
 

REVISTAS CORPORAIS INVASIVAS DE FAMILIARES QUE VISITAM PRISÕES 
SÃO UMA VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E UMA PRÁTICA 

GENERALIZADA PELAS AMÉRICAS 

Heidi Cerneka* 

“Esta prática de revistas íntima em familiares de pessoas privadas de liberdade é             
totalmente incompatível com as melhores práticas, tratamento humanitário e a          
dignidade do ser humano. Neste dia, considerando os avanços tecnológicos que           
temos, é inconcebível que continuemos a praticar tais revistas vexatórias.” 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos  
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Introdução 

Em novembro de 2012, representantes da sociedade civil brasileira levantaram          
a questão das revistas vexatórias em uma audiência na Comissão Interamericana de            
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Direitos Humanos (CIDH) sobre as condições carcerárias no Brasil, e o comissário            
Rodrigo Escobar Gil respondeu, afirmando enfaticamente que a prática é contrária aos            
direitos humanos e à dignidade. Em 2015, diversas organizações da sociedade civil            
protocolaram uma petição regional na CIDH para uma audiência temática no intuito de             
abordar a mesma questão das revistas corporais de familiares que visitam prisões em             
toda a América Latina. Enquanto vários países participaram de conversas          
preparatórias, apenas três países forneceram testemunhos escritos e orais.         
Comissárias/os expressaram indignação sobre a continuidade dessa prática e, ao          
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mesmo tempo, solicitaram mais informações sobre o que acontece em toda a região .             
4

Além disso, as/os comissárias/os presentes, falando em nome da Comissão de           
Direitos Humanos, declararam um forte compromisso de abordar essa questão e           

1 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, A Situação das Pessoas Privadas de Liberdade no Brasil, 
Organização dos Estados Americanos, 146 Período de Sessões (Audiências) (1 de novembro de 2012). O 
Comissário Rodrigo Escobar Gil, Relator dos Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, em resposta ao testemunho apresentado. 
http://www.oas.org/es/cidh/audiencias/Hearings.aspx?Lang=en&Session=129 
2 A prática costuma ser chamada de “requisa” em espanhol e “revista vexatória” em português. 
Alunas/os da Faculdade de Direito da Universidade Loyola de Chicago, Isabel Zubillaga (JD, 2017) e Heidi 
Cerneka (JD, 2017) compilaram este relatório. Para mais informações, entre em contato com Heidi 
Cerneka através do hcerneka@gmail.com. 
3 NT: ao longo do texto optei por utilizar os artigos em feminino e masculino sempre que aparecerem 
em gênero neutro no texto original em inglês. Sempre que houver alguma marcação de gênero no texto 
original, ela estará explícita no texto traduzido. 
4 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Direitos Humanos e Revistas Corporais de Visitantes 
Prisionais na América, Organização dos Estados Americanos, 156 Período de Sessões de Audiência (23 de 
outubro de 2015). O comissário James Cavallaro presidiu a sessão com a presença dos comissários Rosa 
Maria Ortiz, Paulo Vanucchi e Secretário Executivo da CIDH, Emilio Álvarez Icaza. O comissário Vanucchi 
afirmou: "É absurdo que ainda possamos estar falando disto hoje ... depois de décadas de democracia... 
isto é tão ruim como os abusos durante as ditaduras!". Ele terminou os seus comentários dizendo que o 
diálogo deve continuar e pedindo às/aos peticionárias/os manterem a Comissão informada sobre o 
assunto. Um vídeo desta audiência está disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=7F2pPC6z2RE 

*Heidi Ann Cerneka recebeu seu Juris Doctor da Escola de Direito de Chicago da Universidade de Loyola 

em maio de 2017 e é ativista pelos direitos das mulheres há mais de 20 anos. 



 

solicitaram às/aos peticionárias/os informações de acompanhamento para demonstrar        
a amplitude da prática. 

