, entendia-se que o tipo penal previsto 

no artigo 33 da lei 11.343/2006 apresenta uma série de condutas típicas previstas, pois é 

um tipo misto alternativo, de modo que a prática de qualquer uma delas seria apta a 

permitir a consumação do crime. Portanto, o delito estaria consumado mesmo antes da 

visitante ser revistada, que o praticaria somente ao “transportar” ou “trazer consigo” a 

substância entorpecente.  

Ilustrando tal argumentação está o excerto a seguir: 

 

 o simples fato de a recorrida trazer consigo drogas, ainda que não 
efetuada a venda de entorpecente, possibilita sua condenação pelo 
crime de tráfico, que se trata de crime de ação múltipla, sendo suficiente 
a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 
11.343/06 para a consumação do ilícito. Não prospera, assim, a tese de 
crime impossível, pois já consumado o delito antes mesmo da 
realização da revista íntima para entrada no estabelecimento 
prisional.335 

 

Por outra linha argumentativa, os Ministros afirmavam que a revista íntima não 

era um procedimento infalível, uma vez que executado por atividade humana. Assim 

sendo, não era impossível ludibriar os agentes penitenciários que fazem a inspeção 

corporal, de modo que não haveria absoluta ineficácia do meio utilizado para o ingresso 

de drogas no estabelecimento prisional. 

 

                                                
333 BRASIL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. Apelação no 0401463-
48.2013.8.21.7000. Relator: Des. Diogenes Hassan Ribeiro. Julgamento em: 16/04/15. Publicação em: 
23/06/15.  
334 Dos treze acórdãos em que questões pertinentes à revista íntima foram analisadas no mérito, sete deles 
tratavam da tese do crime impossível. Seis decisões tiveram origem da insurgência do MPRS contra o 
acolhimento da tese pelo TJRS (REsp 1457053, REsp 1442870, REsp 1442870, REsp 1539278, REsp 
1458024, REsp 1577957) e uma delas foi trazida pela DPSP, buscando absolvição de ré condenada pelo 
tipo penal previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 (REsp 1575522). 
335 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial n° 1442870, Relatora Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura. Julgamento em: 02/02/2015. Publicação em: 04/02/2015  
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 A mera existência de rigorosa revista na entrada dos visitantes ao 
presídio não é capaz de afastar, por completo, a possibilidade da prática 
do tráfico de drogas, uma vez que se trata de atividade humana falível, 
sendo viável que o agente ludibrie a segurança e alcance o seu intento 
de ingressar no estabelecimento com as drogas336. 

  
 A segunda discussão em que a Revista apresentava relevância dizia respeito à 

licitude da prova obtida por meio da busca pessoal realizada por meio de desnudamento 

ou inspeção da genitália. Tal debate chegava o Superior Tribunal de Justiça por duas vias: 

a primeira provinha de Recursos Especiais interpostos pelo Ministério Público Rio 

Grande do Sul, que buscavam reverter acórdãos que haviam considerado ilícita a prova 

obtida por meio de revista íntima. Por sua vez, a segunda via era compreendida por 

Habeas Corpus impetrados pela Defensoria do Estado de São Paulo, que pleiteavam a 

liberdade de visitantes de estabelecimentos prisionais presas em razão da apreensão de 

drogas durante sua Revista.  

  Nas decisões proferidos pelo STJ nos Recursos Especiais originários do TJRS 

não foram feitas considerações substanciais pelos Ministros, uma vez que entendiam ser 

esta uma questão constitucional, que deveria ser analisada em sede de Recurso 

Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal337. Por outro lado, nos Habeas Corpus 

decididos, os Ministros enfrentavam a problemática da ilicitude da prova obtida por meio 

da Revista e neles entenderam sem divergência significativa 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.338  

  

Assim, apesar das alegações das Defensorias Públicas de que a prova obtida pela 

revista íntima era ilícita, pois decorrente de graves violações de direitos fundamentais 

como: intimidade, integridade física e dignidade humana, a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça era unânime em considerar a Revista um meio adequado para garantia 

de segurança dos estabelecimentos prisionais.  

                                                
336 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Habeas Corpus n° 298.618, Relator Ministro Jorge 
Mussi. Julgamento em: 27/10/2015. Data da Publicação: 04/11/2015. 
337 Nos casos analisados isso se verificou em cinco decisões: Recurso Especial nº 1.458.025, Recurso 
Especial nº 1.509.601, Recurso Especial nº 1508762, Recurso Especial nº 1.539.278 e no Habeas Corpus nº 
273.360, todos do STJ. 
338 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Relator Ministro Jorge Mussi. Habeas Corpus nº 
344.121. Data do Julgamento: 07/06/2016. Data da Publicação: 13/06/2016. 
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Por tais decisões em Habeas Corpus terem feito considerações a respeito da 

Revista à luz dos princípios constitucionais penais, elas serão estudadas em maior 

profundidade no próximo tópico. 

 

 

4.2.1.2.1. A Revista Íntima e os Princípios Constitucionais Penais na 

Jurisprudência do STJ 

 

 

Retirando da amostra selecionada as decisões que não analisavam em seu mérito 

a problemática da Revista e aquelas em que a questão foi decidida de maneira correlata 

ao tipo penal contido no artigo 33 da Lei de Drogas, sobraram somente três acórdãos da 

amostra, oriundos do Recurso Especial nº 856.360339 e dos Habeas Corpus nº 328.843 e 

nº 344.121340. Neles, a problemática da Revista em face das garantias penais 

constitucionais foi analisada em profundidade e, para seu estudo, foi empregado o roteiro 

de leitura já apresentado nas considerações metodológicas. 

Em relação ao primeiro questionamento proposto, foi mencionada a dignidade da 

pessoa humana como Direito Penal fundamental afetado pela revista íntima no Recurso 

Especial nº 856.360 e no Habeas Corpus nº 344.121. A intimidade, personalidade e 

privacidade (usadas pelos Ministros como garantias sinônimas) foram mencionadas em 

todas as três decisões e, foi também mencionada a intranscendência da pena no Habeas 

Corpus nº 328.843. 

Por sua vez, ao tratarem do conflito com a segurança, os Ministros o solucionaram 

de maneira semelhante nos julgamentos nesse ponto estudados, isto é, sem o uso da regra 

da Proporcionalidade tal como descrita no Capítulo 2 e estando ausente qualquer menção 

expressa à eventual sopesamento de princípios. Assim, em todas as decisões, os Ministros 

posicionam-se no sentido de que, apesar das possíveis violações à dignidade que a Revista 

representa, ela deve ser mantida, pois a preponderância da segurança nos 

                                                
339 Trata-se de um pedido de indenização de uma visitante de um Complexo Penitenciário do Estado do 
Acre, que foi submetida à diversas buscas pessoais em sua genitália por policial feminina e, posteriormente 
por médicos em um hospital para o qual foi encaminhada. 
340 Trata-se de casos em que a questão da licitude da prova obtida por meio da revista íntima é analisada 
em profundidade, tendo sido o Habeas Corpus nº 328.843 interposto pela DPSP e o Habeas Corpus nº 
344.121 pela DPRS. 
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estabelecimentos prisionais é necessária em face de outras garantias, como se verifica no 

seguinte trecho ilustrativo:  

 
 O direito à intimidade, portanto, não pode servir de escudo protetivo 

para a prática de ilícitos penais, como o tráfico de entorpecentes no 
interior de estabelecimentos prisionais, notadamente quando, em casos 
como o presente, há razoabilidade e proporcionalidade na revista 
íntima, realizado por agente do sexo feminino e sem qualquer 
procedimento invasivo. 

 
 Nesse ponto, há de se colocar que no Recurso Especial nº 856.360 foi 

apontado pelos Ministros que, especificamente no caso analisado, teria ocorrido uma 

revista íntima desproporcional ocorrida em razão de excessos praticados por agentes 

penitenciários que obrigaram a visitante a realizar inúmeras revistas por várias horas sem 

terem encontrado nada ilícito. Apesar disso, é expresso que a desproporcionalidade é 

pontual e que a Revista em sua “normalidade” não contraria os ditames constitucionais, 

como se verifica abaixo: 

 
 Afinal não se está a questionar da necessidade de impor-se como rotina 

a revista íntima nos estabelecimentos. A prática, por si só, não constitui 
abuso de direito apto a ensejar reparação por danos morais. Questiona-
se a forma como foi exercido o direito estatal, por métodos vexatórios, 
em desrespeito à dignidade da pessoa humana, princípio constitucional 
erigido como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. 
Desta forma, não há que se falar em inexistência de dano moral 
conforme aduz o Estado, já que o exercício regular do direito do Estado 
em questão de segurança não pode ser utilizado como instrumento para 
cometer atos que atinjam de forma desproporcional e desarrazoada o 
direito de outrem. Outrossim, o argumento da segurança não pode se 
sobrepor à dignidade da pessoa humana. 

 
 

Isso fica ainda mais quando no Habeas Corpus no 328.843, o Ministro Felix 

Fischer, apontou textualmente que: “em nosso ordenamento jurídico-constitucional não 

existem direitos fundamentais de caráter absoluto, haja vista os próprios limites 

estabelecidos por outros direitos igualmente consagrados no texto constitucional”, de 

modo que não haveria qualquer ilegalidade na realização de revista íntima, pois as 

garantias de intimidade e a dignidade não são absolutas341. No mesmo sentido seguem 

outros excertos dessa e das outras duas decisões analisadas nesta seção: 

 a revista íntima em mulheres que se dirigem à visitação no Presídio não 
representa violação à dignidade e ao princípio da intranscendência da 

                                                
341 HC 328.843/SP, Relator Ministro Felix Fischer. Data do Julgamento: 15/10/2015. Data da Publicação: 
09/11/2015. 
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pena, não se tratando de procedimento vexatório, tampouco atentatório 
à dignidade humana (...) as pessoas que se dirigem ao Presídio para 
visitar os detentos sabem previamente que poderão ser submetidas à 
revista íntima, tratando-se, tal procedimento, de legítimo exercício do 
poder de polícia de Estado, de cunho preventivo, o qual objetiva 
garantir a segurança social342 

 
 Tal procedimento não pode, portanto, ser acoimado de ilegal, pois, 

como se sabe, não existem direitos absolutos, sendo certo que a 
intimidade da pessoa não pode servir de escudo para a prática de ilícitos, 
notadamente o ingresso em estabelecimento prisional com 
entorpecentes ou outros objetos proibidos.343 

 
 havendo fundada suspeita de que o visitante do presídio esteja portando 

drogas, armas, telefones ou outros objetos proibidos, é possível a revista 
íntima que, por si só, não ofende a dignidade da pessoa humana, 
notadamente quando realizada dentro dos ditames legais, sem qualquer 
procedimento invasivo, exatamente como ocorreu na espécie.344 

 

A partir dessas constatações, é possível demonstrar que as ferramentas fornecidas 

pela Teoria dos Princípios e notadamente os passos contidos no exercício da 

Proporcionalidade apresentados anteriormente não foram empregados pelos Ministros em 

suas decisões. Com isso, os posicionamentos verificados nos acórdãos são bastante 

distintos das conclusões apresentadas no segundo capítulo desse trabalho, no qual se 

demonstrou a inconstitucionalidade do procedimento. 

Finalmente, pode-se apontar que, na Jurisprudência do Superior de Tribunal de 

Justiça, há aceitação sem maiores ressalvas da revista na modalidade íntima. Para o 

Tribunal, no período compreendido ente 2011 e 2016, a prática não foi considerada 

violadora de garantias constitucionais, disposições legais ou normativa administrativa, o 

que se reafirma, inclusive, pela inexistência de qualquer menção à necessidade de 

substituição da prática por outras alternativas nas decisões analisadas345.  

 

 

 

 

                                                
342 Idem. 
343 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Relator Ministro Jorge Mussi. Habeas Corpus nº 
344.121. Data do Julgamento: 07/06/2016. Data da Publicação: 13/06/2016. 
344 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Relatora Min. Eliana Calmon. Data do Julgamento: 
19/08/2008. Data da Publicação: 23/09/2008. 
345 Em algumas das decisões analisadas, a menção a alternativas da Revista, como a instalação de scanners 
corporais foi feita pelas partes (e consta no relatório dos acórdãos), notadamente pelas Defensorias Públicas 
de São Paulo e do Rio Grande do Sul, porém não é levada em consideração nos votos dos Ministros 
analisados. 
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4.3. Poder Legislativo 

 

4.3.1. A Lei nº 13.271/2016 

 

 

A lei nº 13.271/2016 foi a primeira iniciativa legislativa de âmbito nacional que 

proibiu a revista íntima em estabelecimentos prisionais. Antes da sua promulgação, 

diversos outros estados já haviam editados leis próprias que proibiram a prática, como 

São Paulo346, Rio de Janeiro347 e Paraíba348.  

Apesar dos reflexos trazidos para o Sistema Prisional, a lei nº 13.271/2016 em 

seu projeto original (projeto de lei nº 83/2007) não apresentava qualquer menção à 

Revista realizada em visitantes de estabelecimentos prisionais e limitava-se a proibir a 

prática somente no âmbito laboral. Tanto é, que, na justificativa do projeto de lei (PL), 

apresentado pela Deputada Alice Portugal do Partido Comunista do Brasil (PC do B) 

falava-se da importância de sua aprovação para “garantir e assegurar à mulher o direito 

ao trabalho sem ter sucessivamente sua intimidade violada”349.  

O texto original do projeto de lei previa a proibição da revista íntima de mulheres 

em estabelecimentos privados ou públicos e cominava uma série de sanções no caso de 

descumprimento: 

 

 Art. 1º – As empresas privadas, os órgãos públicos da administração direta e 
indireta, as sociedades de economia mista , as autarquias e as fundações em 
atividade no País ficam proibidos de adotar qualquer prática de revista íntima 
de suas funcionárias por parte dos empregados ou seus prepostos. 

 
 Art. 2º O não cumprimento do disposto no art. 1º, ficam os infratores sujeitos 

a: 
 I – multa de 50 (cinquenta) salários-mínimos, na data de ocorrência do auto na 

empresa ou empregador; 
 II – suspensão do funcionário da empresa que procedeu à revista por 30 (trinta) 

dias, em caso de reincidência; 
 III – em caso de nova reincidência, o empregador ficará sujeito à detenção de 

6 (seis) meses a 1(um) ano. 350 

 

                                                
346 Trata-se da Lei Estadual nº 15.552/14 que será objeto de análise do próximo capítulo. 
347  Trata-se da Lei Estadual nº 7.010/2015 
348 Trata-se da Lei Estadual nº 6.081/2010.  
349 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 83/2007. Dispõe sobre a proibição de revista 
íntima de funcionárias nos locais de trabalho. 
350 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 83/2007. Dispõe sobre a proibição de revista 
íntima de funcionárias nos locais de trabalho. 
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A ampliação do escopo do projeto de lei em tramitação ocorreu em março de 

2011, quando foi discutido pela primeira vez no Plenário da Câmara dos Deputados, 

sendo nessa oportunidade apresentadas três propostas de Emendas. A primeira, de autoria 

do Deputado Efraim Filho do Democratas (DEM), pretendia incluir um parágrafo que 

autorizava a Revista desde que fosse realizada por outra mulher. Por sua vez, pela segunda 

proposta, de autoria do Deputado Domingos Sávio (DEM), seria incluído um parágrafo 

ao artigo 1º com a seguinte redação: “em estabelecimentos prisionais fica assegurada a 

possibilidade de revista íntima sempre realizada por pessoa do mesmo sexo” e pela 

terceira emenda, de autoria do Deputado Anthony Garotinho do Partido da República 

(PR), pretendia-se incluir disposição que obrigava as entidades mencionadas no artigo 1º 

à contratação de funcionárias qualificadas para realização da revista íntima. 

Com todas as propostas de emendas foi elaborada uma Subemenda Substitutiva 

Global, que consolidava todas as alterações acordadas em Plenário em um texto 

consensual. Neste, manteve-se a vedação à Revista do artigo 1º e parte das sanções 

previstas no artigo 2º e incluiu-se um outro artigo que tratava especificamente de 

visitantes de estabelecimentos penais, com a seguinte redação: “Art. 3º - Nos casos 

previstos em leis, para revistas em ambientes prisionais sob investigação policial, a revista 

será unicamente realizada por funcionárias/servidoras femininas”.  

Com a aprovação desta nova versão, o Projeto foi encaminhado ao Senado, onde 

foi novamente alterado. Dentre as mudanças, figurou a supressão completa do artigo 3º 

do projeto, resultando em um texto no qual a proibição da revista íntima se daria de 

maneira irrestrita em qualquer estabelecimento público ou privados, sem qualquer 

menção expressa aos estabelecimentos prisionais. 

Com o retorno do PL para nova apreciação pela Câmara dos Deputados, houve 

manifestação contrária às emendas aprovadas no Senado pela Deputada Flávia Moares 

do Partido Democrático Trabalhista (PDT), então relatora do projeto, que entendeu ser 

temerária a supressão do artigo que permitia a Revista em visitantes de estabelecimentos 

prisionais. No excerto de seu parecer, que foi acompanhado pelas Comissões de 

Constituição e Justiça e Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público 

figurava a seguinte explicação:  

 

 A outra Emenda trata da supressão do art. 3º do Projeto, o que levaria à 
proibição da revista íntima também em presídios e que causaria um 
problema de segurança em nosso País. Diante disso, nós também 
rejeitaremos essa Emenda, mantendo, no texto, a realização de revista 
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íntima nos presídios por policiais femininas, prioritariamente, para não 
causar esse problema que, com certeza, iria afetar diretamente a 
segurança do País. 

 
Assim, no texto final aprovado na Câmara dos Deputados, voltou a constar o 

artigo 3º suprimido pelo Senado, de modo que a admitir a Revista somente no âmbito 

prisional e a sua proibição em todos os demais estabelecimentos públicos e privados do 

país. Tal texto foi encaminhado em março de 2016 para sanção presidencial.  

O posicionamento adotado pela então presidenta Dilma Rousseff contrariou o 

texto final aprovado pela Câmara dos Deputados e alinhou-se à versão proposta pelo 

Senado Federal, vetando o artigo 3º do PL. Na mensagem de veto, que explicou as razões 

dessa decisão, constava que o projeto enviado à Presidência estaria em contrariedade ao 

interesse público, pois a redação do artigo 3º “possibilitaria interpretação no sentido de 

ser permitida a revista íntima nos estabelecimentos prisionais”. Posteriormente, o veto 

presidencial foi comunicado à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, onde foi aceita 

sem novas manifestações. O texto final, hoje vigente, foi promulgado em 15 de abril de 

2016.  

Os debates existentes durante a tramitação da lei que hoje proíbe a Revista 

demonstraram a resistência em se aceitar a sua supressão no âmbito carcerário. Isso fica 

claro nas discussões sobre o projeto na Câmara dos Deputados, onde os parlamentares 

disseram expressamente que a vedação originalmente pretendida se limitava ao ambiente 

laboral e que não poderia ser estendida ao universo prisional.  

Por fim, cabe pontuar ainda a presença de uma diferenciação feita ao longo dos 

debates legislativos verificados, pela qual se definiam duas “categorias” de mulheres que 

seriam destinatárias de revista íntimas. Na primeira delas eram alocadas as chamadas 

“mulheres trabalhadoras”, submetidas ao procedimento no ambiente laboral, e na 

segunda, foram inseridas as visitantes de prisões. 

 Tal cisão entre “trabalhadoras” e “visitantes” era empregada para justificar a 

manutenção da revista íntima somente ao segundo grupo, para o qual não se discutiu se a 

Revista era uma a violação de direitos fundamentais, mas somente a importância da 

manutenção da segurança nos estabelecimentos prisionais. Assim, para as mulheres parte 

dessa segunda categoria, a realização de revista íntima feita por funcionárias mulheres 

seria suficiente para impedir qualquer constrangimento. 

Nos excertos a seguir, contidos respectivamente na Justificativa do projeto de lei 

e na Justificativa da Câmara dos Deputados à rejeição das emendas feitas ao PL no 
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Senado, fica evidente a visão que se tem a respeito da mulher trabalhadora, autêntica 

destinatária da lei:  

 

 a igualdade garantida na Lei ainda é desrespeitada muitas vezes na vida 
e no cotidiano das mulheres. Constatamos que um grande número de 
trabalhadoras são constrangidas a se submeterem diariamente à prática 
da revista íntima ao fim da jornada de trabalho.351 

 
 Eu peço o apoio de todos os pares, de todos os colegas, para que nós 

possamos, então, hoje, aprovar esse Projeto tão importante para as 
trabalhadoras mulheres que, muitas vezes, sofrem o constrangimento de 
uma revista íntima nos locais de trabalho. Realmente é muito 
constrangedor e não é cabível, antes de qualquer problema real, que 
uma trabalhadora seja revistada na sua intimidade, no seu local de 
trabalho. 

 
 

Em contraposição, as visitantes não são expressamente mencionadas como 

afetadas pela prática, fato que, denota sua falta de visibilidade nos debates públicos e as 

coloca como secundárias dentro da garantia de segurança.    

Ainda que a emenda do Senado e o veto presidencial tenham impedido a 

aprovação do texto que permitia a Revista nas visitantes, não deixa de ser ilustrativa a 

diferenciação que referenda o discurso de vários parlamentares de que as mulheres que 

se relacionam com pessoas presas são merecedoras de uma proteção jurídica mais débil. 

 

 

4.3.1.1. Análise Crítica da Lei nº 13.271/2016 

 

 

O texto atualmente vigente da lei nº 13.271/2016 apresenta menção expressa à 

Revista realizada em estabelecimentos prisionais somente em sua ementa. Tal fato pode 

ser entendido tanto como um avanço, por não permitir a diferenciação das visitantes de 

prisões em relação aos demais frequentadores de estabelecimentos públicos e privados do 

país, ao mesmo tempo que também pode ser uma fonte de incertezas. 