Em 2008, a CIDH aprovou uma resolução de Princípios e Boas Práticas para a              
Proteção das Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas, que afirmavam que           
revistas vaginais ou anais invasivas deveriam ser proibidas por lei . No entanto,            
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prisioneiras/os das Américas passam por revistas íntimas como uma “prática padrão           
para garantir a segurança” na prisão. Familiares que são passam por revistas íntimas             
antes de poderem visitar familiares presas/os afirmam que a prática quase sempre            
serve para humilhar e controlar, ao invés de para garantir a segurança. Como os              
homens constituem a esmagadora maioria dos prisioneiros no mundo, e como           
suas/seus visitantes são na maioria das vezes mulheres e crianças, essa prática afeta             
desproporcionalmente mulheres e crianças. Em sua resposta durante a audiência          
regional na CIDH, o Conselheiro James Cavallero, presidente da sessão e Relator            
sobre os Direitos das Pessoas Privadas de Liberdade, afirmou que a prática é             
freqüentemente usada para humilhar e dominar as/os familiares . Ele afirmou que é            
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fundamental que a questão seja discutida e solicitou mais informações dos diversos            
países participantes . 
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Este relatório aborda o ato específico de sujeitar aquelas/es que visitam           
prisioneiras/os a um processo de revista íntima, a fim de ter acesso ao seu ente               
querido. As mulheres descrevem a prática de maneira muito parecida, independente           
do país em que vivem e das regulações nacionais e internacionais: 

“Entramos em um cubículo, eu tiro todas as minhas roupas. Eu tenho que 
agachar três vezes, abrir minhas partes íntimas para o guarda da prisão, sentar 
em um detector de metal metálico e me virar com os braços para cima e às 
vezes eles me fazem tossir, com força, dependendo de quem está fazendo a 
revista. Meu filho assiste tudo. Quando preciso abrir minhas partes íntimas, 
peço a ele para se virar.”, diz ela. Então, é a vez dele . 
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O relatório considera a questão em onze países da América Latina e nos             
Estados Unidos. Essa prática é padrão em muitas prisões da América Latina, afetando             
mais de 1,1 milhão de prisioneiras/os em toda a região, muitas/os dos quais têm              

5 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Princípios e Boas Práticas para a Proteção das Pessoas 
Privadas de Liberdade nas Américas, Organização dos Estados Americanos, Princípio XXI (aprovada no 
131º período ordinário de sessões, março de 2008), disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RESOLUCION%201-08%20ESP%20FINAL.pdf. 
O relatório também está disponível em inglês em 
http://www.cidh.oas.org/pdf%20files/RESOLUTION%201_08%20-% 20PRINCIPLES% 20PPL% 
20FINAL.pdf 
6 CIDH, Direitos Humanos e Revistas Corporais de Visitantes Penitenciários na América, nota supra 3 às 
25:00. 
7 Id. 
8 Andrea Dip & Fernando Gazzaneo, Intimate Prison Searches: São Paulo’s humiliating genital orifice 
searches of women and children on inmate visits, Black Women of Brazil, 
https://blackwomenofbrazil.co/2014/09/20/intimate-prison-searches-sao-paulos-humiliating-genital-ori
ficesearches-of-women-and-children-on-inmate-visits/, acessado em 20 de janeiro 2018 

 



 

várias/os visitantes toda semana . Embora não seja uma prática padrão nos Estados            
9

Unidos, as revistas de visitantes ocorrem. Revistas invasivas de visitantes          
desencorajam visitas e impactam negativamente nas relações familiares e sociais, que           
são essenciais para o processo de reintegração após a saída de uma pessoa             
anteriormente presa da prisão . No Brasil, ativistas analisaram dados obtidos dos           
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arquivos oficiais de um governo estadual e revisaram informações de mais de um             
milhão de revistas íntimas que aconteceram durante um ano . Os dados           
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demonstraram que apenas três em cada 10.000 revistas encontravam qualquer          
contrabando. 

Obter depoimentos e dados em primeira mão é um desafio para ativistas,            
jornalistas e até mesmo pesquisadoras/es governamentais bem intencionadas/os por         
duas razões: 1) porque familiares têm medo de falar e 2) porque as pessoas estão               
condicionadas a pensar que a prática é “normal” e aceitável. Familiares não querem             
colocar sua visita em risco por apresentarem reclamações sobre o tratamento, nem            
querem perturbar seu familiar encarcerado ao relatarem a experiência. Além disso, as            
pessoas são condicionadas a acreditar que submeter-se a uma busca é o preço que              
se deve pagar por ter um parente na prisão. Ademais, familiares e comissárias/os da              
CIDH afirmam que as revistas não são apenas sobre segurança, mas são, de fato, um               
meio de retaliação contra prisioneiras/os e suas/seus visitantes, humilhando-as/os e          
punindo-as/os por terem um/a familiar na prisão . 