A inexistência de alternativas para a revista íntima no texto legal acabou por 

minar sua aplicabilidade e permitir posicionamentos que justificavam a impossibilidade 

de se cumprir imediatamente as disposições em estabelecimentos prisionais enquanto não 

                                                
351 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 83/2007. Dispõe sobre a proibição de revista 
íntima de funcionárias nos locais de trabalho. 



138 
 

houver a implementação de alguma tecnologia que impedisse a entrada de objetos 

proibidos352.   

Outro ponto de relevância é o fato da lei não apresentar nenhum tipo de ressalva 

à proibição da Revista, como antes se verificava em outras leis estaduais e na Resolução 

no. 9 do CNPCP, que a permitiam no caso de “fundada suspeita” sem nenhuma definição 

clara do que seria essa condição. Assim, a lei nº 13.271/2016 foi decisiva para impedir 

arbitrariedades na realização do procedimento e excluiu por completo a ameaça que a 

noção de “fundada suspeita” representava ao princípio da legalidade, preponderantemente 

na garantia de taxatividade de normas penais. 

Ademais, outro ponto para a análise é a redação de todos os artigos no feminino 

universal, o que evidencia o direcionamento do texto às mulheres. Tal fato corrobora a 

hipótese levantada no capítulo anterior de que a Revista apresenta impactos diferentes 

quando realizada em homens ou mulheres, sendo nociva de maneira particular ao segundo 

grupo, merecedor de atenção especial na questão.  

Apesar disso, demonstra-se pertinente apontar que o uso do feminino na 

integralidade das disposições poderia levar à interpretação na qual a Revista poderia ser 

mantida para os visitantes homens, de modo a permitir a adoção de propostas como a 

transferência da revista íntima das visitas para seus familiares presos, que não foi avaliada 

como uma medida proporcional neste trabalho. Além disso, o universal feminino também 

poderia tornar incerto o procedimento a ser adotado em relação aos visitantes homens, 

dentre os quais há crianças e adolescentes.  

Em artigo que analisou a questão foi apontado ainda que a ausência de maiores 

justificativas sobre a limitação do âmbito protetivo às mulheres poderia ser alvo de 

questionamentos acerca da sua constitucionalidade353.  

                                                
352 Sobre as manifestações de impossibilidade de aplicação imediata da Lei, o trecho de entrevista de 
Henrique Hoffmann, delegado da Polícia Civil do Paraná, é ilustrativo: “O preâmbulo da norma deixa claro 
que o legislador quis proibir a revista íntima apenas nos locais de trabalho, permitindo nos ambientes 
prisionais, embora com restrições". Lei proíbe revista íntima em mulheres e reabre debate sobre segurança. 
. Lei proíbe revista íntima em mulheres e reabre debate sobre segurança. Consultor Jurídico, São Paulo. 
19 abr. 2016. Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-abr-19/lei-proibe-revista-intima-mulheres-
reabre-debate-seguranca. Acesso em 28 jun. 2016. 
 
353 “O artigo seria ilegal e inconstitucional por trazer uma diferenciação injustificável.” . Lei proíbe revista 
íntima em mulheres e reabre debate sobre segurança. Consultor Jurídico, São Paulo. 19 abr. 2016. 
Disponível em: http://www.conjur.com.br/2016-abr-19/lei-proibe-revista-intima-mulheres-reabre-debate-
seguranca. Acesso em: 28 jun. 2016. 
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A recente promulgação do diploma e as dificuldades em aplica-lo de imediato 

tornam esses apontamentos somente hipotéticos até o momento. Entretanto, não há 

notícia, seja na bibliografia acadêmica levantada neste trabalho ou em meios de 

comunicação de grande circulação, de que algum estabelecimento prisional tenha se 

limitado a proibir a revista íntima somente para as visitantes mulheres e prosseguido com 

a prática para homens.  

Por fim, no que toca às sanções previstas no caso de descumprimento das 

proibições da lei, há previsão somente de multas cominadas ao empregador que realiza a 

revista, restando eximida de qualquer responsabilização a autoridade pública que autoriza 

a Revista no ambiente prisional ou o funcionário público que a execute. Tal fato denota 

que, apesar do âmbito protetivo da norma ter sido ampliado durante sua tramitação, não 

foram conferidos os mesmos instrumentos que assegurassem sua aplicação na realidade 

prisional. 

 

 

4.3.2. Outros Projetos de Lei Propostos sobre a Revista Íntima em 

Estabelecimentos Prisionais  

 

 

Além do projeto de lei que deu origem à lei nº 13.271/2016, houve ainda outros 

sete que trataram da questão de diferentes formas.  

O primeiro deles, o PL n° 3463/2008 de autoria da Deputada Iriny Lopes do 

Partido dos Trabalhadores (PT) trazia a proposta de que a Revista fosse preferencialmente 

realizada por meios não vexatórios, podendo ser feita na modalidade íntima se presente a 

situação de fundada suspeita. O texto ainda impedia a transferência da Revista das visitas 

para os presos como uma alternativa válida. Esse projeto foi, em um primeiro momento, 

apensado a outro (o PL n° 1352/1999), que tratava de visita íntima em presídios e hoje se 

encontra arquivado.  

Meses depois, a questão foi novamente tratada no PL n° 4201/2008, fruto do 

trabalho de uma Comissão Parlamentar de Inquérito instituída com a finalidade de 

investigar a realidade do Sistema Carcerário Brasileiro. Ao final dos trabalhos da 

Comissão, foi decidido elaborar o chamado Estatuto Penitenciário Nacional, no qual 

constavam algumas disposições sobre a forma de revistas das visitantes e demais pessoas 

que adentravam estabelecimentos prisionais, como autoridades, agentes penitenciários e 
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prestadores de serviços. No texto havia a obrigatoriedade de instalação de aparelhos para 

revista eletrônica, que seria a forma preferencial, mas ainda se mantinha a previsão de 

realização da revista manual, exigindo-se apenas que ela fosse realizada “por servidor 

habilitado, do mesmo sexo do revistando, e preservará o respeito à dignidade da pessoa 

humana”354. A proposta de estatuto não chegou a ser votada e também se encontra 

arquivada. 

No ano de 2014 foi apresentado o projeto de lei de iniciativa do Senado no 

7764/2014, proposto pela Senadora Ana Rita do PT que pretendia alterar os artigos da 

Lei de Execução Penal que tratam do direito de visita, para regulamentar a forma de 

revista dos visitantes. O texto se assemelhava ao PL anterior, ao priorizar a busca pessoal 

por meio de equipamentos como aparelhos de “Raios X” e similares, porém também 

admitia a “revista manual” em algumas hipóteses elencadas a seguir: 

 

 Art.86-C: Admitir-se-á a realização de revista manual nas seguintes 
hipóteses: 

 I – o estado de saúde ou a integridade física impeça que a pessoa a ser 
revistada se submeta a determinados equipamentos de revista 
eletrônica;  

 II – após confirmação da revista eletrônica, subsistir fundada suspeita 
de porte ou posse de objetos, produtos ou substâncias, cuja entrada seja 
proibida.355 

 
Além disso, como traço distintivo, previa-se a hipótese de que, na permanência 

da fundada suspeita, a visita será realizada sem contato da família com o preso, tal como 

explicado no Capítulo 2. Este projeto se encontra atualmente em apreciação na Câmara 

dos Deputados e é uma das apostas de organizações da sociedade civil envolvidas na 

proibição da Revista, como será apresentado no ponto seguinte. 

No ano seguinte, 2015, houve a propositura de dois outros projetos de lei na 

Câmara dos Deputados cujas justificativas se deram de maneira bastante divergente.  

O primeiro deles, o PL no 860/2015, foi proposto pelos deputados Jair Bolsonaro, 

Eduardo Bolsonaro e Alberto Fraga, todos do Partido Social Cristão (PSC) que 

pretendiam alterar os artigos 41 e 52 da Lei de Execução Penal parar autorizar a 

continuidade da realização revista manual e exigir a revista no preso após a visita. Em 

                                                
354 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei nº 4201/2008. Institui o Estatuto Penitenciário 
Nacional. 
355 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei de iniciativa do Senado no 7764/2014. 
Acrescenta artigos à Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para dispor sobre a 
revista pessoal. 
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sua justificativa ao texto, os deputados esclareceriam que se tratava de uma reação à 

“aprovação, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro [...⁆ do projeto de lei 

nº 77/2015, que proíbe a revista íntima aos presos e a revista manual aos visitantes, 

expondo toda a sociedade a riscos” e afirmavam ainda que “Não se pode defender direitos 

de pessoas presas, por haverem atentado contra o ordenamento jurídico penal, em 

detrimento dos bens tutelados”356.  

Por sua vez, o segundo projeto (PL no 1720/2015) foi desenvolvido pelo 

Deputado Marcos Rogério do Democratas (DEM), que mencionava em sua justificativa 

a importância em seguir as recomendações que o Conselho Nacional de Política Criminal 

e Penitenciária contidas na Resolução nº 5/2014. Pela evidente inspiração na Resolução, 

a proposta autorizava a revista manual quando, após a eletrônica, houvesse fundada 

suspeita.  

Nos anos que seguiram, foram apresentados dois outros projetos nos quais, as 

ressalvas feitas às situações de fundada suspeita não eram mais encontradas e a revista na 

modalidade íntima passava a ser proibida em qualquer hipótese, tal como na nº 

13.271/2016. 

Nesses, a principal diferença entre o Projeto no 5682/2016 da Deputada Carmen 

Zanotto do Partido Popular Socialista (PPS) e o PL no 7650/2017 do Deputado Veneziano 

Vital do Rêgo do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) era a descrição 

mais detalhada no primeiro das alternativas que deverão ser adotadas à Revista, com 

ênfase à necessidade de instalação de equipamentos eletrônicos não invasivos. O segundo 

PL apresentava redação bastante genérica, aproximando-se bastante do texto da lei no 

13.271/2016, por esse motivo, é inclusive questionável sua propositura. 

 Todos os projetos de lei apresentados desde o ano de 2014 encontram-se 

apensados ao PL no 860/2015 (o de autoria dos Deputados Jair Bolsonaro, Eduardo 

Bolsonaro e Alberto Fraga) e, desde dezembro de 2016, encontram-se na Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 

 

 

 

 

                                                
356 BRASIL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Projeto de Lei no 860/2015. Altera a Lei nº 7.210, de 11 de 
julho de 1984, para tornar obrigatória a revista pessoal aos visitantes em estabelecimentos prisionais. 
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 4.4. A atuação da Sociedade Civil Organizada 

 

O histórico de mudanças no posicionamento das instâncias de poder estatais 

apresentado nos pontos anteriores foi permeado pela atuação de diversos grupos da 

Sociedade Civil voltados à promoção de Direitos Humanos. Tais entidades atuaram 

politicamente para a adoção de medidas que limitassem a realização da Revista ou a 

extinguissem por completo de diversas maneiras.  

Pelo alcance da problemática em território nacional, a rede de organizações dos 

diversos campos da sociedade que se manifestaram sobre a questão alcançou tal 

amplitude que seria complexo pormenorizar todos seus membros.  

Apesar disso, é possível apresentar um breve mapeamento desse conjunto de 

organizações. Nele, figuram grupos de advogados populares, primordialmente 

organizados em torno da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares 

(RENAP); organizações de estudantes de direito voltadas à extensão universitária, 

notadamente na forma de assessorias jurídicas populares; familiares de presos 

organizados, como a Associação de Amigos e Familiares de Presos (AMPARAR); 

Instituições voltadas à pesquisa e promoção de direitos na seara penal, como o Instituto 

Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) e o Instituto Terra Trabalho e Cidadania 

(ITTC), além da Pastoral Carcerária e da Defensoria Pública.  

Dentre as instituições que atuaram de distintas formas para denunciar as 

violações de direitos fundamentais representadas pela Revista, destacaram-se aquelas que 

compõe a chamada Rede de Justiça Criminal, responsável pela Campanha Nacional “Pelo 

Fim da Revista Vexatória” lançada no ano de 2014. Na plataforma institucional da Rede, 

consta a seguinte descrição sobre a sua composição e atuação:  

 

   Criada em 2010, a Rede Justiça Criminal é um grupo composto por oito 
organizações não governamentais brasileiras e tem como objetivo 
contribuir e influenciar o debate em temas pertinentes ao sistema de 
justiça criminal. A articulação permanente entre as organizações 
membro, a saber, Centro de Estudos em Segurança e Cidadania 
(CESeC), Conectas Direitos Humanos, Gabinete de Assessoria Jurídica 
às Organizações Populares (GAJOP), 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, permite a troca de experiências, a colaboração entre 
organizações com diferentes especialidades e o impulso mútuo em 
direção a objetivos compartilhados. Como fruto desse esforço, a Rede 
Justiça Criminal desenvolve uma agenda de atuação prioritária, 
monitora projetos de lei e políticas na área de justiça criminal e 
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desempenha o trabalho de advocacy junto aos Poderes Legislativo e 
Executivo e à sociedade civil. 

 

O eixo central da Campanha foi a aprovação do projeto de lei n° 7.764/2013 em 

tramitação no Senado à época, que visava à proibição da prática em território nacional. 

Para tanto, foi desenvolvida uma plataforma digital, na qual eram disponibilizados relatos 

de visitantes submetidos à Revista, apresentados os impactos trazidos por ela e explicada 

a necessidade de sua proibição. Colocava-se também à disposição dos visitantes do 

website um campo no qual poderiam enviar uma mensagem ao Presidente do Senado 

Federal solicitando urgência na aprovação do projeto de lei.  

Além da estratégia de conscientização a respeito da problemática, a Rede voltou-

se também à chamada Advocacy357 nas instâncias dos Poderes Executivo e Legislativo, 

nas quais se discutia a matéria. Como um dos resultados dessa atuação pode ser apontada 

a edição da Resolução no 05/2014 pelo CNPCP (apresentada na primeira parte desse 

capítulo), que foi editada poucos meses após o início da campanha. 

A questão foi levada ainda para Organizações Internacionais, por meio de 

denúncias orais na Organização das Nações Unidas, realizada pela Conectas Direitos 

Humanos358 e na Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos pelo Instituto Terra Trabalho e Cidadania359.  

Na seara judicial, foram ajuizadas ações civis públicas, buscando impedir a 

continuidade da prática e indenizar suas vítimas. Um exemplo foi ação civil pública 

proposta pela Conectas Direitos Humanos360, na qual se pedia a suspensão das revistas 

íntimas em dois Centros de Detenção Provisória do Estado de São Paulo. 

                                                
357 Sobre a definição de Advocacy: “O termo advocacy, expressão inglesa que ainda não ganhou tradução 
literal para o português, se generalizou ao longo do tempo em função do acelerado crescimento do Terceiro 
Setor em todo o mundo. Advocacy é, basicamente, um lobby realizado entre setores (ou personagens) 
influentes na sociedade. É na realização de processos de comunicação, reuniões entre os interessados e os 
pedidos entre essas influências que se dá o verdadeiro advocacy.” ZEPPELINI, Marcio. Advocacy: o lobby 
do bem. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/acaosocial/article26c3.html?id.article=592. Acesso em 29 
jun. 2015. 
358 “No âmbito internacional, Conectas e parceiros denunciaram a prática da revista vexatória na 25ª sessão 
do Conselho de Direitos Humanos da ONU, com pedido de apoio ao projeto de lei e o estabelecimento de 
regras mínimas para o tratamento da população encarcerada.” CONECTAS DIREITOS HUMANOS. 
Relatório Anual de Atividades 2013/2014. Disponível em: http://www.conectas.org/wp/wp-
content/uploads/2017/12/relatorio-anual-conectas-2013.pdf. Acesso em: 6 jan. 2018. 
359 “No dia 23 de outubro, vinte e duas organizações conseguiram levar essa denúncia para a esfera 
internacional, em audiência temática realizada na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 
em Washington, nos Estados Unidos.” ITTC. Revista Vexatória Nas Américas É Condenada Na Comissão 
Interamericana De Direitos Humanos. Disponível em: http://ittc.org.br/revista-vexatoria-nas-americas-e-
condenada-na-comissao-interamericana-de-direitos-humanos/. Acesso em: 6 jan. 2018. 
360 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública n° 1020194-
54.2014.8.26.0053.  
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 A Campanha foi realizada ainda com o apoio institucional da Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo, responsável pelo acompanhamento da questão no âmbito 

dos estabelecimentos prisionais paulistas e pelo ajuizamento de Habeas Corpus e 

Recursos Especiais e Extraordinários para impedir a continuidade de Revista no estado. 

O desenvolvimento da Campanha e a atuação da Rede se deu de maneira mais 

intensa durante seus primeiros anos, notadamente 2014, quando se iniciaram as primeiras 

ações e 2015 quando foi editado um boletim temático que analisou os avanços na questão. 

Com a aprovação da lei federal nº 13.271/2016, nota-se que a divulgação de novas 

atividades, seja na seara de conscientização popular sobre a temática, ou na atuação em 

instâncias governamentais, diminui e tornou-se ainda mais reduzida com o tempo. O que 

se verifica assim, é uma diminuição dos debates sobre a questão, sem que tenha ocorrido 

significativa mudança no cotidiano de parte dos estabelecimentos prisionais brasileiros, 

onde não ocorreu a implementação de nenhuma alternativa para substituir a revista 

íntima361.  

Dentre os envolvidos, as organizações participante da Campanha cuja atuação 

teve continuidade, mesmo após a promulgação da lei nº 13.271/2016, foram o Núcleo de 

Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que ajuizou diversas 

de ações civis públicas362 nas localidades onde estabelecimentos prisionais não deixaram 

de realizar a Revista; a Conectas Direitos Humanos, que deu continuidade à ação civil 

pública mencionada; e a Pastoral Carcerária, em conjunto com o Instituto Terra Trabalho 

e Cidadania, que frequentou as filas de visitas em datas como o dia 8 de março (Dia 

Internacional da Mulher) e divulgou demandas das famílias de presos, como forma de 

denúncia das violações de direitos sofridas363.  

   

 

 

 

 

                                                
361 MARIZ, Renata. Revista íntima vexatória ainda é rotina no sistema prisional do país. O Globo. 
Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/revista-intima-vexatoria-ainda-rotina-no-sistema-
prisional-do-pais-20986329. Acesso em: 24 abr. 2018. 
362 As ações civis públicas ajuizadas serão objeto do próximo capítulo. 
363 PASTORAL CARCERÁRIA. Em Ato, Organizações Sociais Conversam com Egressos e Familiares no 
Fórum Criminal da Barra Funda. Disponível em: http://carceraria.org.br/combate-e-prevencao-a-
tortura/em-ato-organizacoes-sociais-conversam-com-egressos-e-familiares-no-forum-criminal-da-barra-
funda. Acesso em: 6 mai. 2018. 
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CAPÍTULO 5. A REVISTA ÍNTIMA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

E OS IMPACTOS DA LEI ESTADUAL N° 15.552/14 

 

 

5.1. O Cenário Anterior à Mudança Legislativa 

 

 

Antes da edição de lei estadual específica sobre a forma de realização de revista 

pessoal em estabelecimentos prisionais de São Paulo, a matéria era regulada somente por 

artigos contidos na Resolução no 144/2010 da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP-SP), que é o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São 

Paulo. Nesta normativa são pormenorizadas diversas questões correlatas à execução 

penal, dentre as quais figuram o direito de visitação dos presos, o tratamento destinado às 

visitantes e as diferentes formas de revista destinadas aos indivíduos que transitam pelos 

estabelecimentos penais. 

No capítulo da Resolução voltado às considerações sobre a visita e as visitantes, 

há menção expressa ao papel que os amigos e familiares têm para a ressocialização e 

reintegração do preso, sendo dito que “as visitas têm caráter terapêutico objetivando 

desenvolver e aprimorar o senso de comunhão social na esfera das unidades prisionais”364. 

Essa descrição das visitantes corrobora mais uma vez a imagem dos familiares como um 

instrumento para melhoraria da execução da pena.  

É interessante pontuar que o artigo da Resolução que descreve quais pessoas 

podem figurar no rol de visitas deixa transparecer a imagem feminina que se tem do 

grupo, pois ao colocar que “As visitas têm a finalidade de preservar e estreitar as relações 

do preso com a sociedade, a família, a companheira e os parentes” (grifo nosso) faz-se 

uso somente do feminino para se referir às visitantes que se relacionam amorosamente 

com pessoas presas.  

Por sua vez, no que se refere aos direitos das visitantes, há previsão de que devem 

ser tratadas “com humanidade e com dignidade inerente ao ser humano”. 

A seguir, no capítulo que trata especificamente do procedimento de revista, 

elencam-se três modalidades possíveis: a manual, feita por meio do toque dos 

                                                
364 ESTADO DE SÃO PAULO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Resolução 
n° 144/2010. Institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.   
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funcionários sobre as roupas do revistado; a mecânica, realizada por aparelhos como 

detectores de metal; e a íntima, feita através de desnudamento e inspeção de genitália, 

tratada em capítulo autônomo da Resolução. 

Fica previsto ainda que autoridades como Magistrados, Membros do Ministério 

Público, Defensores Públicos, Procuradores, Delegados de Polícia, Parlamentares e 

Membros do Poder Executivo, como Ministros e Secretários de Estado estão insetos de 

revista manual ou íntima, bem como representantes religiosos credenciados e advogados. 

Além desses, outros indivíduos podem ser dispensados da revista íntima a critério do 

diretor da unidade, como ocorre com agentes penitenciários e eventuais prestadores de 

serviços. 

Quanto às disposições específicas sobre a revista íntima, afirma-se que ela será 

realizada “quando necessário”, sem que haja qualquer consideração adicional que 

esclareça o que seria essa necessidade. Assim, faz-se presente mais uma vez disposição 

que afronta a garantia de taxatividade correlata ao princípio da legalidade.   

Em relação à regulamentação da forma de realização do procedimento, exige-se 

que seja feita em local reservado, por servidor habilitado do mesmo sexo da visitante e 

proíbe-se que haja contato físico do agente penitenciário com a pessoa revistada. Prevê-

se que “após a revista íntima corporal, se ainda [houver] dúvida quanto ao porte de objeto 

ou substância não permitida, a entrada [da visitante] não deve ser autorizada”365 e a visita 

será encaminhada a exame por profissional de saúde. 

A normativa apresenta ainda duas disposições não verificadas em nenhum dos 

projetos de lei analisados anteriormente ou na própria lei no 13.271/2016. A primeira delas 

é a previsão de responsabilização do agente penitenciário que permitir a entrada da 

visitante sem a realização dos procedimentos de revista previstos e a outra é a exigência 

de o preso seja revistado após a realização da visita no chamado parlatório366. Essa última 

previsão se demonstra desarrazoada de certo modo, pois nesse espaço (Parlatório) há 

separação entre o preso visitado e as visitantes por barreira física ou vigilância constante. 

Ao final, o que se depreende da Resolução é um posicionamento institucional 

para o qual a revista íntima não representa em si uma afronta à dignidade humana, pois 

                                                
365 ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Resolução 
n° 144/2010. Institui o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.   
366 Idem. “Artigo 158 - a revista íntima corporal deve ser efetuada no preso visitado logo após a 
visita, quando esta ocorrer no parlatório.” 
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segundo o que é previsto, quando feita “em local reservado, por pessoa do mesmo sexo” 

é suficiente para preservar a “honra e a dignidade do revistado”. 

 

 

5.2. A Lei Estadual n° 15.552/14 

 

 

Na linha do que ocorria em outros estados, como Rio de Janeiro e Paraíba, a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) aprovou em 5 de novembro de 

2013, a lei estadual n° 15.552/14, que “Proíbe a revista íntima dos visitantes nos 

estabelecimentos prisionais e dá outras providências”. 

O texto aprovado e posteriormente sancionado pelo Governador do Estado foi o 

mesmo proposto originalmente pelo Deputado José Bittencourt do PSD no PL n° 

797/2013. Nele, pretendia-se regulamentar a substituição da revista íntima por outras 

formas de busca pessoal não invasivas que preservassem “a integridade física, psicológica 

e moral do visitante revistado”367, como detectores de metais e scanners corporais.  

De modo geral, a Justificativa do projeto baseava-se na defesa da dignidade das 

visitantes e explicitava os impactos nocivos promovidos pela revista íntima, tal como 

menciona o excerto que segue: 

   É preciso lembrar que a pessoa do condenado jamais perderá sua 
condição humana e, portanto, será sempre merecedora de respeito em 
seus direitos e garantias fundamentais, estendendo-se esse respeito a 
todas as suas relações sociais, especialmente a família. 

   Além disso, a revista íntima, da maneira que vem sendo realizada, 
conforme denúncias encontradas na internet (disponível em 
http://www.brasildefato.com.br/node/14443  – acesso em 04.10.2013), 
fere o disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que institui o 
Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 15 a 18, que 
estabelece o respeito à dignidade da criança e do adolescente, com 
inviolabilidade de sua integridade, psíquica e moral. Fere, também, a 
Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que institui o Estatuto do Idoso, 
sob os mesmos fundamentos.368 

 

Há, entretanto, um ponto de incompatibilidade entre o texto da Justificativa e a 

proposta de redação da lei propriamente dita, pois, na primeira, mencionava-se que a 

                                                
367 SÃO PAULO. Assembleia Legislativa. Projeto de Lei n° 797/2013. Proíbe a revista íntima dos visitantes 
nos estabelecimentos prisionais e dá outras providências. Disponível em: 
https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1166909. Acesso em: 23 out. 2017. 
368 Idem. 
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Revista poderia ser transferida da família para a pessoa presa, como forma de evitar 

violações de direitos e, no texto propriamente dito, tal proposta não é verificada 

expressamente em nenhuma das disposições apresentadas pelo Deputado José 

Bittencourt. 369 

O projeto de lei recebeu diversas críticas na Comissão de Constituição, Justiça e 

Redação, onde os Deputados Estaduais entenderam ser temerária a exclusão da 

possibilidade de realização da busca pessoal íntima e propuseram uma emenda que 

permitiria a prática sem restrições, quando verificada “fundada suspeita”. Tal proposta 

foi rejeitada pelas Comissões de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e de 

Finanças, Orçamento e Planejamento, cujos pareceres apontaram para necessidade de 

completa abolição do procedimento, em razão da condição humana do condenado e de 

seus familiares370.  

O projeto aprovado na Assembleia Legislativa e sancionado em 12 de agosto de 

2014 proíbe de maneira expressa qualquer forma de revista na modalidade íntima e exige 

que “toda pessoa que ingressa em estabelecimento prisional para manter contato direto 

ou indireto com detento” seja submetida à revista por meio de “tecnologias que preservem 

a integridade física, psicológica e moral do visitante revistado”, dentre as quais figuram 

scanners corporais, detectores de metais e aparelhos de “Raios X”.  

Ao contrário do que era previsto anteriormente na Resolução no 144/2010 da 

Secretaria de Administração Penitenciária, objeto de análise da seção anterior, a lei 

aprovada prescreve um procedimento detalhado a ser seguido no caso de haver “suspeita 

justificada” de que visitante traga consigo objeto cuja entrada é proibida. É de se notar 

que neste protocolo não é autorizada a revista íntima no interior dos estabelecimentos 

prisionais em nenhuma hipótese, pois no caso de persistir a suspeita sobre a visitante, ela 

poderá escolher se será submetida a exames médicos para averiguação.  

Tal procedimento é descrito no artigo da lei a seguir transcrito: 

 

                                                
369 Idem. Na Justificativa do Projeto de Lei consta: “Faz–se necessário lembrar que é mais eficiente 
inspecionar e revistar o recluso, após uma visita de contato pessoal, do que submeter todas as pessoas, 
inclusive mulheres, crianças e idosos que visitam os estabelecimentos prisionais a um procedimento tão 
extremo, tornando estressante um momento que deveria ser de comunhão familiar.” 
370 Em excerto do Parecer: “a pessoa do condenado jamais perderá sua condição humana e, portanto, será 
sempre merecedora de respeito em seus direitos e garantias fundamentais, estendendo-se esse respeito a 
todas as suas relações sociais, especialmente a família”. SÃO PAULO. Assembleia Legislativa. Comissão 
de Finanças, Orçamento e Planejamento, Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. 
Parecer 1036/2014. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/propositura/?id=1166909. Acesso em: 23 out. 
2017. 
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 Artigo 4º – Na hipótese de suspeita justificada de que o visitante esteja 
portando objeto ou substância ilícitos, identificada durante o 
procedimento de revista mecânica, deverão ser tomadas as seguintes 
providências: 

 I – o visitante deverá ser novamente submetido à revista mecânica, 
preferencialmente utilizando-se equipamento diferente do usado na 
primeira vez, dentre os métodos elencados no artigo 3º da presente lei; 

 II – persistindo a suspeita prevista do “caput” deste artigo, o visitante 
poderá ser impedido de entrar no estabelecimento prisional; 

 III – caso insista na visita, será encaminhado a um ambulatório onde 
um médico realizará os procedimentos adequados para averiguar a 
suspeita371. 

 
No final do texto, há ainda previsão de que o Poder Executivo contava com o 

prazo de 180 dias para regulamentar a proibição da Revista e tomar as medidas 

necessárias para a implementação das mudanças exigidas. Tal prazo tinha a intenção de 

conferir à Administração Penitenciária paulista alguns meses para a compra dos 

equipamentos necessários e o treinamento dos agentes penitenciários para operá-los, sem 

que houvesse o descumprimento da lei. No entanto, como se verá nos pontos seguintes, o 

prazo previsto não se demonstrou suficiente para a execução das medidas exigidas e 

resultou em uma série de conflitos envolvendo visitantes, agentes penitenciários, a 

Defensoria Pública estadual, a Secretaria de Administração Penitenciária e o Poder 

Judiciário. 

As disposições vigentes da lei estadual n° 15.552/14 contrariam diversos dos 

dispositivos contidos na Resolução da SAP-SP apresentados no tópico anterior, assim 

sendo, devem estes serem considerados revogados. Por sua vez, em relação à lei nacional, 

alisada no quarto capítulo, há plena compatibilidade, sendo essa normativa estadual mais 

detalhada e apta a evitar incertezas na substituição da revista íntima por escâneres 

corporais. 

 

 

5.3. O Caso da Cidade de Itirapina 

 

 

O município de Itirapina encontra-se no interior paulista e apresenta composição 

demográfica peculiar pelo fato de parte considerável de sua população encontrar-se presa 

em duas penitenciárias de grande porte. A cidade se insere no processo de interiorização 

                                                
371 Idem. 
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de prisões que ocorreu em São Paulo a partir da década de 1990 e têm como traço 

marcante a tensão gerada entre moradores do município e visitantes das penitenciárias 

instaladas, que se dá de maneira mais evidente e conflituosa quando comparado à 

dinâmica verificada em grandes cidades372. 

Nesse cenário, a proibição da revista íntima com a aprovação da lei estadual n° 

15.552/14, agravou ainda mais os conflitos presentes na cidade e tornou sua realidade 

alvo de atenção de autoridades e meios de comunicação. Por essa pluralidade de 

manifestações de diversos grupos e posicionamentos, há um material relevante para um 

breve estudo de caso sobre o momento vivido em Itirapina após a aprovação da lei em 

comento no tópico anterior.  

Sobre o estudo de caso, é importante ter em mente que se trata de um método de 

pesquisa qualitativo, o qual não pretende revelar traços que podem ser generalizados para 

situações diferentes da apresentada373. No caso deste trabalho, não se pode dizer que a 

mesma situação de conflituosidade em face da proibição da revista íntima se deu dessa 

mesma maneira em todas as localidades, tanto que, à época, nenhuma outra cidade do 

estado apresentou cenário com tamanha riqueza de posicionamentos, de modo que em 

várias delas a questão permaneceu latente e a revista íntima teve plena continuidade. 

O marco inicial do conflito em Itirapina teve início logo após a sanção do 

Governador do Estado, na semana seguinte à publicação da lei nº 15.552/14, quando a 

Secretaria de Administração Penitenciária emitiu um comunicado a todos os Diretores de 

Unidades Prisionais do Estado, determinando a suspensão das revistas íntimas nos 

próximos dias de visitação. Tal medida foi noticiada pelos Sindicatos de Agentes 

Penitenciários (SINDASP e SIFUPESP)374 como uma “decisão absurda”, já que estaria 

                                                
372 Tal processo presente na cidade de Itirapina é descrito por Giane Silvestre em estudo sobre a localidade: 
“Vinte anos após a implantação da primeira penitenciária no município, mais precisamente no dia 12 de 
dezembro de 1998 foi inaugurada a segunda penitenciária de Itirapina, a P2. Esta unidade já está inserida 
numa nova política penitenciária, diferente da que assistimos em 1978, tal política se encaminhou no 
sentido da expansão das vagas e da interiorização das unidades penitenciárias que desde o início da década 
de 1990, avançam para a região centro-oeste do Estado de São Paulo.”. SILVESTRE, Giane. Prisões, 
Sociedade e Punição: As Penitenciárias e suas Relações com o Município de Itirapina. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais) – Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade 
Estadual Paulista, Marília –SP, 2007, p. 37. 
373 Sobre o método de estudo de caso: “Trata-se de uma investigação cuja finalidade é descrever e analisar 
acontecimentos, agentes e situações complexos, com dimensões variáveis em interconexão (...) O 
importante é a unidade de análise articular um conjunto de interações relacionadas entre si configurando 
um caso passível de investigação científica. Em outras palavras, o caso implica uma variedade de dimensões 
que demanda estratégias de investigação plurais.” ALMEIDA, Roberto. Estudo de caso: foco temático e 
diversidade metodológica. in Métodos de pesquisa em Ciências Sociais: Bloco Qualitativo. Sesc São 
Paulo/CEBRAP: São Paulo, 2016. 
374 O SIFUPESP é o Sindicato dos Funcionários do Sistema Prisional do Estado de São Paulo, que engloba 
todos os colaboradores do Sistema Prisional paulista, já o SINDASP é o Sindicato que representa 
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sendo aplicada sem a devida regulamentação procedimental que ocorreria nos primeiros 

180 dias de vigência375. 

Nesse momento, as notícias e comunicados emitidos pelos Sindicatos não eram 

produzidos apenas por sua Assessoria de Imprensa, mas contavam com pareceres 

extensos de seus departamentos jurídicos. Em tais partes dos documentos, a linguagem 

empregada é composta por uma argumentação repleta de termos técnicos e citações 

doutrinárias que defendiam a impossibilidade de aplicação imediata da lei pelo fato dela 

apresentar “eficácia limitada”, isto é, por depender da edição de outro diploma legal para 

produção de seus efeitos376.  

Na o parecer da Assessoria Jurídica do SINDASP: “Estamos diante de um problema 
recorrente, onde é questionada a validade ou não de Lei que 
necessita de regulamentação. 

 
 Este tema é conturbado e, via de regra, acaba desaguando no Judiciário, o qual 

decide se a Lei é ou não autoaplicável.  Analisando o caso em estudo, 
entendemos que a Lei nº 15.552/14 não é autoaplicável por várias razões: 

 Em primeiro lugar, o artigo 5º da Lei é expresso em estabelecer o prazo de 180 
dias para sua regulamentação. Some-se a isso o fato de que o artigo 3º 
estabelece que as revistas íntimas serão substituídas pelos mecanismos 
eletrônicos ali listados. Ora, é de conhecimento comum que as Unidades 
Prisionais do Estado de São Paulo não estão guarnecidas com referidos 
dispositivos. 

 A interpretação, assim, deve ser no sentido de que a intenção do Legislador foi 
a de que é necessário o prazo de 180 dias para se aparelhar as Unidades 
Prisionais e, então, possibilitar a aplicação da Lei. 

 
 

Além do mais, haverá a necessidade, ainda, de se regulamentar como ocorrerá esta 

nova modalidade de movimentação de visitas nos presídios, dentre outras coisas. 

O Direito apresentou-se como um importante instrumento de pressão política por 

parte dos Sindicatos, que após condenarem as orientações da SAP, afirmaram que iriam 

monitorar como seria o final de semana de visitas seguinte para propor as medidas 

judiciais e administrativas cabíveis377.  

                                                
exclusivamente os Agentes de Segurança Penitenciária. Apesar de haver disputas políticas entre eles na 
questão da Revista Íntima seus posicionamentos são similares. 
375 SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS- SP. Sindasp entrará com medida judicial contra 
secretário por determinar fim da revista íntima sem regulamentação da lei. Disponível em: 
http://sindasp.org.br/. Acesso em: 25 abr. 2018. 
376 SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Alerta à Categoria Sobre a Revista Manual. Disponível em: 
http://www.sifuspesp.org.br/index.php/materia-2/2752-150814revista.html?noredirect=1. Acesso em: 25 
jul. 2015.  
377 SINDICATO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS- SP. Sindasp entrará com medida judicial contra 
secretário por determinar fim da revista íntima sem regulamentação da lei, op. cit. 
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Dias após a suspensão da Revista, o Governador do Estado concedeu entrevista 

coletiva, na qual disse que a revista íntima seria mantida até que os equipamentos 

eletrônicos necessários fossem adquiridos. A partir desta declaração, a Secretaria de 

Administração Penitenciária solicitou que os Diretores voltassem a proceder como antes 

e reestabeleceu a revista na modalidade íntima. 378 

Nos meses que seguem, Sindicatos e matérias de blogs de agentes penitenciários 

falavam dos últimos dias de visita sem Revista como um episódio traumático, porém 

encerrado. Simultaneamente, diversos comentários às publicações de tais veículos 

descreviam os agentes em uma situação de “fogo cruzado” entre os familiares de presos, 

o Governo Estadual e a mídia379. Isso porque, ao mesmo tempo em que se suspenderam 

as revista íntimas em familiares, foram também determinadas diversas buscas e revistas 

manuais dentro dos “Raios” (locais onde se encontram as celas de presos), aumentando o 

risco do trabalho dos agentes, além de consolidar a imagem de que seriam eles os vilões 

que desejavam a qualquer custo continuar as Revistas.  

A questão voltou à discussão em 2 de junho de 2015, com o ajuizamento de Ação 

Civil Pública pela Defensoria do Estado que pretendia a suspensão do procedimento de 

revista íntima nos dois presídios de Itirapina, com base na justificativa de que o prazo de 

regulamentação da lei estadual n° 15.552/14 havia expirado há meses.  

Em apreciação ao pedido liminar feito na referida ação, o Juiz da 1º Vara de 

Itirapina decidiu acolhe-lo, tendo decidido que: 

 

   ficará obstado que os responsáveis pelas Penitenciárias I e II de Itirapina 
submetam os visitantes a qualquer procedimento de revista, conduzido 
por agentes de segurança penitenciária, que envolvam o seu 
desnudamento, ainda que parcial, a realização de agachamentos ou 
saltos ou, ainda, a realização de exames clínicos invasivos (art. 2º, I, II 
e III da Lei Estadual nº 15.552/2014). 380 

 

                                                
378 “Presídios em SP já suspendem revista íntima dos presos mesmo sem scanner”. Bom Dia Brasil: Rede 
Globo (Televisão), 19 ago. 2014.  Disponível em http://globotv.globo.com/rede-globo/bom-dia-
brasil/t/edicoes/v/presidios-em-sp-ja-suspendem-revista-intima-dos-presos-mesmo-sem-
scanner/3572976/. Acesso em: 23 out. 2017. 
379 “Em meio ao fogo cruzado, nós, servidores penitenciários paulistas, os grandes prejudicados.” 
Comentário feito à notícia http://jenisandrade.blogspot.com.br/2014/08/desgoverno-alckmin-volta-atras-
sobre-as.html Acesso em: 23 out. 2017. 
380  “Noto que foi o próprio Estado de São Paulo, pelos representantes eleitos pelo povo paulista, que 
estipulou a necessidade de pôr fim às visitas íntimas, aderindo a um processo paulatino compartilhado por 
outras Unidades da Federação e pela União. E foi o próprio Estado que estipulou o prazo necessário para a 
adoção dos procedimentos imprescindíveis à execução dessa opção. Esse prazo esgotou-se e nada foi feito. 
Por isso, não há mais como aceitar qualquer outra justificativa a emperrar ou postergar, de forma indefinida, 
sua aplicação.” BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública n. 0003094-
58.2015.8.26.0283. Publicado em: 09/06/2015. 
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Na fundamentação da decisão, o Magistrado explicitou que seu posicionamento 

não era embasado em qualquer consideração acerca da inconstitucionalidade da Revista, 

por ser uma suposta violação a Direitos Fundamentais. Em sua visão, tratava-se de uma 

“questão de legalidade”, isto é, do cumprimento de lei aprovada pela Assembleia 

Legislativa e sancionada pelo Governador, de modo que eram inaceitáveis a inércia do 

poder Executivo e a continuidade do procedimento após o tempo de regulamentação de 

180 dias previsto.381 

Ao final da decisão, apontava-se ainda que aquela decisão liminar não 

significava uma permissão de entrada das visitantes sem nenhum controle, mas somente 

obrigava os agentes penitenciários a realizar revista manual superficial sem 

desnudamento e ao uso de aparelhos de detectores de metal. Consignava-se ainda que, no 

caso de haver fundada suspeita e a visitante insistir em adentrar o estabelecimento, ela 

deveria ser encaminhado a "ambulatório onde um médico realizará os procedimentos 

adequados para averiguar a suspeita"382. 

A decisão foi recebida de maneira desfavorável pelos Sindicatos dos Agentes 

Penitenciários do Estado, que emitiram notas de repúdio à decisão, nas quais afirmavam 

que suas Assessorias Jurídicas tomariam medida judiciais para a suspensão da medida383. 

Houve, além disso, orientações para que os agentes penitenciários da Unidade de Itirapina 

alterassem o procedimento de visitação, permitindo que familiares e presos se 

encontrassem por apenas por uma hora no setor escolar da Unidade, sob supervisão 

constante. 

Nos dias de visita que sucederam a decisão, os agentes penitenciários 

procederam da maneira sugerida pelos Sindicatos, realizando a revista somente sobre as 

roupas das visitantes e a permitiram somente no “parlatório” pelo período de uma hora. 

Frente à notícia de redução do horário de visitação, as famílias reagiram por meio de um 

“abaixo assinado” destinado à Direção das penitenciárias de Itirapina, no qual pediam o 

retorno da revista íntima para que a visitação voltasse a ser como era384. 

                                                
381 Idem. 
382 Idem. 
383 Sindasp entrará com medida judicial contra secretário por determinar fim da revista íntima sem 
regulamentação da lei. Disponível em:  https://www.sindasp.org.br/site/noticias.php?p=117/. Acesso em: 7 
mai. 2018. 
384 Nas palavras de uma das visitantes entrevistadas que foi ouvida em entrevista ao Portal Eletrônico de 
Notícias G1 na ocasião: “A gente sabe que existe a revista e que ela faz parte da disciplina da penitenciária. 
Por que? Até pela nossa própria segurança.” Visitas têm horário reduzido e tensão após proibição das 
revistas íntimas. G1. São Carlos e Araraquara, 6 jun. 2015. Disponível em http://g1.globo.com/sp/sao-
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Em meio às negociações das visitantes para restabelecer a Revista, o Defensor 

Público responsável pela Ação Civil Pública mencionada buscou explicar às famílias que 

não deveriam manter seu pedido, pois o que estava ocorrendo era o descumprimento de 

uma ordem judicial que lhes pretendia proteger. 