12

O relatório oferece normas internacionais e parâmetros de direitos humanos          
que se aplicam diretamente ou podem ser aplicados a prisioneiras/os, revistas e            
visitantes nas prisões. Além disso, pesquisas em doze países americanos demonstram           
diferentes níveis de leis e políticas em relação a visitantes e revistas, no entanto, cada               
uma delas também revela que a prática continua independente da legislação ou da             
política prisional. A Seção I identifica os organismos internacionais de direitos           
humanos que envolvem diretamente as nações americanas, bem como as normas           
estabelecidas por eles, abordando questões relacionadas aos direitos humanos e às           
prisões. A Seção II analisa dados disponíveis sobre onze países latino-americanos e            
suas respectivas práticas de busca em relação a familiares que visitam prisões, bem             
como políticas de revistas nos Estados Unidos. Finalmente, os anexos fazem           
recomendações a organizações não-governamentais nos níveis nacional e regional         
abordando possíveis práticas para obter informações e advogar pela abolição de           

9 Algumas/ns prisioneiras/os têm muitas/os visitantes e outras/os não têm nenhum/a. Se considerarmos 
uma média de 2 visitas por mês, uma estimativa baixa, então essa prática afeta mais de 2,2 milhões de 
visitantes das prisões todos os meses. 
10 Penal Reform International, Body Searches: Addressing risk factors to prevent torture and 
ill-treatment, Penal Reform International e Association for the Prevention of Torture, 2015. 
http://www.apt.ch/content/files_res/factsheet-4_body-searches-en.pdf 
11 Instituto Terra, Trabalho e Cidadania – ITTC, Pelo Fim Completo e Imediato da Revista Vexatória no 
Brasil, May 23, 2017, http://ittc.org.br/pelo-fim-completo-imediato-revista-vexatoria/. No Estado de São 
Paulo, aproximadamente 3,5 milhões de visitas ocorrem a cada ano, e as revistas vexatórias são 
procedimentos padrão. Portanto, 3,5 milhões de revistas vexatórias ocorrem e, em 2012, apenas em 
0,02% dos casos encontraram drogas ou celulares nos visitantes, ou 700 casos. 
12 Cavallero, supra note 2 no minuto 28:00; Cavallero foi Relator da CIDH para Pessoas Privadas de 
Liberdade e Presidente da Sessão. 

 



 

revistas vexatórias e oferecem documentos de direitos humanos de outras regiões do            
globo. 

 

I. NORMAS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

Declarações de direitos humanos e documentos de melhores práticas de          
diversos órgãos internacionais de direitos humanos tais como as Nações Unidas e a             
Organização dos Estados Americanos, oferecem regras e diretrizes relacionadas a          
buscas de prisioneiros e suas famílias, bem como parâmetros gerais de direitos            
humanos . Ambas as organizações reconhecem a importância das questões de          
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segurança nos centros de detenção, mas, ao mesmo tempo, não aceitam práticas que             
humilhem ou ofendam a dignidade humana das pessoas envolvidas. 

 

As Nações Unidas 

As Nações Unidas tomaram várias medidas para chamar a atenção e melhorar a             
situação que visitantes das prisões da América Latina enfrentam, incluindo três           
documentos que abordam especificamente a questão das revistas corporais: 

1) Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não              
privativas de liberdade para mulheres infratoras “Regras de Bangkok”  
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Adotada pela Assembléia Geral da ONU em 2010, as Regras de Bangkok            
estipulam, dentre outras coisas, que (i) medidas efetivas devem ser tomadas para            
proteger a dignidade e respeito das mulheres encarceradas; (ii) métodos alternativos           
de busca, tais como scanners, devem ser desenvolvidos para substituir revistas           
íntimas e revistas vexatórias, e (iii) funcionárias/os da prisão devem ser especialmente            
profissionais e sensíveis nas revistas de crianças que entram nas instalações . 
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2) Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos (as “Regras de              
Mandela”) 

As Regras de Mandela, adotadas pela Assembléia Geral da ONU em           
dezembro de 2015, determinam que (i) os procedimentos de revista e entrada de             
visitantes de prisioneiras/os não devem ser degradantes, e (ii) revistas vexatórias de            
todos os visitantes devem ser evitadas e (iii) elas nunca devem ser aplicadas para              
crianças . Além disso, as regras orientam que as revistas devem ser regidas por             
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13 O Apêndice II oferece Documentos de Direitos Humanos relacionados da Ásia, África e Europa. 
14 Assembleia Geral das Nações Unidas, Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres 
presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, Resolução 2010/16, adotada em 
21 de dezembro de 2010. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf. 
15 Id. 
16 Assembleia Geral das Nações Unidas, Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos 
(as Regras de Nelson Mandela), A / RES / 70/175, adotada em 17 de dezembro de 2015. 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/175 

 



 

princípios pelo menos tão protetores quanto os das/os prisioneiras/os, os quais, em            
resumo, têm que revistas vexatórias não devem ser conduzidas a menos que sejam             
absolutamente necessárias e devem ser realizadas por um/a profissional médico/a ou           
pelo menos por funcionárias/os treinadas/os por profissionais médicos . Ainda, os          
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princípios sustentam que as revistas de visitantes exigem seu consentimento, embora           
o acesso a um estabelecimento prisional possa estar sujeito ao submetimento à revista            

. 
18

 

3) Manual das Nações Unidas (Escritório sobre Drogas e Crime) para           
Administradoras/es da Prisão e Formuladoras/es de Políticas sobre Mulheres e          
Encarceramento  

1920

O Manual da ONU delineia “Boas Práticas” ao realizar revistas corporais de            
prisioneiras/os com base em uma revisão de regras/recomendações relevantes sobre          
revistas pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU , pelas Regras Penitenciárias           
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Européias , e pela declaração sobre revistas corporais da Associação Médica Mundial          
22

. 
23

 

Associação Médica Mundial 

A Associação Médica Mundial (WMA) é uma organização independente e          
internacional que faz parceria com a Organização Mundial de Saúde. A WMA revisou             
sua Declaração sobre Revistas Corporais em 2016, levantando questões sobre o           
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dever das/os médicas/os no que toca os direitos das/os pacientes, o consentimento            
informado dos pacientes, o dever fiduciário de lealdade à profissão e à/ao paciente e o               
conflito com a relação de cuidado que o médico deve ter com um/a paciente. A               
Associação afirma que a participação da/o médica/o deve ser em casos excepcionais            

17 Id. 
18 Id. 
19 NT: Tradução livre, já que este material não foi produzido em português. No original “The UN (Office 
on Drugs & Crime) Handbook for Prison Managers and Policymakers on Women & Imprisonment”. 
20 Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Manual para Administradoras/es da 
Prisão e Formuladoras/es de Políticas sobre Mulheres e Encarceramento Nações Unidas, 2008, 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/women-and-imprisonment.pdf 
21 Id. no 38, referindo-se ao Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, Comentário Geral sobre o 
Artigo 17 da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos sobre garantia do direito à 
privacidade. O comentário aborda especificamente as revistas corporais, ver HRI / GEN / 1 / Rev.3, parte 
I 
22 Conselho da Europa: Comité de Ministros, Recomendação Rec (2006) 2 do Comité de Ministros aos 
Estados-Membros sobre as Regras Penitenciárias Europeias, 11 de janeiro de 2006, Rec (2006) 2, 
disponível em 
https://www.coe.int/en/web/prison/conventions-recommendations#recommendations-bookmark . 
23 WMA (Associação Médica Mundial), Statement on Body Searches of Prisoners, adotada em 1993, 
revisada em outubro de 2016. Disponível em 
https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of- prisioners 
24 NT: Tradução livre, já que este material não foi produzido em português. No original “Statement on 
Body Searches”. 