Apesar da discussão, a visita foi realizada de maneira parcial como indicado 

pelos Sindicatos. Tal fato foi então comunicado ao Magistrado responsável pela decisão 

de suspensão, que, em nova manifestação, alertou ter conhecimento da forma como 

haviam procedido os agentes nos últimos dias de visita e afirmou que não iria tolerar o 

descumprimento de sua determinação, como se verifica na transcrição que segue:  

 

 é nítido que a decisão NÃO ALTEROU, E MUITO MENOS 
DETERMINOU, a mudança na forma do ingresso das visitas aos 
estabelecimentos penitenciários, que, a critério exclusivo de cada uma 
das administrações, passou a ser feita no "parlatório", por reduzido 
período de tempo, tal como extensamente noticiado pela autora e por 
todos os meios de comunicação. A mudança, na verdade, foi adotada 
de forma arbitrária pelos Diretores e que, sob o pretexto de "cumprir" 
a decisão, optaram por descumpri-la de forma ainda mais danosa aos 
detentos e seus familiares, contribuindo de forma determinante para o 
acirramento dos ânimos de todos os envolvidos. Para que não reste 
dúvidas, reitero: O ACESSO DOS FAMILIARES AO INTERIOR DO 
ESTABELECIMENTO E COM CONTATO DIRETO COM OS 
PRESOS DEVE SER GARANTIDO E RESPEITADO PELA RÉ. E os 
visitantes não poderão ser submetidos a qualquer tipo de procedimento 
de revista que envolva o seu desnudamento (grifo nosso)385 

 
 

Nessa oportunidade decidiu ainda o Magistrado que “qualquer pessoa ou 

instituição que se opuser ao cumprimento desta decisão arcará com multa no importe de 

vinte mil reais, sem prejuízo da possível responsabilidade criminal pelo crime de 

desobediência”386, o que foi recebido com especial indignação por parte dos Sindicatos 

de Agentes de Segurança Penitenciária, que, em reação, impetraram Mandados de 

Segurança para impedir a continuidade da decisão. Além dessa medida, houve também a 

interposição de recurso pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para suspensão da 

decisão liminar do Juiz de Itirapina.    

                                                
carlos-regiao/noticia/2015/06/visitas-tem-horario-reduzido-e-tensao-apos-proibicao-das-
revistaintimas.html. Acesso em: 23 out. 2017. 
385 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública nº 0003094-
58.2015.8.26.0283. Data da Publicação: 16/06/2015. 
386 Idem. 
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Em relação ao Mandado de Segurança, o Tribunal de Justiça entendeu ter sido a 

via processual escolhida inadequada, o que impediu a análise da questão. Apesar disso, o 

Desembargador relator explicitou que não tinha qualquer discordância com o decidido 

em primeira instância, pois o Juiz de Itirapina havia decidido de acordo com a legalidade 

e “conforme às regras constitucionais pétreas de garantia da intimidade e dignidade 

pessoais”387. 

Por sua vez, ao decidir o recurso da Procuradoria do Estado de São Paulo, o 

Tribunal de Justiça de São Paulo manteve somente em parte a decisão liminar proferida. 

Na visão dos Desembargadores, a suspensão da revista íntima, após a vigência plena da 

lei estadual n° 15.552/14, foi considerada adequada, bem como a proibição judicial da 

sua realização. Apesar disso, o Tribunal suspendeu a possibilidade de cobrança de multa 

no caso de descumprimento da medida e permitiu que as direções das duas Unidades 

Prisionais de Itirapina estabelecessem formas diferenciadas de visita, com “limitação da 

forma ou do tempo pelos quais devem ser realizadas”.  

A partir dessa decisão (e apesar da proibição nela contida), a Revista voltou a 

ser realizada como antes, envolvendo desnudamento e inspeção de genitália, tornando a 

conflituosidade apresentada latente pelos anos seguintes. 

Nesse histórico apresentado, fica demonstrada a conflituosidade da problemática 

apresentada ao longo deste trabalho e as diversas posições que podem surgir, mesmo 

quando, em teoria, praticamente todos os envolvidos afirmam desejar a preservação da 

dignidade das visitantes. 

Na ótica dos agentes penitenciários, aqui retratada pelo posicionamento dos 

Sindicatos que os representam, ficou demonstrada a situação de “fogo cruzado”388 em que 

usualmente se enxergam, pois ao mesmo tempo em que não têm influência nas decisões 

da Secretaria de Administração Penitenciária ou do Poder Judiciário, são eles quem 

convive diariamente no ambiente carcerário, sujeitando-se aos eventuais perigos que 

existem com a entrada de objetos proibidos. Nesse sentido figurava a opinião de Agentes 

                                                
387 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mandado de Segurança nº 2112304-
83.2015.8.26.0000. Data do Julgamento: 17/06/2015. Data da Publicação: 22/06/2015. 
388 “Em meio ao fogo cruzado, nós, servidores penitenciários paulistas, os grandes prejudicados.” 
Comentário feito à notícia “Desgoverno Alckmin volta atrás sobre as revistas íntimas”. Disponível em: 
http://jenisandrade.blogspot.com.br/2014/08/desgoverno-alckmin-volta-atras-sobre-as.html. Acesso em: 
12 jul. 2015. 
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em blogs pessoais, nos quais afirmavam sentirem-se desamparados pelo Governo 

estadual e deslegitimados por Juízes que, “nunca teriam pisado em uma cadeia”389. 

Do posicionamento das visitantes é possível depreender o seu afastamento em 

relação à alteração legislativa que proibiu a Revista e à atuação da Defensoria Pública 

Estadual voltada à promoção de seus direitos. É ilustrativo que as famílias de presos em 

Itirapina tenham se organizado para pedir a volta da revista íntima, que na ótica de 

inúmeras outras visitantes de estabelecimentos do Brasil e de outros países lhes causa 

impactos negativos em sua saúde física e psicológica. Isso que demonstra, de certo modo, 

que as verdadeiras afetadas pela questão nem sempre a compreendem como uma pauta 

de relevância em sua vivência cotidiana390.  

No Poder Judiciário, notadamente no posicionamento do Tribunal de Justiça, 

verifica-se uma saída conciliadora, que reconheceu a pertinência da abolição da Revista, 

mas retirou qualquer meio de garantia de cumprimento de sua própria decisão, colocando 

o Governo Estadual em posição novamente confortável para postergar a aquisição dos 

equipamentos necessários para o pleno cumprimento da lei por ele sancionada. 

 

 

5.4. O Cenário Atual da Revista no Estado de São Paulo 

 

 

Nos últimos meses do ano de 2015 ocorreram mudanças no cenário da proibição 

da Revista no Estado de São Paulo. Em alguns estabelecimentos prisionais foram 

instalados escâneres corporais que serviram como projeto piloto para o restante do estado 

e nas demais penitenciárias e centros de detenção provisória não houve nenhuma 

mudança nos procedimentos de busca pessoal íntima, que se mantiveram mesmo após 

vários meses depois da aprovação da lei estadual aqui estudada em 2014.391  

                                                
389 Excerto de comentário à notícia: “Justiça autoriza mulher de Rio Claro, SP, a visitar preso sem revista 
íntima”. “Tenho toda certeza que ele nunca pisou dentro de uma cadeia. Agora meus irmão é só esperar a 
chuva de mandados de segurança e ter que olhar calados essa falta de apoio do estado dos sindicatos e da 
própria justiça, é o fim estamos num mato sem cachorro.” (grifo nosso). Disponível em 
http://jenisandrade.blogspot.com.br/2015/03/justica-autoriza-mulher-visitar-preso.html. Acesso em: 12 jul. 
2015. 
390 Tal hipótese é estudada com maior profundidade no capítulo seguinte, no qual se verifica o grau em que 
as visitantes dos Centos de Detenção Provisória estudados entendem ser a proibição da Revista uma questão 
relevante e o quanto se sentem parte do processo de mudança verificado em São Paulo. 
391 Exemplo de Estabelecimento que teve a instalação de Scanners Corporais ao final de 2015 é o Centro 
de Detenção Provisória de Pinheiros, localizado na cidade de São Paulo. 
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Essa ausência de medidas concretas por parte do Governo do Estado e da 

Secretaria de Administração Penitenciária foi inicialmente questionada por membros da 

Rede de Justiça Criminal (Instituto Terra Trabalho e Cidadania, Conectas Direitos 

Humanos e a Defensoria Pública do Estado) que em janeiro de 2015 enviaram notificação 

extrajudicial para a Secretaria de Administração Penitenciária requerendo a edição de 

normativa voltada à regulamentação da lei estadual n° 15.552/14. Na notificação 

informavam que se tratava de uma medida inicial para fazer cessar o descumprimento da 

lei aprovada e que, caso a revista íntima continuasse, tomariam as medidas judiciais 

cabíveis. 

Nos meses seguintes, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou 

que realizaria “em cronograma a ser definido, ensaios com equipamentos para inspeção 

corporal, fazendo menção ainda a um “futuro processo licitatório”. A revista íntima, 

entretanto, permaneceu como regra.  

Em razão disso, como forma de questionar a inércia do Governo do Estado, foi 

proposta Ação Civil Pública392 pelo Núcleo de Situação Carcerária da DPE-SP em julho 

de 2015. Nela, pedia-se o pleno cumprimento das disposições da lei estadual n° 15.552/14 

para que fosse impedida a realização de revista íntima nas Penitenciárias da Região de 

Franco da Rocha e a condenação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao 

pagamento de um milhão de reais ao Fundo de Direitos Difusos, a título de dano moral 

coletivo sofrido pelas visitantes. 

A ação recebeu parecer do Ministério Público no qual a Revista era descrita 

como medida rigorosa que chegava “aos lindes da obscenidade”. Apesar disso, o 

Promotor responsável opinou no sentido de que não é possível deixar de realiza-la, já que 

com a superlotação do sistema carcerário e a possibilidade de entrada de objetos 

proibidos, essa decisão poderia causar danos irreparáveis. Ademais, não eram 

mencionadas quaisquer medidas de segurança alternativas, como instalação de escâneres 

corporais. 

Ao final a conclusão do parecer é a seguinte: 

 

                                                
392 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública n. 0007057-
38.2015.8.26.0198. A Ação Civil Pública proposta pela DPE-SP em Itirapina (estudada no tópico anterior) 
foi reunida a esse processo em tramitação na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução 
Criminal da Região Administrativa de Campinas, bem como outras Ações Civis Públicas que versavam 
sobre a proibição da revista íntima em penitenciárias da região. Por esse motivo, a sentença proferida no 
caso diz respeito a 22 estabelecimentos prisionais. 
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 A única coisa possível diante da situação é VEDAR 
TERMINANTEMENTE QUALQUER TOQUE EM PARTES 
ÍNTIMAS DO VISITANTE e evitar O DESNUDAMENTO, MAS SE 
HOUVER SUSPEITA, A VISITANTE PODE SER IMPEDIDA DE 
INGRESSAR NO PRESÍDIO, COM A OPÇÃO DE TIRAR PARTE 
DE SUAS VESTES OU SUBMETER-SE A APARELHAGEM QUE 
DETECTA IMAGEM INTERNA.393 

 

A defesa da Procuradoria do Estado de São Paulo trazia como argumento central 

a informação de que a Secretaria da Administração Penitenciária não teria ficado inerte à 

questão, mas que desde a aprovação da lei estadual buscava recursos suficientes para 

instalação dos Escâneres Corporais necessários. Entretanto, as informações prestadas no 

processo pela Assessoria Técnica da SAP-SP não conferiam certeza quanto à instalação 

dos equipamentos necessários. Dizia-se que “até fevereiro de 2018 é provável que esses 

equipamentos estejam instalados, sendo as revistas manuais suspensas (...)”, mas que as 

ações requeridas “demandam tempo, planejamento e disponibilidade orçamentária e 

implantação”. 

O Juiz que decidiu a controvérsia, responsável pela Unidade Regional de 

Departamento Estadual de Execução Criminal da Região Administrativa de Campinas, 

entendeu ser a revista íntima um procedimento vexatório e “atentatório à dignidade da 

pessoa humana” e “violadora do princípio da pessoalidade das penas”. Além disso, em 

sua visão, a medida era ainda desproporcional quando colocada em face da necessidade 

de segurança dos estabelecimentos penais. Sobre a ausência de recursos para a instalação 

dos equipamentos necessários, manifestou-se afirmando que “A despeito das alegadas 

restrições orçamentárias, não se pode mais tolerar flagrante ofensa a garantias 

fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e o respeito à intimidade”394. 

A decisão foi proferida em 04/07/2017 e teve todos os pedidos da DPE-SP 

acolhidos. Assim, no dispositivo determinou-se a proibição total da continuidade do 

procedimento nos 22 estabelecimentos prisionais compreendidos pela 4ª Região 

Administrativa Judiciária de Campinas, que ainda estavam sem os Scanners corporais 

necessários, e o pagamento de 350 mil reais a título de danos morais coletivos, ao Fundo 

Estadual de Defesa dos Interesses Difusos395.  

                                                
393 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública n. 0007057-
38.2015.8.26.0198. 
394 BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ação Civil Pública n. 0007057-
38.2015.8.26.0198.  
395 ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS DEFENSORES PÚBLICOS. Justiça proíbe revista vexatória em 
unidades prisionais da região de Campinas, após pedido da Defensoria. Disponível em: 
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Durante o tramite das diversas ações civis públicas reunidas no processo 

mencionado, foi publicado Edital de Licitação no dia 23/06/2017 para “Prestação de 

Serviços de Locação e de Equipamentos para Inspeção Corporal baseados em Tecnologia 

de Raio – X” em 126 Unidades Prisionais do Estado de São Paulo durante 30 meses396, 

com o fornecimento de treinamento para os agentes penitenciários responsáveis pela 

operação das máquinas397, além de suporte técnico.  

O processo licitatório foi vencido pela empresa Nuctech do Brasil Ltda. e totalizou um 
custo de mais de 45 milhões de reais para o orçamento do Governo Estadual. O 
cronograma de implementação do Projeto, previsto no contrato firmado após o final do 
processo licitatório, prevê o início da instalação dos aparelhos a partir do 40o dia de 
execução do contrato (meados de setembro de 2017). De acordo com os termos de 
aditamento do contrato assinado pela SAP-SP referentes à reajustes de pagamento, 
todas as unidades prisionais do Estado têm os aparelhos de inspeção corporal em 
funcionamento no ano de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
http://www.apadep.org.br/noticias/justica-proibe-revista-vexatoria-em-unidades-prisionais-da-regiao-de-
campinas-apos-pedido-da-defensoria/. Acesso em: 23 out. 2017 
396 Nas especificações contidas no Edital: “A contratação visa disponibilizar à SAP - Secretaria da 
Administração Penitenciária do Governo do Estado de São Paulo uma tecnologia que permita, em 
atendimento à Lei Estadual n.º 15.552/2014 e dentro dos padrões adequados de segurança, proceder a 
inspeção corporal de pessoas para a detecção de objetos e substâncias cujo porte seja expressamente 
proibido nas dependências das Unidades Prisionais, tais como, mas não limitando-se a: armas; narcóticos; 
aparelhos eletrônicos, metais e produtos químicos”. GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Edital 
SAP/GS 549/2017. Disponível em: 
https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/MostraDetalhesLicitacao_14_3.aspx?IdLicitacao=11565
49# Acesso em: 23 out. 2017 
397 Em cada localidade onde os equipamentos estiverem sendo instalados, a Contratada deverá prover 
treinamento com duração mínima de 02 (dois) dias, para até 10 (dez) funcionários da SAP, para operação 
do Body Scanner, os quais também atuarão como multiplicadores do conhecimento adquirido. Idem.  
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CAPÍTULO 6. A VOZ DAS VISITAS: ENTRE CONSTATAÇÕES E 

QUESTIONAMENTOS  

 

 

6.1. Considerações Metodológicas 

 

 

Ao longo da exposição feita neste trabalho, constatou-se que há uma distância 

considerável entre as garantias constitucionais, as diversas formas de regulamentação ou 

proibição da revista íntima e a realidade verificada no cotidiano das famílias ao visitarem 

estabelecimentos prisionais. Assim sendo, uma pesquisa como a presente, que tem como 

um de seus objetivos centrais estudar o processo de modificação na realização da revista 

íntima, demanda substrato empírico para verificar a aplicação prática da normativa 

editada. 

De certo modo, esta aproximação empírica já se iniciou no capítulo anterior, com 

a descrição dos primeiros meses de implementação da lei estadual n° 15.552/14 na cidade 

de Itirapina. Entretanto, a breve narrativa apresentada teve substrato primordialmente 

documental e foi feita com base nas decisões judiciais proferidas e notícias veiculadas no 

período. Dessa forma, demonstra-se necessária também pesquisa na qual se tenha contato 

direto com as visitantes, de modo a se conhecer a sua visão do processo de mudança 

apresentado nos capítulos anteriores. 

Para tanto propõe-se a realização de observação participante nos dias de visita 

de estabelecimentos prisionais em São Paulo, nos quais amigos e familiares permanecem 

diversas horas aguardando sua entrada para a revista e identificação pessoal. 

A observação participante é um método de pesquisa que se volta a mitigar o 

dualismo existente entre pesquisador e realidade pesquisada. Com ele, são empregadas as 

próprias experiências e emoções do pesquisador como meios para canalizar as situações 

vividas por seus interlocutores, sendo, para sua realização, fundamental certo grau de 

empatia entre os envolvidos que precisam dividir um interesse em algo de importância 

para ambos. 

Jeff Ferrell e Mark Hamm descrevem que essa modalidade de pesquisa empírica 

é a forma primordial de “Criminological Vestehen” (“Entendimento Criminológico” em 

uma tradução livre), pois permite que se atinja um nível de compreensão diferente daquele 
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proveniente dos métodos de base positivista, nos quais há uma pretensão de neutralidade 

e distanciamento do pesquisador.398 Na observação participante rejeita-se a suposta 

hierarquia de saberes existente entre o investigador e seus “objetos de análise” e devolve-

se humanidade ao pesquisador, que passa a ter sua subjetividade considerada. 

O reconhecimento do pesquisador como um sujeito real e inserido na realidade 

não significa que sua observação está “viciada” pela imparcialidade, mas denota que é 

impossível a completa neutralidade em uma investigação que pressupõe o contato 

interpessoal.  É fundamental, portanto, que o pesquisador se identifique e demonstre de 

onde parte seu interesse pelo objeto de estudo pretendido. 

Nessa linha, Sandra Harding pontua que introduzir o elemento subjetivo na 

análise aumenta a objetividade da pesquisa e diminui o “objetivismo” que esconde esse 

tipo de evidência do leitor. Afirma a autora ainda que os pressupostos de classe, raça, 

cultura e gênero; as crenças e os comportamentos do pesquisador devem ser 

necessariamente colocados dentro do trabalho que se pretende desenvolver, pois, somente 

assim, deixa-se de escrever com a voz de uma autoridade invisível ou anônima e passa-

se a atuar como um indivíduo real, histórico, com desejos e interesses concretos e 

específicos399. 

Nessa linha, Tim May aponta que esse é um método de pesquisa no qual a 

trajetória pessoal e o engajamento do pesquisador são vantajosos, pois: 

 

   Fazer parte do mundo social que estudamos ‘não é uma questão de 
compromisso metodológico, é um fato existencial’ (Hammersley e 
Atkinson, 1983, p. 15). Nesse processo, os etnógrafos baseiam-se 
explicitamente nas suas próprias biografias, no processo de pesquisa: 
por exemplo, terem sido pessoal e politicamente engajados em protestos 
como parte de um grupo, antes de decidirem voltar sua atenção para a 
sua análise. Assim, o nosso próprio equipamento cultural é utilizado 
como reflexão para entender a ação social em contexto400.   

 

A pesquisadora que desenvolveu o presente trabalho participou de 2013 a 2015 

de grupo de extensão universitária da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

pelo qual pôde ser parte da a campanha nacional pela extinção da revista íntima da Rede 

                                                
398 FERRELL, Jeff; HAMM, Mark. True Confessions: Crime Deviance and Field Research. In Etnography 
at the Edge: Crime Deviance and Field Research. Boston: Northeastern University Press, 1998, p. 10-
15. 
399HARDING, S. Feminism & methodology. Bloomington e Indianapolis: Indiana University Presse 

Open University Press, 1987. p. 9. 
400 MAY, Tim. Pesquisa Social: questões, métodos e processos. Tradução de Carlos Alberto Silveira 
Netto Soares. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2004, p. 182. 
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de Justiça Criminal descrita no tópico final do Capítulo 4. Nesse período, estabeleceu-se 

também contato com membros de diversas organizações de direitos humanos envolvidas 

na campanha, além de Defensores Públicos do Núcleo de Situação Carcerária da 

Defensoria do Estado de São Paulo.  

Por sua vez, junto ao grupo, visitou uma série de estabelecimentos prisionais na 

grande São Paulo, onde esteve em contato com visitantes e participou de coleta de 

informações sobre os procedimentos de revista íntima e as reivindicações de mudanças 

das visitantes. Geralmente, ao final desses “encontros”, realizados nas filas que precedem 

a entrada para identificação dos familiares, eram distribuídas cartilhas a respeito dos 

Direitos de pessoas presas e visitantes fornecidas pela Defensoria Pública paulista. 

 Dessa forma, é evidente que esta pesquisadora não se insere no estudo proposto 

como uma observadora alheia à situação vivida pelos visitantes, uma vez que sua atuação 

política pretérita se voltou à aprovação dos projetos de lei contrários à revista íntima.  

Outro ponto que merece ser explicitado é a formação desta pesquisadora, que se 

graduou na faculdade de Direito e nela cursa programa de Pós-Graduação. Assim sendo, 

é inevitável a distância em relação à experiência de profissionais com formação em 

Antropologia, que apresentam incomparável familiaridade com métodos etnográficos. 

Sobre tal aspecto, a contribuição de Ana Gabriela Braga: 

 

   Além de um transcurso entre culturas, trata-se de uma travessia entre 
disciplinas, especificamente entre direito e antropologia. Essa tentativa 
de construção de pontes entre os saberes sociais, por vezes, tira-me o 
chão. Seja ao me tentar distanciar do modo de fazer e pensar a pesquisa 
jurídica, seja porque em outros campos das ciências sociais, pareço (e 
sou) estrangeira, uma vez que me falta uma formação específica nessas 
áreas. Ainda com os riscos e perigos de estar nesse “não lugar”, é essa 
mesma posição que me permite uma análise multifacetada de um objeto 
tão complexo como a prisão, a possibilidade de olhá-la a partir de meu 
próprio caleidoscópio.401 

 
 

Portanto, a observação e o contato estabelecido contaram com as dificuldades de 

não se ter o refinamento etnográfico de um antropólogo, mas permitiram um ponto de 

observação próprio, que contará com os aportes que o universo do Direito Penal e da 

Criminologia proporcionaram. 

                                                
401 BRAGA, Ana Gabriela. Reintegração Social: discursos e práticas na prisão-um estudo comparado. 
2000. Tese (Doutorado em Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012, p. 149. 
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Ainda, Jeff Ferrell afirma que a observação participante exige a incorporação de 

uma epistemologia verdadeiramente crítica, na qual é imprescindível a contribuição das 

teóricas feministas402, principalmente daquelas que se inserem na perspectiva do 

Feminismo Interseccional403. Com isso, busca-se reconhecer as diferenças existentes 

entre pesquisador e interlocutor para que não se parta da ideia ingênua de que a 

comunicação entre ambos será imediata e completamente horizontal.  

Assim, parte crucial do trabalho de campo é equalizar essas diferenças de modo 

que elas fomentem o interesse na comunicação, tanto por parte do pesquisador, quanto 

pelas pessoas com as quais se dialoga.  Esse manejo das diferenças não significa ignorá-

las, mas torná-las um atrativo à conversa e não um abismo entre pesquisador e o seu 

“objeto de estudo”. 

Como afirma a antropóloga Jeanne Favret-Saada, não se trata de um exercício 

de empatia, no qual o pesquisador busca viver situações como se fosse seu interlocutor, 

pois isso é impossível dada as características muitas vezes distantes de ambos. Em sua 

proposta, o trabalho de campo deve permitir que o pesquisador seja por ele “afetado”404, 

o que significa reconhecer que sua percepção será única, distinta da de seus interlocutores, 

mas com eles construída.  

 

 

6.2. Passos Iniciais da Pesquisa  

 

6.2.1. A Escolha do Campo 

 

 

A escolha do campo onde se deu a investigação proposta foi feita a partir de dois 

critérios principais: a localização e a liberdade desta pesquisadora permanecer junto às 

visitantes. O primeiro deu-se em face da necessidade de constante presença no campo 

pesquisado, de modo a ser importante que o acesso não fosse um entrave à investigação. 

                                                
402 FERRELL, Jeff. Criminological Verstehen: inside the immediacy of crime In Etnography at the Edge: 
Crime Deviance and Field Research. Boston: NortheasternUniversity Press, 1998, p. 24-26. 
403 Como tratado no Capítulo 3, o termo “Feminismo Interseccional” foi cunhado para designar a 
interdependência das relações de poder baseadas no gênero em relação a outras, notadamente aquelas 
fundadas na raça e classe. 
404 Nas palavras da autora: “A fim de evitar os mal-entendidos, gostaria de ressaltar o seguinte: aceitar 
“participar” e ser afetado não tem nada a ver com uma operação de conhecimento por empatia, qualquer 
que seja o sentido em que se entende esse termo.” FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado In Cadernos de 
Campo, n.13, 2005. 
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Por sua vez, o segundo critério definiu-se em razão da possibilidade de interferência de 

agentes de segurança na realização da pesquisa.  

Em certos estabelecimentos, tanto durante o período em que foram realizadas 

visitas junto ao grupo de extensão do qual esta pesquisadora fazia parte, quanto nos dias 

em que se foi a alguns dos estabelecimentos visitados durante a fase de “pesquisa 

exploratória”, houve a intervenção de agentes penitenciários nas conversas com as 

visitantes e entraves à continuidade do trabalho. 

Nas interrupções por parte de agentes penitenciários era marcantes duas 

colocações. A primeira delas era a exigência de autorização da Diretoria do 

Estabelecimento para realização de pesquisa e a outra era o apontamento de que aquilo 

que acontecia nas filas podia repercutir internamente de maneira desfavorável ou como 

dito por vezes pelos agentes “a cadeia pode virar”. 

Essa dificuldade de realização de pesquisa de campo no universo prisional 

brasileiro é descrita por diversos autores que a desenvolveram e trataram de seus 

principais obstáculos. Um dois mais relatados é a dificuldade de aproximação com 

pessoas que transitam pela prisão e o estabelecimento de um diálogo minimamente livre 

de desconfiança dos interlocutores. Em segundo lugar, seja no interior dos 

estabelecimentos prisionais ou no seu entorno (notadamente nos locais em que se formam 

as filas nos dias de visita), há intensa vigilância por parte dos agentes penitenciários, o 

que acaba por intimidar qualquer interlocutor a se manifestar.  

Sobre a dificuldade descrita, Rafael Godoi traz ainda outras considerações: 

 
   Todo pesquisador empírico interessado no tema da punição estatal 

precisa de uma entrada nesse universo complexo. Independentemente 
dos problemas que proponha perseguir, é necessário estabelecer um 
determinado acesso ao dispositivo carcerário, a partir do qual outras 
conexões e mecanismos poderão ser vislumbrados. Mesmo quando a 
pesquisa se volta para as dimensões exteriores do encarceramento, o 
estigma, a desconfiança, o receio que permeiam esse universo social 
impõem dificuldades à aproximação (MYASHIRO, 2006; GODOI, 
2010; SILVESTRE, 2011; FERRAZ DE LIMA, 2013). Dentro das 
instituições punitivas, sobretudo, a presença de pesquisadores é 
altamente regulada, tanto por questões de segurança, como para não 
atrapalhar suas rotinas diárias, ou mesmo pelo interesse deliberado em 
manter suas estruturas e dinâmicas inacessíveis à sociedade mais ampla. 
Não obstante, cada pesquisador encontra o seu caminho405. 

 

                                                
405 GODOI, Rafael. Fluxos em cadeia: as prisões em São Paulo na virada dos tempos, op. cit., 2015, p. 
46-46. 
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Dente os diversos estabelecimentos preliminarmente escolhidos para a pesquisa 

de campo preliminar, que foi realizada tanto em Penitenciárias como em Centros de 

Detenção Provisória (CDP)406 da Grande São Paulo, percebeu-se que nos últimos havia 

uma pluralidade maior de pessoas que visitam, pela rotatividade maior dos presos que lá 

se encontram. Assim, verificava-se um leque maior de relatos possíveis, tanto com a 

presença de visitantes que tinham experiência prévia como também com mulheres que 

tomavam contato com o Sistema Prisional pela primeira vez. 

Na escolha pelos Centros de Detenção Provisória também foi importante o 

contato com o Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública do Estado de São 

Paulo, que informou a instalação de escâneres corporais em alguns centros de Detenção 

Provisória do Estado a partir do final de 2015. Com isso, foi possível escolher como 

campo duas unidades prisionais, sendo uma delas parte das que teve a instalação dos 

primeiros Scanners Corporais e outra que teve o procedimento de revista íntima abolido 

de forma sistemática nos primeiros meses de 2017. 

A ausência de menção expressa nessa Dissertação a quais foram exatamente os 

Centros de Detenção Provisória escolhidos deve-se a um pedido das interlocutoras da 

pesquisa durante o seu desenvolvimento. Como explicitado ao longo desse trabalho, é 

recorrente nas colocações de visitantes o temor a sua identificação pessoal, já que 

possíveis críticas poderiam motivar represálias por parte de agentes penitenciários e 

relatos poderiam repercutir negativamente em suas relações cotidianas.  

Em campo essas preocupações motivaram vários questionamentos sobre como 

seria feita a divulgação das conversas e dados confiados a essa pesquisadora, tendo 

especial enfoque o receio de represálias coletivas, já que quando não identificada a 

responsável pela conduta reprovada, os agentes penitenciários destinavam um tratamento 

mais rigoroso a todas as visitantes. Na síntese de uma das interlocutoras “Uma faz, todas 

pagam aqui”.  

Assim, na descrição feita das Unidades escolhidas e das interlocutoras prezou-

se pelo maior detalhamento possível, sem que ele implicasse em identificação imediata 

de onde ou de quem se fala.  

 

 

 

                                                
406Centro de Detenção Provisória (CDP) é o estabelecimento prisional onde ficam os presos que aguardam 
julgamento, por sua vez, nas Penitenciárias ocorre o cumprimento de pena após a condenação criminal. 
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6.2.2. A Pesquisa Exploratória 

 

 

Durante o ano de 2014 foram feitas algumas visitas “exploratórias” a Centros de 

Detenção Provisória e a Penitenciárias na Grande São Paulo (cidades de São Paulo e 

Guarulhos). Em algumas datas, esta pesquisadora esteve acompanhada de outros 

membros de coletivos envolvidos com a Campanha pela proibição da revista íntima e em 

outras estava sozinha.   

O principal objetivo dessas visitas era perceber a abertura das visitantes a 

conversar sobre sua experiência com a visita e a revista íntima, além de conhecer a rotina 

dos dias de visitação, como os horários e os possíveis problemas ao desenvolvimento da 

pesquisa.  

Quanto aos horários, percebeu-se as filas iniciam-se ainda na madrugada, pois 

algumas mulheres pernoitam na entrada nos estabelecimentos em barracas e a entrada 

para revista inicia-se às sete da manhã, quando abrem-se os portões para identificação e 

revista pessoal e de alimentos.   

Em relação aos possíveis entraves à pesquisa já se descreveu a intervenção de 

agentes de segurança. A melhor estratégia encontrada para não chamar a atenção dos 

funcionários presentes nas portarias do estabelecimento era vestir-se de maneira próxima 

aos trajes exigidos das visitas e permanecer junto e elas nas filas.  

De modo geral, esta pesquisadora iniciava as conversas apresentando-se e 

respondendo possíveis indagações sobre as intenções que tinha com o contato que 

pretendia estabelecer. A seguir, fazia perguntas gerais sobre a origem das visitantes, onde 

moram, quanto tempo demoram para chegar ou conversava-se sobre algum assunto que 

fosse sugerido pelas próprias interlocutoras, como a demora para entrada no dia ou como 

o clima influenciava os dias de visita.  

Notou-se uma abertura grande por parte das mulheres ao relatarem os problemas 

que envolvem os dias de visita, como a espera, o transporte e os gastos com o “Jumbo”407. 

A questão da revista íntima, às vezes era trazida pelas próprias visitantes que descreviam 

suas experiências e teciam comentários sobre a prática.  

                                                
407 Sobre a definição de Jumbo, ver nota 43. 
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Como sugerido nas metodologias de Yuri Dutra408 e Megan Comfort409, que 

desenvolveram observação participante com familiares nas filas de espera para entrada 

nos estabelecimentos prisionais, preferiu-se adotar uma postura mais passiva nas 

conversas, deixando que as temáticas mais pessoais, como a Revista, fossem sugeridas 

pelas próprias pessoas ouvidas, de modo a não impor um assunto que pudesse causar 

desconforto. 

A proposta de Megan Comfort foi de particular utilidade. Nela é apontada a 

importância de se estar presente no campo de pesquisa e observar a dinâmica que o 

permeia, antes de se iniciar qualquer conversa. Isso foi de especial utilidade na pesquisa 

preliminar descrita, na qual inicialmente se buscou entender o horário de chegada das 

visitantes, como (e se elas) conversavam nas filas e até a melhor forma para permanecer 

nos locais de espera sem atrapalhar as últimas tarefas das visitantes antes da entrada para 

visita.  

Além disso, Comfort descreve que, em sua pesquisa, nunca abordou as visitantes 

explicando detalhadamente o que fazia ou quais perguntas pretendia fazer. Ao contrário, 

iniciava conversas com assuntos em comum e preferencialmente com mulheres que já 

conhecia, para, depois, trazer questões que fossem centrais para sua investigação.410 

Adotou-se postura semelhante na pesquisa exploratória e posteriormente nas primeiras 

visitas aos Centros de Detenção Provisória escolhidos, deixando as perguntas existentes 

no questionário semiestruturado elaborado para um segundo momento, depois que já se 

havia conversado sobre assuntos corriqueiros ou sugeridos pelas interlocutoras, servindo 

o questionário como um “guia” para conversas posteriores feitas com visitantes já 

conhecidas. 

Esta etapa preliminar permitiu que se constatasse a viabilidade da observação 

participante pretendida, pois houve suficiente abertura para o início de um contato desta 

pesquisadora com as visitantes.   

 

 

                                                
408DUTRA, Yuri. Como se estivesse morrendo: a prisão e a revista íntima em familiares de reclusos 
em Florianópolis, op. cit. 
409 COMFORT, Megan. Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison, op. cit, 
p. 200-202. No original em inglês: “I undertook a methodical observation of this area, arriving early in 
the morning and “camping out” for six or seven hours stretches to watch the dynamics among the visitors 
and correctional officers entering the exiting hallway throughout the day. I often knew several women 
present, and I would sit or stand with them and participate in their discussions; when I did not know anyone, 
I would either strike up a conversation or just sit quietly and observe, whichever felt most appropriate”. 
410 Idem. 
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6.2.3. Elaboração dos Questionários Semiestruturados 

 

 

Falar sobre revista íntima é complexo, pois se trata de experiência íntima e 

muitas vezes traumática. Dessa forma, teve-se como prioridade que as entrevistas não 

fossem um momento de constrangimento para as pessoas que se iria ouvir. Por 

conseguinte, decidiu-se elaborar um questionário semiestruturado que se inicia com 

perguntas mais objetivas e prossegue para questões mais abertas que ao final tratatam do 

procedimento de revista íntima. 

Essa forma de entrevista é útil em situações nas quais se deseja maior 

profundidade qualitativa, havendo uma elaboração das respostas por parte do próprio 

interlocutor. Tim May considera “que esses tipos de entrevistas permitem que as pessoas 

respondam mais com seus próprios termos do que as entrevistas padronizadas, mas ainda 

forneçam uma estrutura maior de comparabilidade do que nas entrevistas focalizadas”411. 

Assim, nas ocasiões em que as entrevistas propriamente ditas foram realizadas, 

iniciava-se o contato com questionamentos objetivos, como idade, local de residência, há 

quanto tempo visita estabelecimentos prisionais e quais já visitou antes. Em seguida, 

verificada a abertura do participante, partia-se para um segundo momento, no qual se 

perguntava sobre como é um dia de visita (que horas é necessário chegar, o que é preciso 

levar, se há ajuda de outros familiares ou de outros visitantes) e quais as principais 

dificuldades envolvidas com a visita (gastos, horários e exigências do estabelecimento). 

Por fim, perguntava-se sobre a Revista (qual o procedimento, se ele sempre foi daquela 

forma, se já foi vista alguma variação em outros estabelecimentos prisionais que 

eventualmente tenha visitado) e sobre as modificações trazidas com as recentes mudanças 

legislativas (se há conhecimento de que a revista íntima foi proibida, se sabem como essa 

proibição aconteceu, se tomou-se conhecimento de que algum estabelecimento que 

mudou seus procedimentos e como é vistas essa alteração). O questionário pretendido 

consta no Apêndice B deste trabalho. 

É importante pontuar que o questionário proposto tinha a finalidade de ser um 

guia para um diálogo que se relacionasse pontos principais desta pesquisa. Apesar disso, 

foram encorajadas elaborações com maior profundidade pelos interlocutores que podiam 

conduzir a conversa para algum outro tópico não previsto no questionário.  

                                                
411 MAY, Tim. Pesquisa Social: questões, métodos e processos, op.cit., p. 148. 
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Essa flexibilidade é parte indissociável do trabalho de campo, que deve ser um 

“processo continuo de reflexão e alteração do foco das observações de acordo com os 

desenvolvimentos analíticos”412. Não foi incomum no decorrer da pesquisa alterações e 

novas perguntas que foram espontaneamente geradas no momento da interação 

pretendida. 

Por fim, cabe mencionar que foi elaborado um “Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecimento” (Apêndice C) para os eventuais participantes da pesquisa, no qual 

autoriza-se a utilização dos dados obtidos para esta pesquisa. No documento o 

participante será informado que sua identidade permanecerá anônima na redação do 

trabalho final, caso deseje. 

 

 

6.3. Relatos das Filas de Visita e Análises Possíveis 

 

6.3.1. As visitantes e a pesquisadora: de quem se fala, com quem se fala 

 

 

Encerrada a pesquisa exploratória inicial, a partir da qual foram definidos os 

estabelecimentos onde se iria acompanhar as visitantes, passou-se a frequentá-los nos dias 

de visita a partir de setembro de 2016.  

Um dia de visita usual nos estabelecimentos pesquisados se inicia para algumas 

visitantes na madrugada do dia anterior. Esse grupo é composto geralmente por mulheres 

que não tiveram acesso às chamadas “senhas” e desejam garantir uma entrada rápida logo 

pela manhã. 

O sistema de “senhas” é uma criação das próprias visitantes e é encontrado em 

inúmeros estabelecimentos prisionais pelo estado de São Paulo. Ele pressupõe a 

existência de uma “Guia”, que é uma das visitantes ou uma pessoa designada pelas redes 

de poder que permeiam o sistema carcerário, cuja função é receber os nomes das pessoas 

que farão a visita por meio de ligações telefônicas ou mensagens via celular e organizá-

las pela ordem em que entraram em contato. 

No dia da visita, no horário informado previamente pelas Guias (que nos 

estabelecimentos pesquisados se dava às sete da manhã), inicia-se a formação da fila de 

                                                
412 Idem. 
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entrada com base na longa lista da Guia escrita em um caderno. A organização se dá 

geralmente por duas mulheres, sendo uma delas a que chama o nome da visitante (e por 

vezes o nome de seu marido que está preso) e a outra a que controla quem está presente 

ou não. 

As Guias também têm autoridade suficiente para organizar mudanças na ordem 

de entrada, concedendo prioridade a pessoas idosas, gestantes, mães com crianças de colo. 

Essas pessoas compõe a chamada “lista preferencial”, cuja importância é reforçada por 

todas as visitantes, que ao observarem a chegada de visitantes que tem direito à 

preferência, alertam-nos que devem procurar a Guia para serem alocadas à frente. Há 

ainda a possibilidade de encaixe de alguma visitante que perdeu o horário de sua 

“chamada” por algum motivo relevante. 

Aquelas que não estão presentes quando chamadas perdem seu lugar e devem se 

encaminhar ao final da fila, junto com todas que não haviam pedido “senhas”. Dentre 

estas é compartilhado o receio a respeito do horário que conseguirão efetivamente entrar 

nos estabelecimentos. Isso se deve ao fato de que não há qualquer estimativa de tempo de 

espera na entrada, de modo que podem ingressar cedo pela manhã ou somente perto do 

meio dia (quando se fecham os portões para admissão de visitantes). Apesar da 

imprevisibilidade quanto à entrada, a saída precisa acontecer pontualmente às 16h, caso 

contrário há possibilidade de “Gancho”, nome dado à sanção de suspensão das visitas. 

A entrada das visitantes para verificação de documentação, revista do Jumbo e 

revista pessoal têm início às sete da manhã. Sem nenhum imprevisto, até o final da manhã 

todas as visitantes já estão dentro dos estabelecimentos. 

Dada a dinâmica de um dia de visita, o período com a maior concentração de 

visitantes e aquele em que estão mais dispostas a conversar se inicia por volta das seis e 

meia da manhã, com a chegada daquelas que têm seu nome colocado na fila de senhas. 

Por tal motivo, na maioria das vezes que se foi a Campo, preferiu-se chegar nesse horário, 

inclusive para não trazer atenção dos agentes penitenciários para as conversas realizadas. 

A percepção de que essa pesquisadora não fazia parte do grupo de visitantes nem 

sempre era imediata. Ao se retomar as idas a Campo, eram feitas perguntas pelas 

visitantes como “você vai entrar?” “qual seu número de senha” “em que raio você 

visita?”. Apesar de tais perguntas serem positivas, pois poderiam ser um indicativo de 

uma certa aproximação com as visitantes, o passo seguinte nos diálogos iniciais provou 

ser um dos momentos mais complexos na realização da pesquisa: aquele em que era 

preciso explicar quem era essa pesquisadora e qual o seu propósito naquele espaço. 
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Essa dificuldade apareceu de maneira menos intensa durante a realização das 

visitas preliminares, quando se estava normalmente acompanhada de militantes de 

direitos humanos envolvidos na campanha pelo fim da revista vexatória, pois haviam 

algumas visitantes que reconheciam essa pesquisadora e a associavam campanha ou às 

conversas feitas. 