 



 

e nunca quando uma revista vexatória é imposta à/ao prisioneira/o . A Associação            
25

também recomenda que os procedimentos nunca exijam que um/a prisioneiro/a, e           
mais ainda uma visitante, esteja completamente nu/a a qualquer momento, e que as             
revistas sejam feitas por funcionárias/os do mesmo sexo da/o prisioneira/o. 

 

Organização dos Estados Americanos e Comissão/Corte Interamericana de        
Direitos Humanos 

1) Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

A CIDH aborda a questão das revistas corporais em várias audiências           
temáticas, conforme mencionado acima, mas também em uma decisão específica do           
caso contra a Argentina. A demandante e sua filha de 13 anos foram submetidas a               
revistas vaginais como parte de um procedimento de rotina para entrar na prisão para              
uma visita. Eles apresentaram uma queixa pedindo ao tribunal para proibir o Estado de              
realizar este procedimento. Embora o tribunal de apelação tenha sustentado os           
queixosos, a Suprema Corte Argentina revogou a decisão. Em seguida, o caso foi             
levado à CIDH. 

A Comissão citou uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos           
sobre os direitos da imprensa, afirmando que “ordem pública” ou 'bem-estar geral” não             
podem, em nenhuma circunstância, ser invocados como meios de negar um direito            
garantido pelo Convenção (Americana sobre Direitos Humanos) ou para prejudicar ou           
privar alguém de seu verdadeiro conteúdo” . Além disso, o caso afirmava que: 

26

68. A Comissão não questiona a necessidade de revistas gerais antes da            
entrada nas prisões. Revistas vaginais ou inspeções são, apesar disso, um tipo            
excepcional e muito intrusivo de pesquisa. A Comissão gostaria de sublinhar           
que um/a visitante ou um/a familiar que pretenda exercer seus direito à vida             
familiar não deve ser automaticamente suspeita/o de cometer um ato ilegal e            
não pode ser considerada/o, por princípio, uma grave ameaça segurança.          
Embora a medida em questão possa ser excepcionalmente adotada para          
garantir a segurança em certos casos específicos, não se pode sustentar que a             
sua aplicação sistemática a todas/os as/os visitantes seja uma medida          
necessária para garantir a segurança pública . 

27

A Comissão reconheceu que pode surgir uma ocasião que exija uma revista            
vaginal, mas apenas em circunstâncias extremas, e somente se ele atender a um teste              
de quatro partes: 1) ser absolutamente necessário para alcançar o objetivo de            
segurança no caso específico; 2) não existir nenhuma opção alternativa; 3) ser            

25 Id. 
26 Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Organização dos Estados Americanos, Relatório nº 
38-96, Caso 10.506 Argentina, ¶57, 15 de outubro de 1996, 
http://www.cidh.org/annualrep/96eng/Argentina11506.htm; ver também Tribunal Interamericano de 
Direitos Humanos, Compulsory Membership in an Association Prescribed by Law for the Practice of 
Journalism (artigos 13 e 29 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos), Opinião Consultiva 
OC-5/85 de 13 de novembro de 1985. Série A No. 5, para. 67, citando o artigo 29 (a) da Convenção. 
27 Id. no 68 

 



 

determinado por ordem judicial; e 4) ser realizado por profissional de saúde adequado            
. 

28

 

2) Convenção Americana de Direitos Humanos 

O artigo 5 da Convenção Americana de Direitos Humanos garante a todas as             
pessoas o direito de ter sua “integridade física, mental e moral respeitada” . Além             
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disso, a Convenção proíbe a tortura, bem como “penas ou tratamentos cruéis,            
desumanos ou degradantes” e impede que um Estado estenda qualquer punição a            

30

outra pessoa que não seja a pessoa encarcerada . A revista intrusiva ou invasiva             
31

corporal de alguém que visita uma pessoa encarcerada, ainda que possivelmente não            
se enquadre como cruel ou punição, de facto serve para punir a/o visitante. 

 

3) Princípios e Boas Práticas sobre a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas              
Américas, OEA 

A Organização dos Estados Americanos tem claras restrições às revistas          
corporais de prisioneiros e suas famílias, indicando que elas devem ser feitas em             
condições sanitárias adequadas, por pessoal qualificado do mesmo sexo e devem ser            
compatíveis com a dignidade humana e os direitos humanos . Revistas corporais           
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devem usar meios alternativos tais como tecnologia ou procedimentos não invasivos           
sempre que possível e devem respeitar critérios de “necessidade, razoabilidade e           
proporcionalidade” . O procedimento para qualquer busca deve estar claramente         

33

estabelecido e disponível. Mais importante ainda, as Boas Práticas da OEA afirmam            
que as buscas vaginais e anais devem ser proibidas por lei . (ênfase adicionada). 

34

 

4) Corte Interamericana de Direitos Humanos 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos afirmou que uma revista vexatória           
particular constituiu estupro no caso de Miguel Castro-Castro Prison v. Peru . Nesse            

35

caso, a vítima era um prisioneiro que sofreu “‘inspeção’ vaginal com o dedo que o               

28 Id no 72 
29 Convenção Americana sobre Direitos Humanos “Pacto de São José da Costa Rica” (B-32), art. 5 (1), 
adotado pela Secretaria-Geral, OEA (Organização dos Estados Americanos), OEA, Série de Tratados, nº 
36, adotada em 22/11/69 e que entrou em vigor em 18/07/78, em conformidade com o art. 74.2 da 
Convenção. http://www.oas.org/dil/treaties_B32_American_Convention_on_Human_Rights.htm 
Note que, por ser um tratado, deve ser assinado e ratificado pelas nações participantes para vincular 
essa nação. 
30 Id. no Art.5(2) 
31 Id. no Art.5(3) 
32 CIDH Princípios e Boas Práticas, supra nota 4 no 166. 
33 Id. 
34 Id. 
35 Corte Interamericana de Direitos Humanos Caso Miguel Castro-Castro Prison v. Peru Julgamento de 25 
de novembro de 2006. (Méritos, Reparações e Custos) 
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_ing.pdf 

 



 

tribunal considerou estupro sexual, considerando “estupro sexual” como um ato de           
“penetração vaginal ou anal sem o consentimento da vítima” . 
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II. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DE PAÍSES SOBRE REVISTAS VEXATÓRIAS        
NAS AMÉRICAS 

Este relatório destaca doze países americanos. Alguns países, como o México,           
reconhecem que novas técnicas devem ser implementadas e tem procurado fazê-lo. O            
Brasil reconhece que a prática deve ser descontinuada, tem legislação em diversos            
estados e decisões judiciais estaduais contra a prática abusiva, mas as queixas são             
numerosas e a prática ainda é padrão. Outros países latino-americanos parecem estar            
plenamente conscientes da questão, por conta de litígios contra o Estado ou            
campanhas públicas, mas eles não têm legislação específica para garantir os direitos            
das/os visitantes, e a prática continua. A Corte Interamericana considerou a prática            
uma violação dos direitos humanos em um caso específico contra o Peru, e o Tribunal               
Federal de Apelação argentino julgou em favor dos queixosos em outro caso . 
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Argentina 

Em 2015 a população prisional total da Argentina era de 72693 pessoas, com             
uma população prisional per capta de 167 por 10000 pessoas . 

38

O protocolo oficial da Argentina sobre a revistas de visitantes e prisioneiras/os            
proíbe a busca em cavidades corporais . Os tribunais argentinos declararam          

39

inconstitucionais, em várias ocasiões, as revistas vexatórias e até mesmo          
40

descartaram condenações por drogas baseadas em drogas encontradas em revistas          
vexatórias ilegais de visitantes. Uma jovem que visitava o namorado na prisão foi             
considerada suspeita de ter drogas escondidas em uma cavidade corporal, então           
funcionárias/os conduziram uma revista vaginal humilhante e encontraram maconha.         
Ela foi condenada, mas seis anos depois o Tribunal Federal Oral do Paraná             
oficialmente concedeu perdão a ela pelo crime, porque as drogas haviam sido            
encontradas através de uma revista degradante, feita sem autorização judicial . Além           