Ocorre que entre a pesquisa preliminar, que aconteceu no ano de 2014 e a 

retomada das idas a campo, ao final de 2016413, houve um longo lapso temporal, no qual 

parte considerável das visitantes que se conhecia não mais visitava os Centros de 

Detenção provisória que se decidiu fixar como campo, ou visitava alguma Unidade 

Prisional que não foi escolhida. Assim, ao retornar aos CDPs era necessário explicar 

novamente o que se pretendia.  

Inicialmente foram adotadas as estratégias de pesquisa apresentadas 

anteriormente, nas quais não se abordava diretamente as visitantes para perguntar-lhes 

algo já definido, ao longo das primeiras conversas que se tinha com visitantes que não se 

conhecia, era natural que fosse questionado o que se fazia nas filas. Como resposta, 

decidiu-se dizer que essa pesquisadora fazia uma pesquisa sobre a situação da Revista e 

das visitantes, o que, por sua vez, gerava outros questionamentos como o que seria feito 

com isso ou para quem se trabalhava.  

Nesses diálogos iniciais, a maior preocupação que se tinha era a associação dessa 

pesquisadora ao universo das profissões jurídicas, de modo a ser entendida como uma 

advogada ou como integrante de alguma organização do sistema de justiça criminal, o 

que poderia trazer um distanciamento ainda maior das interlocutoras ou um contato que 

fosse unicamente voltado à solução de dúvidas processuais. 

Ao longo da permanência em campo, o que ocorreu foi a definição pelas próprias 

visitantes de uma identidade e de uma função para essa pesquisadora. Ao ser apresentada 

por visitantes que já se conhecia a outras com quem não se tinha tido contato, eram ditas 

frases como: “Ela é dos Direitos Humanos” ou “Ela trabalha com Direitos Humanos”. 

Formulação que essa pesquisadora não havia dito explicitamente ao se apresentar. 

Percebeu-se que, apesar de não sido essa a denominação inicialmente escolhida 

por esta pesquisadora para si, a definição fornecida pelas visitantes conseguia congregar 

                                                
413 O lapso nesse período deu-se em razão da escolha em se esperar as considerações da Banca de 
Qualificação dessa Dissertação, realizada em agosto de 2015 e a posterior submissão e aprovação do projeto 
de pesquisa ao Comitê de Ética Acadêmica da Faculdade de Direito da USP, que o avalizou em novembro 
de 2016. 
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muitos elementos centrais da pesquisa, pois trazia uma certa aproximação com o Direito 

(sem a vinculasse automaticamente à figura de uma advogada) e justificava o interesse 

em estar naquele espaço e ainda permitia uma relação de confiança mínima necessária.  

A partir de diversos dias de visita e da relação de confiança que se estabeleceu, 

diversas visitantes e essa pesquisadora trocaram contatos de telefone, o que permitia obter 

informações práticas acerca dos dias de visita, como possíveis suspensões em razão de 

algum incidente na unidade prisional, horário em que cada uma das visitantes iria chegar 

ou até mesmo para encontra-las nas longas filas. 

Além do contato por telefone, também foram feitas conversas nos dias de entrega 

do Jumbo, que ocorrem em um dia determinado durante a semana, no qual as famílias 

levam os itens para manutenção do preso. Nesses dias, há também longas filas formadas 

e não há organização de senhas, de modo que diversas mulheres chegam ainda de 

madrugada para fazerem a entrega o mais cedo possível pois precisam trabalhar logo em 

seguida. 

Durante todo o período de realização da observação participante pretendida, 

percebeu-se uma predominância de mulheres visitantes, com idades que circundavam os 

trinta anos. Apesar de estarem presentes em menor número, havia também mulheres 

idosas e visitantes mais jovens, com idades próximas aos 18 anos. Por sua vez, o número 

de crianças e adolescentes era pequeno, apesar de superar o número de homens 

usualmente presentes nas filas. Este perfil geral corrobora as constatações feitas no 

capítulo inicial desse trabalho414. 

Para organizar as informações coletadas ao longo dos diversos dias de visita, 

decidiu-se trazer as temáticas trabalhadas ao longo dos capítulos anteriores e verificar 

como as visitantes corroboram ou não os apontamentos teóricos trazidos. 

Assim, de início será apresentada a maneira como as visitantes traduzem em seu 

cotidiano princípios penais constitucionais como Pessoalidade da Pena e Dignidade 

Humana. No ponto seguinte, serão reunidas considerações sobre o impacto que o Cárcere 

traz na vida das visitantes, com enfoque nas contribuições trazidas pela Criminologia no 

Capítulo 3. Em seguida serão feitas considerações sobre como as relações de gênero e o 

papel da mulher visitante é verificado nos relatos das interlocutoras. Ao final, será 

analisado o recente histórico de substituição da revista íntima por novas alternativas 

                                                
414 O perfil racial das visitantes dos Centros de Detenção Provisória onde se desenvolveu a pesquisa não foi 
tratado pela impossibilidade de se atribuir unilateralmente a cor/raça das visitantes, bem como de se 
perguntar individualmente a cada uma das interlocutoras de qual identidade racial entendiam ser. 
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introduzidas desde o ano de 2015 e as impressões que as visitantes têm a respeito da 

atuação das organizações de direitos humanos e da Defensoria Pública sua realidade e na 

questão da Revista. 

 

 

 6.3.2. Intranscendência da Pena e Dignidade Humana nas Formulações das 
Visitantes 

 

 

Apesar de não haver menção expressa nas falas das visitantes às garantias penais 

constitucionais estudadas, não se pode dizer que estão ausentes de suas reflexões sobre 

seu cotidiano envolvendo a prisão.  

Nessa linha, era bastante comum que, ao mencionarem as inúmeras dificuldades 

que enfrentam para visitar, as interlocutoras afirmassem que não eram merecedoras de 

um tratamento degradante, principalmente quando ele era um produto da sua relação com 

o parente que se visitava. Na formulação de uma das visitantes: “Quem está preso são 

eles, ninguém de nós queria estar aqui”. 

Quando descrevem as dificuldades, que entendiam ser uma forma de 

transferência da pena de seus familiares para si, era preponderante a indignação em 

relação às exigências impostas pela administração penitenciária para a admissão da visita. 

Em seus relatos sobre a inclusão no rol de visitas e a confecção das “carteirinhas” para 

entrada, descrevia-se um procedimento confuso, com pouca orientação por parte dos 

agentes penitenciários, que acabava por trazer diversos obstáculos mesmo antes da 

primeira visita, além de “viagens perdida” até os estabelecimentos. 

Em uma das oportunidades em que a inclusão no rol de visitas era discutida, uma 

das visitantes dizia: “Eles [os agentes penitenciários] têm um monte de computador, por 

que tem que ser tão difícil fazer uma carteirinha de papel?”, quando foi respondida por 

outra: “É tudo feito para a gente desistir, eles não querem que a gente entra”. 

Outra questão mencionada era a dificuldade de chegada aos estabelecimentos, 

que apesar de se localizarem em grandes avenidas, não eram facilmente acessados pela 

rede de transporte público. Em um deles não havia qualquer linha de ônibus que tivesse 

uma parada a poucos metros da entrada dos portões onde se formam as filas, de modo 

que, para se chegar até a entrada, era preciso caminhar sobre uma ponte sem calçada para 

pedestres. 
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Essa a evidente disparidade da rede de serviços públicos oferecidos no ambiente 

prisional em relação a que atende outros estabelecimentos públicos ou privado era 

constatada em colocações como: “Você acha que se fosse um shopping não tinha um 

ônibus do trem até aqui?”.  

No outro estabelecimento pesquisado, apesar do acesso se dar com menor 

dificuldade, o medo de caminhar por uma parte do trajeto feito a pé por grande parte das 

visitantes era marcante, principalmente entre as mulheres que chegavam ainda de 

madrugada para a visita. Nas conversas era relatado que as visitantes eram vítimas visadas 

para roubos no percurso e temiam ter seus itens do jumbo levados. 

Outro ponto para análise, que reforça a compreensão das visitantes sobre o que 

é a Intranscendência da Pena, era a separação feita entre o motivo que levou seu parente 

à prisão e as consequências sofridas por elas próprias. Uma das interlocutoras, após 

explicar a trajetória de seu filho, envolvido no consumo e venda de drogas ilícitas, disse: 

“por muito tempo eu pedi pra Deus fazer o que eu queria [impedir que seu filho fosse 

preso], depois de muita coisa eu mudei e pedi pra ele fazer a só vontade dele [de Deus] e 

um mês depois meu filho foi preso. Mas a gente não merece isso aqui não”. Dessa 

formulação depreendem-se duas posições centrais: uma primeira, na qual a prisão é 

entendida como um instrumento de reforma do parente encarcerado e a segunda, na qual 

a visitante deixa claro que não era merecedora do tratamento de recebia. Assim, a 

formulação não trazia uma crítica à prisão em si, mas à extensão de seus procedimentos 

e violações de direitos às visitantes.  

O impacto da prisão na renda das famílias era também sentido como uma forma 

de penalização. Os gastos com o “Jumbo” eram assunto recorrente, bem como as formas 

de contornar as despesas que vinham com o encarceramento. Sobre tal ponto, um diálogo 

entre duas visitantes foi ilustrativo: “Quanto eles falam que o preso custa mesmo?”, disse 

a primeira, que foi respondida por outra visitante: “Dois mil reais!”. Novamente, a 

primeira replicou: “Mentira isso, a gente traz tudo! Se não traz, não tem como eles viver 

aí dentro. E depois eles [os agentes penitenciários] vem e estraga tudo e a gente que tem 

que comprar de novo”. 

Como saídas encontradas para suprir os gastos com as longas listas de itens para 

levar, que compreendiam roupas, sapatos, toalhas, material de papelaria para envio de 

cartas, produtos de limpeza e higiene pessoal, além de alguns potes plásticos cheios de 

comida, um saco de pão e duas garrafas de refrigerante a cada semana, as visitantes 

procuravam trabalhos paralelos para complementar sua renda, dentre os quais prepondera 
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o serviço de “diarista”, nos dias que tinham livre de seu trabalho principal. Já as visitantes 

que não estavam empregadas ou que trabalhavam seis dias na semana, recorriam ao 

auxílio de parentes ou amigos.  

Tais impactos econômicos apresentavam desdobramentos distintos que 

variavam segundo alguns aspectos como renda e o auxílio de outros membros da família. 

Um exemplo ilustrativo disso eram algumas visitantes que tinham a possibilidade de que 

alguém as levasse de carro até os Centros de Detenção Provisória, o que era sempre 

mencionado como uma grande ajuda, pois minimizava tempo e o desgaste no 

deslocamento e também denotava a presença de mais uma pessoa que auxiliava na visita. 

Especificamente sobre a revista íntima, em sua maioria, os comentários sobre o 

procedimento o descrevem como “uma humilhação”, havendo pouca concordância das 

visitantes com a sua realização.  

Em poucas ocasiões, que se deram antes da instalação dos scanners corporais, 

algumas mulheres, apesar de apontarem o desconforto sofrido ao ter que agachar três 

vezes sobre um espelho colocado no chão, justificavam a prática dizendo: “se não tiver 

(a revista íntima) vai imaginar o que entra, ninguém fica mais seguro lá dentro”. Com a 

instalação dos aparelhos que substituíram a revista íntima, considerações como essa 

deixaram de fazer parte das conversas realizadas e a Revista passou a ser tratada como 

algo descabido. Ilustrando isso estão colocações de duas visitantes com perfis bastante 

distintos.  

A primeira delas acabara de completar dezoito anos e realizava sua primeira 

visita quando teve contato com essa pesquisadora. Ao se mencionar a revista íntima, ela 

logo disse que ela não era mais realizada e que não iria visitar seu companheiro se fosse 

necessário enfrenta-la. No decorrer da conversa, frisou que, além de considerar que não 

se via passando pelo procedimento, jamais realizaria a visita com ele ainda vigente e 

disse: “mãe só me deixou vir porque não têm mais essas coisas [a revista íntima]”.    

Por sua vez, a segunda visitante, por volta dos cinquenta anos de idade, que já 

havia acompanhado a pena de seu marido por mais de dez anos e passado pela revista 

íntima durante todo o período, dizia que não conseguiria mais enfrentar o procedimento 

hoje, quando visita um de seus filhos.   

As considerações feitas sobre o procedimento, que o descreviam como uma 

violência pessoal e uma prática inaceitável vão ao encontro das diversas formulações 

teóricas trazidas a respeito da Dignidade Humana no segunda capítulo desse trabalho. 

Pensar que algo é tão destrutivo e humilhante, como as visitantes descreviam a Revista, 
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remete à ideia de que violações à Dignidade significam uma perda de sua própria 

humanidade.  

As formulações das visitantes apresentadas, demonstram como traduzem em seu 

cotidiano os princípios penais da Intranscendência da Pena e da Dignidade Humana. Nos 

relatos sobre sua relação com a prisão e a pena de seus familiares, as visitantes aclararam, 

de sua maneira, que não se tratava de uma situação indesejada somente, mas de uma 

experiência que era permeada por verdadeiras violações de direitos, que se davam em 

razão do seu envolvimento com pessoas presas. 

 

 

6.3.3. Ser familiar de preso: desconfiança e estigma 

 

 

Apesar das distintas experiências pessoais que permeavam os relatos das 

visitantes, um ponto central em conversas e nos relatos trazidos a essa pesquisadora era a 

desconfiança dirigida por terceiros quando se revela ser parente de uma pessoa presa.  

Em relação ao ambiente profissional, havia visitantes que preferiam não contar 

aos colegas e superiores sobre sua relação com pessoas presas, pois imaginavam que sua 

reação poderia ser negativa e influenciaria a forma como eram tratadas. Em certas 

ocasiões, entretanto, tais considerações eram complementadas por comentários que 

revelavam certa complacência por parte de companheiros de trabalho e chefes, que tinham 

conhecimento da situação vivenciada pela visitante.  

Nesse sentido, relatos como: “Meu patrão me ajuda muito. Quando contei do 

meu filho me deu o maior apoio” e “Fiquei com medo de contar pra minha encarregada. 

Vai saber o que o vão pensar. Mas não tinha jeito, no dia do Jumbo não dá pra chegar na 

mesma hora sempre. Graças a Deus que ela não achou ruim quando eu contei” 

evidenciavam que a compreensão da condição de familiar de preso no ambiente 

profissional era vista como inesperada e bondosa, fugindo da reação esperada de 

preconceito e rechaço.  

Por sua vez, entre familiares ou vizinhos praticamente não havia menção sobre 

a necessidade de esconder que se é visitante. Nota-se que a prisão não é elemento alheio 

ao cotidiano das interlocutoras, sendo, por vezes, mencionados outros parentes e 

conhecidos presos e até outras experiências com o sistema prisional ou a justiça criminal. 
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Apesar da presença da prisão em seu cotidiano, tal fato não impedia que 

estratégias fossem empregadas para esconder o fato de se serem visitante. Uma delas era 

a escolha feita por grande parte das mulheres com quem se conversava de colocar a roupa 

própria da visita somente na porta do CDP antes da entrada.  

As trocas de roupa eram realizadas em banheiros existentes na entrada dos 

centros de detenção provisória e dependiam de um gesto de confiança das visitantes que 

tomavam conta dos pertences e do Jumbo enquanto aquela que se trocava estava fora. 

Quando se perguntava o porquê da escolha em vestir as roupas e sapatos especificados 

somente antes da entrada, era descrito o incomodo que essas peças de vestuário 

representam nos espaços alheios à prisão. Dentre os comentários a respeito, estavam: 

“Não quero passar vergonha no caminho não” e “No trem o pessoal olha daquele jeito, 

meio torto”. 

As roupas exigidas pela administração dos estabelecimentos têm cores e 

materiais predeterminados, cuja necessidade era explicada pelas visitantes como uma 

forma de diferenciá-las claramente dos presos no interior dos estabelecimentos e facilitar 

a realização das revistas. Tais exigências faziam com que as filas durante o horário de 

abertura dos portões e entrada nos CDPs se tornassem cada vez mais monocromáticas, 

com todas as visitantes praticamente uniformizadas para entrada.  

Os referenciais teóricos da Criminologia apresentados no Capítulo 3 são úteis 

para a análise das contribuições trazidas pelas visitantes a essa pesquisa. Isso porque ao 

mesmo tempo em que elas reconheciam os impactos do estigma em suas vidas e 

descreviam estratégias para escondê-lo quando entendem necessário, também 

demonstravam que as consequências sofridas com a prisão não eram tão distantes da sua 

vivência cotidiana.  

Os lugares de residência das visitantes eram geralmente zonas periféricas da 

cidade de São Paulo, onde a ação policial é constante e marcada pela truculência. Ao 

longo da permanência em campo foram diversos os relatos de violência em abordagens e 

do temor que as interlocutoras tinham em relação à segurança de seus filhos e maridos, 

principalmente quando eles já haviam sido presos. Nessa realidade, o receio a possíveis 

consequências interpessoais do estigma, como desconfiança no ambiente laboral ou 

olhares preconceituosos nos dias de visitam deixavam de ser centrais no cotidiano, pois 

havia situações muito mais graves vivenciados diariamente por todo grupo de moradores 

das regiões de onde vinham as visitantes.  
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Com essa reflexão é possível entender que a “fundada suspeita” que por anos 

justificou a Revista como prática sistemática não é algo que surgia a partir da relação da 

família das interlocutoras com a prisão, mas com a sua vivência cotidiana em um grupo 

social tido em sua integralidade como mais propenso ao cometimento de crimes e, 

portanto, merecedor de maior controle e vigilância. 

Nessa linha, se por um lado as contribuições do Interacionismo Simbólico 

trazem ferramentas para entender por que, por exemplo, as visitantes preferem não 

vestirem suas roupas de visita logo ao sair de casa ou o cuidado que tinham ao contar o 

que fazem aos finais de semana no trabalho, a Criminologia Crítica consegue explicar 

qual o contexto social e econômico no qual estão as pessoas presas e suas famílias e qual 

tratamento é dirigido a tal grupo. 

A sensação de se sentir “suspeita”, seja pelo olhar de terceiros, pela abordagem 

policial em seus bairros de origem ou pelo tratamento dos agentes penitenciários 

conferido no dia de visita, era comumente acompanhada pela afirmação das visitantes de 

sua honestidade e de seu caráter.  

Um episódio em que tal aspecto ficou evidente aconteceu em um dos dias de 

visita em que essa pesquisadora estava presente nas filas de espera para entrada. O grupo 

com quem se conversava foi abordado por uma visitante, a qual dizia que itens do seu 

Jumbo haviam desaparecido de sua sacola e exigia que cada uma das outras visitantes 

abrisse suas bolsas e sacolas plásticas para descobrir “quem tinha pegado suas coisas”. 

Após mostrarem seus pertences, a visitante seguiu pela fila em sua busca e 

iniciou-se uma exaltada conversa entre as interlocutoras com quem estava esta 

pesquisadora no dia. Todas elas demonstravam estar visivelmente indignadas com o 

ocorrido. “Eu mostro porque não tenho nada para esconder. O problema é o jeito de falar, 

é tudo no jeito de falar. Se pedir com calma, eu mostro, é tudo gente honesta aqui” (grifo 

nosso), disse uma das visitantes, complementada por outra: “Muito mais [honesta] que 

em muitos lugares. Aqui tá todo mundo na mesma”.  

Para reforçar o que diziam, uma terceira visitante ainda mostrou uma sacola 

plástica com roupas e contou que as havia esquecido no final de semana passado dentro 

do vestiário onde faziam as trocas de roupas. Disse que ao chegar na fila, prontamente 

vieram lhe devolver a sacola e complementou: “Você viu? Aqui todo mundo sabe como 

é difícil achar essas calças.  Lá perto de casa nem tem. Ninguém vai pegar [pertences 

alheios]”. 
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A suspeita e a afirmação da honestidade foram também assuntos comuns nas 

conversas sobre a revista durante a entrada no estabelecimento. Ao tratarem de casos de 

mulheres que foram descobertas com algum objeto proibido em seu corpo ou misturado 

a algum dos itens do Jumbo, havia, em regra uma visão negativa quanto ao 

comportamento. Nesse sentido falas como: “Eu não trago nada porque se não prejudica 

os outros” e “Se me pedisse eu não ia trazer, se tivesse devendo, ia falar [para o familiar 

preso] ‘se vira ai!’” surgiram algumas vezes. 

Em uma das datas que se acompanhou a espera para a entrada da visita, a grande 

discussão do dia era a prisão em flagrante de uma visitante na semana anterior, quando 

haviam sido instalados os novos escâneres corporais. Sobre o fato, as falas de três 

visitantes sintetizam diversas das reações que se teve contato.  

 

   Eu tinha conversado com ela [a visitante que havia sido presa] aqui na 
fila! Ela tava tranquila. Era tão bonita a menina, nem pensei que ia fazer 
um negócio desses. Depois ainda fui encontrar ela lá dentro, tava 
chorando demais, eu olhei e disse pra ela “Por que você fez isso?”, mas 
ela só chorava, nem me respondeu. 

 
   Mas o pessoal faz isso e pra nós fica como? Atrasou tudo pra entrar 

depois todo mundo. Não pode! 
 
   E ai faz um negócio desses e ficam os dois presos, ele aqui, ela lá. 

Falaram que tem um menino pequeno ainda. Tem que ter cabeça fria. 
 
 

Esses diálogos e as demais conversas nas quais foi discutida a questão foram 

elucidativos para que se pudesse entender como uma visitante que tentara “burlar” os 

mecanismos de segurança penitenciária era vista. A indignação e o incômodo das 

interlocutoras se baseavam de maneira imediata nos transtornos causados a todas as 

visitantes da fila, que tiveram enorme acréscimo no tempo de espera e pior tratamento 

por parte dos agentes penitenciários.  

Entretanto, nas falas havia mais que um desapontamento pontual pelos 

transtornos, era presente também uma condenação moral do comportamento da visitante 

presa. Isso pode ser explicado pelo fato de uma apreensão como essa representar mais 

que uma “falha” individual e contrariar a afirmação da honestidade que é tão cara às 

visitantes, além de referendar a ideia de que são elas são merecedoras do tratamento 

baseado na constante suspeita que recebem. 

Referendando essa hipótese estava a reação de distanciamento das interlocutoras 

em relação à visitante descoberta com entorpecentes. Era frisado nos relatos sobre o 
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episódio que a moça era jovem, inexperiente, “de cabeça fraca” e que não representa a 

totalidade das mulheres presentes nas filas. 

 

 

6.3.4. Ser mulher e visitante: o impacto do gênero 

 

 

A presença de uma maioria de mulheres, já descrita em todos os estudos sobre 

visitantes de prisões consultados nesse trabalho, foi confirmada nos dois Centros de 

Detenção Provisória escolhidos como campo de pesquisa. Os poucos homens adultos com 

que se teve contato nas filas que antecedem a visita quase sempre estavam acompanhados 

de uma mulher e eram geralmente pais, que, com suas filhas ou esposas, visitavam seus 

filhos415. 

A companhia masculina nos dias de visita ou mesmo a sua ajuda com o 

transporte até o CDP, costuma ser objeto de uma série de elogios. Episódio ilustrativo 

nesse sentido foi a ocasião em essa pesquisadora teve contato com um grupo de visitantes, 

dentre as quais uma estava acompanhada de seu esposo. Nessa oportunidade, sucedeu-se 

o seguinte diálogo: “Ele vem sempre com você?”, perguntou uma das visitantes a outra, 

que estava acompanhada de seu marido. Em resposta foi dito: “Ele vem, mas a carteirinha 

dele ainda não ficou pronta, então ele vem pra me trazer com as coisas por enquanto”. 

Além de outros comentários em tom de aprovação da conduta do marido, uma terceira 

visitante que participava da conversa sintetizou a opinião que parecia unânime: “Que 

beleza! Difícil [ver] isso aqui”. 

O elogio aos poucos homens presentes nas filas era corroborado pelos relatos de 

abandono por parte de outros parentes, que além de não visitarem, também não ajudavam 

financeiramente na compra dos itens do jumbo. Nesse sentido destacou-se o relato que 

segue: 

 

   Quando ele foi preso, todo mundo falou que ia ajudar. Chega na hora e 
ninguém oferece um real. Fica difícil, mas eu não vou ficar pedindo. 
Cada um sabe o que faz. Essa semana, pra não falar que ninguém 
ajudou, minha cunhada fez um bolo e me deu pra eu trazer. 

 

                                                
415 O contato com visitantes homens foi mais difícil que em relação a visitantes mulheres. Eles 
demonstravam pouca abertura a conversa e muitas vezes preferiam não dizer seu nome ou qualquer 
informação pessoal.  
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A resiliência em permanecer visitando apesar das dificuldades enfrentadas era 

fortemente atrelada à maternidade. A ideia de que “Só mãe não abandona” é bastante 

presente nas falas das visitantes que tinham seus filhos presos e era trazida como uma 

forma de explicar o porquê de se estar nas longas filas de espera. 

Em certa ocasião, essa pesquisadora participou de conversa de quatro mulheres, 

mães de presos. Dentre os assuntos discutidos estavam a relação pessoal de cada uma 

delas com seus filhos, como enxergavam os motivos que os levaram à prisão e as formas 

como entendiam sua condição de visitantes.  

Nos relatos ficava claro que, apesar das experiências variarem em certos 

aspectos, havia sempre a reafirmação de que independentemente da proximidade entre 

mãe e filho ou da eventual constatação de que a prisão seria um caminho inevitável pelas 

escolhas feitas pelos filhos, a presença da figura materna estava acima de qualquer 

questionamento. 

Em dado momento da mesma conversa, uma das visitantes perguntou a essa 

pesquisadora: “Você tem filhos?”, ao receber uma resposta negativa, a mesma visitante 

disse: “Então nem tem como você entender o que é. É outra coisa. Quando você sente 

mexer na barriga pela primeira vez, lascou, é pra vida inteira”. 

Apesar de ser constantemente reafirmada a força das mães e a impossibilidade 

do abandono dos filhos, isso não deixava de ser acompanhado da menção ao papel 

educativo (e até sancionador) que a figura materna deveria ter. Nas falas de duas visitantes 

distintas: 

   Quando eu entrei pela primeira vez, ele tava esperando que eu fosse ser 
boazinha, passar a mão na cabeça. Eu tirei o chinelo e dei uma surra no 
moleque! É isso sabe, polícia não pode bater no meu filho, mas eu 
posso. Se não ele já acha que tá tudo bem. 

 
   Tem que ser durona também. Semana passada eu falei pra ele, ‘filho, tá 

difícil, não sei se desse jeito vai dar pra vim toda semana’. Assim ele 
valoriza mais. 

 
Outro aspecto por vezes mencionado é o sentimento de culpa em relação à 

prisão. Em uma das manhãs de visita, quando essa pesquisadora conversava com uma 

visitante mais velha que a média das demais, ouviu desta o seguinte comentário: 

 

   Vou te falar uma coisa. O problema disso tudo aqui é das mulheres. 
Você entende? [Como assim? Me explique.416] A mulher quer ter 

                                                
416 Intervenção da Pesquisadora. 
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liberdade, quer trabalhar. E tudo bem isso, é direito dela. Mas daí quem 
fica com as crianças? Não tem ninguém e depois dá nisso [a última frase 
foi dita enquanto a interlocutora apontava para o muro que circunda o 
CDP visitado, indicando que o resultado mencionado era a prisão] 

 
Mais um desdobramento da culpa, esse mais comum nas formulações das 

visitantes, era a constatação de que a prisão de um de seus filhos afetava a sua relação 

com os demais. Isso porque, na vida de mulheres que já trabalham e precisam, aos finais 

de semana, preparar o jumbo em um dia e visitar no outro, restava pouco tempo para 

convivência familiar.  

Uma estratégia de “compensação” com os outros filhos mencionada era o hábito 

de preparar todos os pratos do jumbo em dobro, de modo que uma parte fosse para o filho 

que está preso e a outra ficasse para os que estão em casa. Nas conversas com três 

visitantes diferentes isso surgiu nas seguintes formulações: 

   Tem que preparar tudo bonitinho igual. E não pode deixar pouco doce.  
 
   A [filha da visitante] fica me falando ‘mãe, se você ficar indo todo fim 

de semana, a gente vai se afastar’. 
 
   Eu tento explicar [para os filhos que estão em casa] “seu irmão tá preso 

de sacanagem, foi tudo armação”. Mesmo assim eles não querem que 
eu leve as coisas pra ele! Não pode. Não vou largar o menino ai. 

 
Na linha de valorização da maternidade como motivação primordial para 

enfrentar as dificuldades que a prisão impõe, estava também a diferenciação feita entre 

as mulheres que visitavam seus maridos e aquelas que visitavam seus filhos. É importante 

ressalvar que na convivência cotidiana nas filas essa diferenciação não era um dado 

marcante. As visitantes, sejam elas mães, esposas ou companheiras conviviam entre si 

sem que esse dado fosse relevante em suas relações. 

Entretanto, nas falas de algumas mães havia, por vezes, menção às companheiras 

de seus filhos que, em sua visão, não tratavam o cumprimento de pena com a mesma 

seriedade e dedicação. 

   Ela [a esposa do filho preso] está enrolando para fazer a carteirinha. Já 
falei ‘vem na segunda que tem menos fila’. Até agora não conseguiu. 
Se ela viesse, eu nem teria vindo hoje. Eu tinha que trabalhar, nem 
avisei nada, minha patroa nem imagina. Mas quando eu entro e ele 
pergunta se tá tudo bem, como tá todo mundo, eu nem falo nada, melhor 
deixar quieto. 

 
Trazendo a análise proposta no terceiro capítulo, nota-se que a figura materna é 

descrita pelas visitantes como sendo praticamente infalível, característica nem sempre 

vinculada às esposas e namoradas visitantes. Esse ideal de mulher, atrelado à figura da 
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mãe provedora, acolhedora e resiliente, consubstanciado na ideia do Marianismo, era 

atingido pelas esposas e companheiras na medida em que desempenhavam os papeis delas 

esperados. Em outras palavras, as mães eram “naturalmente” mulheres de caminhada, 

enquanto as mulheres que se relacionam amorosamente com presos precisavam 

demonstrar sua capacidade em cumprir os papeis de gênero que lhes eram atribuídos de 

maneira satisfatória. 

 
 
 

6.3.5. A mudança no procedimento da revista: uma conquista ou uma 

benção? 

 

Propriamente sobre o procedimento de revista ao entrar nos estabelecimentos 

prisionais, foi possível identificar três momentos de mudança relatados pelas visitantes: 

o primeiro, no qual ainda era feita a revista na modalidade íntima; o segundo, em que 

somente uma das unidades apresentava escâneres corporais instalados (e a outra mantinha 

a revista íntima); e o terceiro, em que já havia ocorrido a instalação dos equipamentos 

adquiridos por meio da licitação descrita no capítulo anterior nas duas localidades. 

Nesse primeiro momento, que compreendeu a fase inicial da pesquisa no ano de 

2014, a Revista era uma temática pouco trazida espontaneamente pelas visitantes. Para 

que fossem feitas considerações, eram necessárias perguntas direcionadas a conhecer a 

forma de realização do procedimento e a visão que as visitantes tinham dele. Como 

descrito na seção prévia sobre metodologia de pesquisa, esse assunto era trazido em 

conversas com visitantes com quem já se havia tido um contato anterior, de modo a evitar 

situações desconfortáveis para as interlocutoras.  

Na descrição do procedimento da revista íntima feito pelas visitantes, que não 

variava de um estabelecimento para o outro, a visitante se dirigia à sala de revista, onde 

retirava toda sua roupa e a deixava sobre uma cadeira, ao lado da qual ficava um conjunto 

de espelhos417 colocados sobre o chão. Após proceder à revista das roupas, a agente 

penitenciária solicitava que a visitante iniciasse o procedimento de revista de sua 

genitália, que consistia em agachar três vezes sobre o espelho mencionado. 

Havia também uma banqueta com um detector de metais acoplado que a visitante 

deveria se aproximar, como se fosse se sentar, que indicava a presença de objetos 

                                                
417 O conjunto de espelhos consistia em um deles colocado sobre o chão e um segundo apoiado na parede, 
tomando a forma da letra “L”.  
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metálicos inseridos nas cavidades anal e vaginal. Ao final, eram ainda inspecionados o 

interior da boca e os cabelos da visitante. 

Caso a agente penitenciária suspeitasse que algo era escondido ou que não havia 

suficiente colaboração da visitante no procedimento, era pedido que se realizassem novos 

agachamentos ou movimentos que supostamente revelavam de maneira mais clara as 

cavidades corporais, como tossir ou saltar. Caso todos os procedimentos anteriores não 

fossem suficientes, era solicitado ainda que a visitante “abrisse” com suas próprias mãos 

sua região intima para permitir melhor visualização de seu interior.  

Apesar do desconforto ao tratar da descrição do procedimento e da vergonha que 

as interlocutoras diziam sentir ao relatá-lo, não era trazida nas falas nenhuma 

possibilidade de mudança. Isso tanto pelo desconhecimento sobre alternativas não 

vexatórias aptas à realização da revista, quanto pela descrença de que aparelhos com 

tamanha tecnologia (como escâneres corporais) seriam instalados em um estabelecimento 

prisional. 

A indignação maior com a prática aparecia de maneira mais clara ao se 

mencionar a Revista de mulheres idosas, as quais não tinham a força física necessária 

para realizar os agachamentos da maneira pedida e eram por isso impedidas de entrar ou 

enfrentavam o tratamento hostil das agentes penitenciárias. Além das idosas, a revista em 

bebês e crianças era objeto de fortes críticas. 

A revista em crianças era feita de maneira superficial, sem que houvesse 

necessidade de desnudamento completo. Apesar disso, o incômodo se dava pelo fato das 

crianças, que por vezes acompanhavam suas mães dentro das salas de revista, terem que 

presenciar o procedimento de revista íntima. A preocupação era descrita em 

apontamentos como: “Eles [as crianças] veem tudo! É criança, mas entende o que tá 

acontecendo”. 

Com bebês e crianças de colo, por sua vez, era exigido como forma de Revista, 

a realização de uma troca das fraldas na presença das agentes penitenciárias, que assim 

inspecionariam o corpo da criança revistada. 

Em meados de 2015, em um dos estabelecimentos nos quais se acompanhava os 

dias de visita, foram instalados os primeiros aparelhos destinados à revista corporal das 

visitantes. Tratava-se de uma iniciativa da Secretaria de Administração Penitenciária para 

testes iniciais com a tecnologia que se pretendia instalar posteriormente em todo o Estado. 

As mulheres que presenciaram a mudança descrevem que não houve qualquer 

aviso sobre a instalação dos escâneres, seja pela administração penitenciária ou por outra 
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fonte de informação. Ao contar sobre como se deu a mudança, uma das visitantes disse: 

“Um domingo a gente veio e estavam aí [os escâneres], ninguém sabia como ia ser”.  

A constatação de que algo havia mudado veio com a espera além do normal 

verificada nos primeiros dias de funcionamento do aparelho. Essa foi a principal crítica à 

mudança, já que qualquer atraso prolongado diminuía o número de horas que as visitantes 

conseguiam permanecer efetivamente dentro do CDP, questão sempre central, pois todos 

os esforços feitos durante dias se voltam justamente ao tempo de permanência com seus 

parentes presos. 

Com o passar dos finais de semana, os problemas para operação das máquinas 

diminuíram e a espera também, tornando-se normal a rotina sem a revista íntima. Ao 

comentarem como enxergavam a novidade, a opinião majoritária era de que se tratava de 

uma mudança positiva, por representar o fim de uma das situações constrangedoras que 

precisavam enfrentar. Apesar disso, por vezes era feito o adendo de que a revista íntima 

ainda era uma possibilidade quando, pelas imagens do aparelho, as agentes desconfiassem 

que algo proibido era trazido. Nessa hipótese, uma das visitantes explicou que a revista 

íntima poderia ser feita: “tem que ir e fazer a revista que nem antes. Se não, não entra e 

ainda leva gancho”. 

Tal relato demonstrava a contrariedade do procedimento em relação às diretrizes 

da lei estadual no 15.552/14, já vigente nesse período, que impedia a realização de revista 

íntima por agentes penitenciários e exigia que, na ocorrência de fundada suspeita, ela 

fosse executada por um médico que realizaria os procedimentos adequados para averiguar 

a situação suspeita verificada. 

O contentamento com a mudança foi acompanhado de dúvidas a respeito do 

funcionamento da tecnologia. Nas conversas sobre o tema, era comum que as visitantes 

questionassem o alcance das imagens produzidas pelo aparelho e apresentassem dúvidas 

sobre o que poderia lhes causar problemas durante a inspeção corporal. Nesse sentido há 

relatos como: “Falaram que ele vê tudo! Até o que você comeu dá pra ver!” e “Eu não 

fico comendo esse monte de coisa [na fila]. Depois quando eu entro, acham que é droga 

dentro de mim”. 

Além da incerteza em relação à nova tecnologia, havia também certa 

incredulidade de que uma mudança de tamanha importância havia acontecido 

repentinamente. Na síntese de uma das interlocutoras: “A gente tem que agradecer muito, 

sabe? Não é em todo lugar que é assim!”. 



186 
 

Tais impressões que perpassam a surpresa e a desconfiança podem ser 

relacionadas ao desconhecimento das leis que proibiram a Revista e das reivindicações 

feitas para a instalação dos escâneres. Em paralelo, não havia qualquer menção das 

visitantes ao conhecimento de organizações de direitos humanos que tivessem participado 

do processo de mudança explanado ao longo desse trabalho. 

Quando era perguntado especificamente se as visitantes conheciam algo que a 

Defensoria Pública havia feito sobre a questão, as respostas demonstravam familiaridade 

com a atuação da Instituição e dos procedimentos que deveriam seguir para 

acompanharem o processo de seus familiares, mas não era mencionada atuação específica 

ou setor que fosse dedicado às demandas das próprias visitas ou à proibição da Revista. 

No terceiro e atual momento histórico referente à substituição da revista íntima, 

houve a instalação dos equipamentos fruto da licitação do governo estadual realizada no 

ano de 2017.  

O funcionamento dos novos escâneres se deu nos primeiros meses de 2018 e 

tratava-se de tecnologia distinta daquela antes verificada em uma das unidades que se 

acompanhava. Na descrição das visitantes do estabelecimento que já havia recebido uma 

primeira versão da tecnologia, os novos aparelhos eram capazes de produzir imagens do 

corpo todo e não somente da cintura para cima, como antes. Seu funcionamento foi 

descrito da seguinte forma: “Ele [o escâner corporal] tem uma esteira. Você não se mexe. 

Você sobe na esteira e fica parada, ela que te leva e você vai passando pela máquina” e 

“Depois de passar você sacode o cabelo e torce o chinelo para ver se não tem nada nele”. 

Como antes, não houve qualquer notícia sobre a mudança e a ciência das 

visitantes se deu a partir do momento que as primeiras eram admitidas para a revista, 

sendo a novidade compartilhada ao longo das filas. 

De forma semelhante ao que se verificou no Centro de Detenção Provisória, que 

já apresentava uma primeira versão de equipamentos de revista pessoal instalados desde 

2015, as visitantes do CDP que recebeu a tecnologia no início de 2018 também não 

tinham conhecimento acerca do processo político que levou ao fim da revista íntima ou 

de organizações estivessem envolvidas nessa mudança. 

Ainda que tenha acontecido anos após a primeira unidade descrita, a mudança 

na forma de realização da revista pessoal foi bem recebida por todas as visitantes com 

que se conversou no segundo estabelecimento pesquisado. Mesmo com a diferença de 

anos entre a instalação das versões iniciais dos escâneres para os definitivos, a percepção 

das visitantes a respeito do processo que levou à mudança é próxima àquela já narrada.  
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Especificamente, nesse segundo estabelecimento, onde a instalação dos 

escâneres foi posterior, houve algumas dúvidas de visitantes grávidas acerca da segurança 

dos fetos ao passarem pelos aparelhos. Nessa linha, uma visitante que havia descoberto 

que estava grávida há poucos dias perguntou se corria algum risco e foi informada por 

outras mulheres que não havia nenhum problema e que várias grávidas haviam passados 

pelos escâneres e tiverem seus bebês “cheios de saúde”.  

Em relação aos procedimentos adotados após o funcionamento dos novos 

escâneres corporais, não houve nenhuma menção a revistas íntimas subsidiárias no caso 

de agentes penitenciários suspeitarem de alguma irregularidade. Como descreveu uma 

interlocutora: “Se eles acharem que tem alguma coisa errada te mandam pra casa, não 

entra não”. 

Em um balanço geral, constata-se um evidente distanciamento das visitantes da 

mobilização ocorrida para aprovação da lei estadual no 15.552/14, não se havendo 

nenhuma menção espontânea418 à atuação de qualquer das entidades elencadas no 

Capítulo 4 durante os diversos meses em que se esteve nas filas. Nas conversas sobre esse 

ponto, era compartilhada uma visão de que o que aconteceu foi uma concessão quase que 

inexplicável, ou como disse uma visitante: “isso aí foi uma benção pra gente”. 

Uma constatação possível sobre as falas das visitantes a respeito da instalação 

dos escâneres corporais é o uso de palavras e expressões relacionadas à religião. Assim, 

na descrição da forma como chegaram os aparelhos aos Centros de Detenção Provisória 

há quase uma ideia de que os aparelhos apareceram ali milagrosamente. Essa influência 

religiosa pode ser relacionada ao fato de as poucas Entidades com participação cotidiana 

nas filas de visita e na escuta das demandas das visitantes serem Igrejas Neopentecostais, 

cujos chamados “missionários” usualmente acompanham a espera e “recolhem” pedidos 

de orações. Assim sendo, não causa estranhamento que mudanças no ambiente prisional 

sejam transmitidas de maneira próxima ao universo religioso. 

Por fim, o que se depreende da visão das interlocutoras dessa pesquisa, em 

relação à substituição da revista íntima por aparelhos eletrônicos, é uma percepção de 

que, apesar do sofrimento e aversão ao procedimento antes realizado, nunca imaginaram 

que uma mudança como a verificada ocorreria. Em uma vivência cotidiana marcada por 

                                                
418 Durante a realização da pesquisa preliminar em 2014, nas ocasiões em que se foi acompanhada de 
membros de organizações de direitos humanos às filas divulgar a campanha pelo fim da revista vexatória, 
diversas das visitantes com quem se conversou tomaram conhecimento da mobilização política sobre a 
questão. Apesar disso, durante as outras etapas da pesquisa não houve qualquer menção a essas ações. 
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violações de direitos, sejam elas em razão do pertencimento a uma classe social 

inferiorizada ou ao contato com a prisão, o exercício de garantias constitucionais em sua 

plenitude passa a ser uma exceção, um milagre e não o exercício de direitos fundamentais. 
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CONCLUSÃO 

 

 

O procedimento de revista íntima, ao qual foram submetidas visitantes de 

estabelecimentos prisionais durante décadas (e que ainda é prática corriqueira em 

inúmeras prisões brasileiras), é uma prática contrária ao conjunto de princípios penais 

previstos constitucionalmente.  

Tal conclusão foi possível com a análise do conteúdo das garantias 

constitucionais da Dignidade Humana e da Intranscendência da Pena.  A partir delas, 

entendeu-se que a Revista é condenável por afetar as visitantes de maneira danosa e 

indelével, além de representar a extensão de consequências negativas da prisão para 

indivíduos que não poderiam sofrer efeitos da condenação criminal. 

Apesar dessas garantias, verificou-se que os posicionamentos favoráveis à 

manutenção da revista íntima como forma primordial de impedir a entrada de objetos 

proibidos em estabelecimentos prisionais se baseavam na suposta prevalência do 

chamado “Princípio da Segurança” em face dos demais estudados. Para solucionar esse 

conflito foram úteis as ferramentas oferecidas pela Teoria dos Princípios, que permitiram 

demonstrar a faceta violadora do procedimento objeto dessa dissertação para além de uma 

mera argumentação retórica. 

 Nas diversas etapas da regra da Proporcionalidade empregadas para resolução 

do confronto entre os princípios penais estudados e a segurança dos estabelecimentos 

prisionais, foi descrito o raciocínio seguido e feita a avaliação de todas as alternativas 

conhecidas à revista íntima. Após esse percurso, foi possível concluir que não é 

constitucionalmente adequada a prevalência da segurança em detrimento do arcabouço 

principiológico que protege as visitantes e que a Revista é uma prática vexatória.  

Além do debate sobre princípios, foi apresentada a garantia da Legalidade, neste 

trabalho classificada como regra. Pelo seu campo de incidência, verificou-se que a forma 

inicial de regulamentação do procedimento de revista íntima, presente em Portarias 

Estaduais e em Resoluções do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), não atendia à exigência de clareza e precisão da normativa penal derivada da 

legalidade. Isso porque, ainda que a Revista estivesse prevista em normas de direito 

penitenciário, sua realização com base na ideia de que havia “fundada suspeita” em 

relação às visitantes era contrária à Legalidade. 
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Ao tratar as garantias constitucionais penais dessa forma, buscou-se demonstrar 

como elas podem ser mais que meras enunciações esvaziadas de conteúdo normativo, 

limitadas ao campo teórico, de modo que pudessem ser verdadeiramente aplicadas para 

resolução de questões complexas.  Isso foi possível ao serem trazidos os subsídios do 

Direito Constitucional para a Dogmática Penal, evidenciando a indissociável relação 

entre os dois campos jurídicos. 

Se por um lado a Dogmática apresentou as ferramentas para fosse vencido um 

impasse aparentemente invencível entre garantias constitucionais, as análises 

sociológicas sobre a situação das famílias de pessoas presas demonstraram, sob outra 

ótica, a necessidade do fim da revista vexatória. 

Os aportes da Criminologia foram centrais para explicar o porquê de as visitantes 

de presos serem o único grupo, dentre todos aqueles que circulam pela prisão, que deveria 

se submeter à revista íntima. A justificativa encontrada na esparsa normativa sobre a 

questão baseava-se na previsão de que a revista seria executada em situações de “fundada 

suspeita”.   

Esse tratamento diferenciado destinado às visitantes, embasado na suposição de 

que seriam um grupo naturalmente perigoso, pôde ser explicado em um primeiro 

momento por meio da contribuição de teóricos inseridos na tradição do Interacionismo 

Simbólico. Tais análises tinham enfoque nas relações interpessoais vivenciadas pelos 

familiares de presos, fundadas na prisionização e no estigma, e produziam uma identidade 

virtual degradada das visitantes, que seriam uma ameaça à segurança do ambiente 

carcerário. 

As respostas fornecidas pelo Interacionismo Simbólico foram colocadas à prova 

com as críticas oriundas da Criminologia Crítica, que indicavam a necessidade de um 

olhar mais amplo sobre as visitantes e de um enfoque maior que suas interações 

intersubjetivas cotidianas. Essas propostas críticas demonstraram que não é o 

envolvimento com a prisão que torna as visitantes estigmatizadas e degrada sua 

identidade, mas o fato de elas e de seus familiares pertencerem ao extrato social mais 

marginalizado, que é visto como suspeito mesmo antes de qualquer condenação criminal 

e por isso merecedor de uma proteção de direitos mais débil na visão hegemônica. 

Tais apontamentos do Interacionismo Simbólico e da Criminologia Crítica, 

apesar de divergirem em relação a seus pressupostos teóricos, ao final, trouxeram 

conclusões que caminhavam juntas para demonstrar como se tornou justificável conferir 
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às visitantes das prisões brasileiras tratamento contrário às garantias constitucionais que 

deveriam lhe proteger de situações vexatórias. 

As formas degradantes de tratamento recebidas pelas visitantes, explicadas pela 

Criminologia, ganharam contornos mais claros quando o marcador social do gênero foi 

trazido no terceiro capítulo. O fato de haver uma maioria de mulheres visitantes 

demonstrou como a esfera do cuidado ainda recai sobre a figura feminina e como o 

Cárcere é um universo apartado das relações de poder baseadas no gênero que permeiam 

toda a sociedade. O gênero foi compreendido, desta forma, como mais um fator que 

contribui para a vulnerabilidade da proteção de direitos fundamentais conferida às 

visitantes, que vivenciam formas potencializadas de estigmatização por serem mulheres.  

A assimetria de poder baseada no gênero apresenta desdobramentos nas relações 

verificadas entre visitantes mulheres e seus parentes homens presos, tendo como seu ápice 

a criação de um ideal feminino que combina a resistência em enfrentar os obstáculos 

impostos pelo Sistema Prisional e a submissão à figura masculina.  

Em relação à revista vexatória propriamente, os aportes da Teoria de Gênero 

permitiram compreende-la como uma forma de Violência Institucional de Gênero, pois 

afeta mulheres de maneira particularmente nociva, em razão da relação que têm com a 

nudez e exposição de seu corpo, bem como com o fato notório de que a maioria das 

visitantes de prisões é mulher.  

Do estudo da situação das famílias de presos sob a perspectiva da Criminologia, 

posteriormente congregado ao impacto do gênero na análise, foi possível depreender 

como as descritas violações de direitos penais fundamentais concernentes à Revista 

puderam ser naturalizadas como procedimentos imutáveis e necessários por tantos anos. 

Tal fato denota que, apesar da Dogmática fornecer os instrumentos teóricos para a 

garantia e efetivação de direitos fundamentais penais, suas soluções não se traduzem 

automaticamente em decisões das instâncias de poder cuja atuação tem respaldo no 

Sistema Carcerário. 

Nessa linha, os diversos dos debates travados no Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária reconheceram o conflito entre princípios penais presente na 

questão da Revista, mas permaneceram paralisados frente a ele, como se não houvesse 

solução viável para o impasse que se apresentava. Assim, diversas das saídas propostas 

não passavam de formas de mascarar a manutenção da revista íntima, com alternativas 

como a regulamentação da prática para sua realização somente quando houvesse a 

“fundada suspeita” já criticada sob diversas perspectivas. 
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No Poder Judiciário, notadamente nos Tribunais Superiores, também não se 

observou o uso das ferramentas teóricas descritas nas decisões dos Ministros acerca da 

pertinência constitucional da revista vexatória. Como se verificou, não houve menção ao 

uso da proporcionalidade como instrumento de avaliação da Revista ou de suas 

alternativas e não foram feitas considerações extensas sobre os impactos dela às 

visitantes. Em suma, não houve nessa esfera decisória uma crítica ao procedimento 

estudado. 

De modo um pouco distinto se deram os debates verificados no Legislativo 

Federal, que congregaram diversos posicionamentos sobre a questão. Neles, foi possível 

notar a presença dos princípios constitucionais penais estudados, além de elementos 

próprios da análise sociológica, como o impacto que o gênero nas questões atinentes à 

Revista.  

A aprovação da lei nº 13.271/2016, que proibiu formalmente qualquer forma de 

revista íntima no Brasil, foi permeada pela mobilização de diversas organizações da 

Sociedade Civil voltadas à promoção de Direitos Humanos. Dentre as iniciativas, 

destacou-se a atuação de Rede de Justiça Criminal, que congregou ONGs e a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo e permitiu trazer às instâncias decisórias, notadamente 

ao Legislativo Federal, a argumentação jurídica apta a justificar a necessidade de se 

proibir a revista íntima e de se buscar alternativas não violadoras da dignidade pessoal 

das visitantes de prisões no Brasil. 

Assim, notou-se que a mobilização política da Sociedade Civil organizada foi 

um veículo fundamental para trazer algumas das considerações teóricas apresentadas na 

primeira parte desse trabalho até os espaços decisórios em que alguma mudança concreta 

na situação das visitantes poderia ser atingida. Em outras palavras, percebeu-se que, para 

garantir direitos fundamentais na seara penal, é necessário que a produção teórica se 

atente a demandas políticas relevantes e que a sociedade civil organizada encontre na 

Dogmática as ferramentas necessárias para debater questões complexas, afirmando 

posicionamentos garantistas de maneira embasada.  

A forma como se deu a proibição da Revista no Estado de São Paulo também 

reforça essa conclusão. Como visto, mesmo com a edição da lei estadual n° 15.552/14, 

houve prolongada resistência do Governo do Estado em tornar realidade as previsões 

legais e tomar as medidas necessárias para a instalação dos aparelhos que substituiriam a 

busca pessoal com desnudamento. A licitação dos Escâneres Corporais de forma 

integrada para todas as penitenciárias e centros de detenção provisória paulistas ocorreu 
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apenas após sucessivas ações judiciais promovidas pela Defensoria Pública em conjunto 

a outras organizações voltadas à promoção de Direitos Humanos. 

Apesar dos inegáveis avanços da normativa sobre a questão que proibiram 

Revista em todos os estabelecimentos do país, sejam eles públicos ou privados, e 

possibilitaram mudanças práticas, como no caso do Estado de São Paulo, que no ano de 

2018 conta com escâneres corporais instalados em todos seus estabelecimentos prisionais, 

deve-se observar esse cenário aparentemente vitorioso com cautela. 

Nacionalmente, mesmo com todas as inovações legais apresentadas, há diversas 

localidades que ainda tem a revista vexatória como procedimento padrão na entrada de 

visitantes. Fato se agrava ao ser constatado que a campanha impulsionadora das 

normativas nacional e estaduais a partir do ano de 2015 não se manteve ativa da mesma 

maneira após as conquistas no âmbito legislativo.  

Por sua vez, na vivência cotidiana das famílias, apresentada no capítulo final 

dessa dissertação, restou evidente o afastamento das mulheres que enfrentam a revista 

íntima do processo político e jurídico resultante na abolição da prática. Tal constatação 

não significou uma ausência de consciência das visitantes a respeito da importância da 

mudança verificada ou das consequências negativas que a revista vexatória apresentou, 

mas indicou que, para elas, as suas reivindicações não foram o que motivou as mudanças 

na forma como se revistava as visitantes.  

Por conseguinte, pelo fato de todo histórico da mudança legislativa apresentado 

e as reivindicações políticas feitas não terem sido conhecidos entre as visitantes, o fim da 

revista íntima se tornou algo como uma dádiva concedida sem grandes explicações, 

medida praticamente divina, “uma benção”. 

Essa constatação mostrou que as iniciativas para reivindicação de garantias 

fundamentais no Sistema Penal devem ter embasamento na produção teórica fornecida 

pela Dogmática e pela Criminologia, ao mesmo tempo em que precisam considerar a 

visão dos sujeitos que vivenciam a prisão, seja no seu interior ou em trânsito por seus 

muros. A importância da voz das visitantes nesse trabalho serviu para demonstrar como 

as alterações legislativas e mudanças práticas relevantes também precisam ser 

compreendidas pelas pessoas por elas afetadas, pois assim poderiam perceber que são 

titulares de direitos e não recebedoras de benesses. 

As conclusões traçadas ao longo do trabalho também apontaram para o fato de 

que a proibição da revista vexatória não deve ser vista de maneira simplista, como uma 

conquista que tornou o sistema prisional brasileiro mais próximo do que pode ser 
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entendido como “prisão ideal”. Ao contrário, as justificativas que embasaram por décadas 

a revista vexatória de forma reiterada e que posicionavam as famílias de presos como 

pessoas suspeitas e merecedoras de menor proteção jurídica ainda permanecem, pois 

estão fundadas nas formas de violência imanentes à estrutura econômica e social e ao 

funcionamento seletivo da pena de prisão. 

Portanto, ainda que fim da revista vexatória tenha tornado os dias de visita de 

estabelecimentos prisionais no Brasil menos dolorosos, ele não retirou das visitantes as 

implicações que acompanham o fato de tais mulheres se tornarem sujeitos indissociáveis 

de seus parentes presos com o cumprimento da pena e com isso sofrerem consequências 

danosas. 

Ao final, a reflexão que permanece é o quanto é possível compatibilizar os 

Princípios Constitucionais Penais em sua força normativa com a própria prisão. Nos 

moldes em que o cárcere como Instituição existe e é verificado na realidade brasileira é 

praticamente impossível que a pena não ultrapasse a pessoa do condenado ou que a 

dignidade das visitantes não seja colocada à prova. Reconhecer isso não significa 

invalidar por completo a função da Dogmática Penal ou da Teoria dos Princípios, mas  

orientar sua aplicação, com coerência teórica, para ser uma ferramenta apta a limitar ao 

máximo os efeitos nocivos da prisão, sem que a legitime  como forma primordial de 

punição. 
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Apêndice A – Decisões do STJ sobre Revista Íntima Catalogadas 
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Número da 
Decisão 

Como incide a 
questão da 
Revista 

Data da 
Publicação 

Origem Polo Ativo  Polo Passivo Houve análise da 
Questão da Revista no 
Mérito da Decisão? 

REsp 
856360 

Indenização 23/09/2008 ACRE MARAYSA ARAÚJO DE 
OLIVEIRA Adv. Particular 

ESTADO DO ACRE SIM 

HC 218123 
(1) 

Suspensão da 
Revista em 
Mulher Grávida 

06/09/2011 MINAS 
GERAIS 

SHEILA CONRRADO 
ALVES SILVA Adv. 
Particular 

TJ DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO  

HC 218123 
(2) 

Suspensão da 
Revista em 
Mulher Grávida 

28/10/2011 MINAS 
GERAIS 

SHEILA CONRRADO 
ALVES SILVA Adv. 
Particular 

TJ DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO 

HC 227589 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

12/12/2011 MINAS 
GERAIS 

DP DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

TJ DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO 

AREsp 
115061 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

07/05/2012 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 245981  Pedido de 
progressão para 
evitar revista da 
família 

28/06/2012 RIO DE 
JANEIRO 

SERGIO AUGUSTO 
BARBOSA PINTO Adv. 
Particular 

TJ DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

NÃO 

RHC 
035358 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

05/03/2013 MINAS 
GERAIS 

DP DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

TJ DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO 
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HC 267507 Suspensão da 
Revista  

10/04/2013 RONDÔNIA TJ DO ESTADO DE 
RONDÔNIA 

MARIA APARECIDA 
BERNARDO DE 
OLIVEIRA E 
OUTRAS 

NÃO 

HC 273360 
(1) 

Suspensão da 
Revista  

05/08/2013 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO VISITANTES 
DAS UNIDADES 
PRISIONAIS DE 
TAUBATÉ - SP 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

AREsp 
351124 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

27/08/2013 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

AREsp 
096074 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

07/10/2013 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 273360 
(2) 

Suspensão da 
Revista  

25/04/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO VISITANTES 
DAS UNIDADES 
PRISIONAIS DE 
TAUBATÉ - SP 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

RMS 
044797  

Revista em menor 
de idade 

27/05/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

MP DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 197394 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

17/06/2014 RIO DE 
JANEIRO 

DP DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

TJ DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

NÃO 
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HC 233336 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

01/08/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 301782 
(2) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

28/08/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

REsp 
1457053 

Crime Impossível 18/09/2014 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

ANA MADALENA 
DE OLIVEIRA 
VIEIRA BENTO 
DPRS 

SIM 

AREsp 
565138 

Indenização 23/09/2014 BAHIA ESTADO DA BAHIA DP DO ESTADO DA 
BAHIA 

NÃO 

HC 306995 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

20/10/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 299337 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

29/10/2014 SANTA 
CATARINA 

DP DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA 

TJ DO ESTADO DE 
SANTA CATARINA 

NÃO 

REsp 
1458025 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

07/11/2014 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

LEIDI VALÉRIA 
FERREIRA Adv. 
Particular 

NÃO 

REsp 
1386983 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

21/11/2014 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 310907 
(1) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

12/12/2014 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 
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HC 301782 
(1) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

04/02/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

REsp 
1442870 

Crime Impossível 04/02/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

MARIANE 
FERNANDES 
CONCEIÇÃO Adv. 
Particular 

SIM 

HC 315164 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

09/02/2015 MINAS 
GERAIS 

ALESSANDRO FELIX 
Adv. Particular 

TJ DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO 

HC 315372 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

09/02/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MICHELE DE 
CARVALHO Adv. 
Particular 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

REsp 
1509601 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

19/03/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 

REsp 
1508762 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

31/03/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM  

HC 321310 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

20/04/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 323298 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

20/05/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 328378 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

05/08/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 
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HC 328843 
(1) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

06/08/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

SIM 

REsp 
1519468 

Crime Impossível 06/08/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 

REsp 
1533642 

Crime Impossível  06/08/2015 RIO DE 
JANEIRO 

DP DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 

MP DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 

NÃO 

HC 310907 
(2) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

19/08/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 332330 
(1) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

24/08/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

DP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 332396 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

25/08/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

REsp 
1539278 

Crime Impossível 26/08/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 

AREsp 
712339 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

04/09/2015 MINAS 
GERAIS 

DP DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

MP DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

NÃO 

HC 335568 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

14/09/2015 SÃO PAULO ELIANE DE SOUZA 
SILVA Adv. Particular 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 
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HC 328843 
(2) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

09/11/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

MP DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

SIM 

HC 332330 
(2) 

Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

25/11/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

DP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

HC 344121 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

09/12/2015 RIO GRANDE 
DO SUL 

DP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 

HC 343994 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

16/12/2015 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

REsp 
1575522 

Crime Impossível  

 

18/02/2016 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

MP DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

SIM 

REsp 
1458024 

Crime Impossível 25/02/2016 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 

HC 341021 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

31/03/2016 RIO GRANDE 
DO SUL 

DP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

TJ DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

NÃO 

REsp 
1577957 

Crime Impossível 20/04/2016 RIO GRANDE 
DO SUL 

MP DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL 

DP DO ESTADO DO 
RIO GRANDE DO 
SUL 

SIM 
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HC 355229 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

26/04/2016 SÃO PAULO DP DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

TJ DO ESTADO DE 
SÃO PAULO 

NÃO 

HC 359020 Prova ilícita no 
Tráfico de Drogas 

02/06/2016 PARANÁ DP DO ESTADO DO 
PARANÁ 

TJ DO ESTADO DO 
PARANÁ 

NÃO 



214 
 

Apêndice B – Questionário Semiestruturado 

 

 

Parte 1- Perguntas Iniciais 

Nome: 

Idade: 

Local onde reside: 

Você faz visitas aqui no CDP há quanto tempo? 

Você já visitou em outros lugares? 

 

Parte 2 – Sobre o Dia de Visita 

Como é normalmente um dia de visita? Que horas você precisa chegar? O que 

costuma trazer? 

Você vem sozinha ou acompanhada? Conhece alguém aqui na fila que visite 

também? 

Algum parente ou amigo ajuda na preparação do Jumbo? 

É caro “montar” o Jumbo? E fazer a visita? 

O que você acha mais difícil da visita? Qual são suas maiores dificuldades? 

 

Parte 3- Sobre a Relação com a Revista 

Você se importa se conversarmos sobre a Revista?  

Como que ela [a Revista] funciona aqui?  

Ela [a Revista] sempre foi feita assim? 

Nos outros lugares que você visitou era diferente? 

Você soube de alguma notícia sobre a revista ter sido proibida? 

Você sabe de algum lugar que não tem mais revista íntima? Como é feito lá? 

Você acha que é possível acabar com a revista do jeito que ela é feita?  

 

[No caso dos CDPs de Pinheiros, se for concretizada a instalação dos escâneres]  

Como é a revista agora?  

Todas as pessoas passam pelo escâner do mesmo jeito? Ou alguém é revistado 

do jeito que era antes? 

Como que foi essa mudança para você? Como você soube que ela ia mudar? 
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Apêndice C – Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Elaborado de acordo com as diretrizes da Res. nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde 

 

Na data de hoje, a Senhora/o Senhor foi Convidada para participar da Pesquisa “A 
Revista Íntima em estabelecimentos prisionais: superação de uma prática violadora no 
Estado de São Paulo” que é parte de pesquisa de Mestrado da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo. 

 Todas as informações que foram ditas são anônimas e seu nome não será 
divulgado para nenhuma outra pessoa.  

 Sua participação é voluntária e gratuita. 

 A Senhora/o Senhor pode desistir a qualquer momento da participação e pedir que 
tudo o que disse não seja usado. 

 Se a Senhora/o Senhor tiver qualquer problema psicológico em razão da sua 
participação na pesquisa, o devido cuidado pode ser recebido no CAPS - Centro de 
Atenção Psicossocial mais próximo a sua residência. A lista completa dos CAPS com 
endereços e telefones está disponível nesse site: 
https://www.spdm.org.br/images/stories/unidades/CAPs_SP.pdf.  

 Para qualquer dúvida ou esclarecimento, entre em contato com Bruna Diniz, a 
pesquisadora com quem a Senhora/o Senhor conversou hoje no e-mail: 
revistaintimadiniz@gmail.com. 

 

 

 

LOCAL, DATA, ASSINATURA, 

 

NOME E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 

 