41

36 Id. no 309 
37 Supra nota 23 no 11-12, Embora o Supremo Tribunal tenha anulado a decisão, permitindo que a 
prática continue. 
38 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Argentina, 
http://prisonstudies.org/country/argentina 
39 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Protocolo de requisa,a familiares 
y/o visitas a personas privadas de su libertad, Ley 7.719, publicado em 30 de dezembro de 2015, 
http://www.saij.gob.ar/LPH0007719 . 
40 Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°38, en el marco de la causa n° 69.660/06, 
http://redibpdp.iijusticia.org/components.php?name=Articulos&artid=241&idioma=spanish 
41 Informe sobre la visita a Honduras del Subcomité para la prevención de la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes, 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/opcat/docs/honduras_visit_sp.dochttp://www.diarioelarge
ntino.com.ar 
/noticias/164612/Requisas-%C3%ADntimas-en-la-c%C3%A1rcel-fallo-judicial-contra-Servicio-Penitenciar
io 

 



 

disso, outro tribunal proibiu revistas visuais nuas ou “revistas invasivas” de visitantes            
das prisões porque estes violam as normas nacionais, a Constituição argentina e as             
convenções internacionais às quais a Argentina adere . 

42

No entanto, as revistas invasivas de pessoas presas na Argentina têm sido            
sérias e sistemáticas há muito tempo e, de acordo com o Dr. Elias Neuman, da               
Universidade de Buenos Aires, as revistas anais e vaginais se tornaram parte da             
tradição penitenciária . As revistas geralmente incluem inspeção vaginal visual para a           

43

qual a/o visitante deve despir totalmente e abrir suas partes íntimas para que as              
funcionárias se ajoelhem e inspecionem as cavidades corporais . Às vezes até           

44

menores de idade são submetidas/os a revistas humilhantes . Retaliação contra          
45

visitantes que apresentam queixas também ocorre . Segundo um relatório do CELS           
46

(Centro de Estudos Legais e Sociais), o governo argentino estava comprando           
scanners corporais para controlar a entrada de visitantes nas prisões, no entanto, no             
momento do relatório, muitas prisões ainda estavam utilizando técnicas antigas de           
revista . 

47

 

Belize 

Em dezembro de 2015, Belize tinha aproximadamente 1443 pessoas em          
prisões nacionais, o que significa uma população prisional per capta de 410 por 10000              
pessoas . 

48

A linguagem no documento estadual produzido pela autoridade prisional indica          
vagamente que todas/os as/os visitantes estão sujeitas/os a revistas corporais. Afirma           
que as revistas manuais são regulares, mas que processos de revistas íntimas podem             

42 La Voz, Prohíben las requisas profundas a visitas de presos federales y provinciales en Córdoba, 27 de 
março de 2015, 
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/prohiben-las-requisas-profundas-visitas-de-presos-federales-ypro
vinciales-en-cordoba 
43 Dr. Elías Neuman, Victimización de mujeres en prisión, Archivos de Criminología, Criminalística y 
Seguridad Privada, Year 2, vol. III August-december 2009, 
https://www.academia.edu/26997037/Victimizaci%C3%B3n_de_mujeres_en_prisi%C3%B3n . 
44 El Argentino, Requisas íntimas en la cárcel: fallo judicial contra Servicio Penitenciario, 25 de junho de, 
2016, 
http://www.diarioelargentino.com.ar/noticias/164612/Requisas-%C3%ADntimas-en-la-c%C3%A1rcel-fal
lojudicial-contra-Servicio-Penitenciario. Ver também 
http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Procedimientos%20de%20Registro%20Personal%20y%20Req
uisa%20 en%20C%C3%A1rceles%20Federales.pdf 
45 Procuración Penitenciaria de la Nación, Procedimientos de Registro Personal Y Requisa En Cárceles 
Federales, Cuadernos de la Procuración Penitenciaria de la Nación No 11, 2017, 
http://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Procedimientos%20de%20Registro%20Personal%20y%20Req
uisa%20 en%20C%C3%A1rceles%20Federales.pdf . (Depois que uma garota de 14 anos foi tocada 
inadequadamente e forçada a tirar o sutiã, sua mãe apresentou uma queixa ao serviço penitenciário e, 
em retaliação, foi proibida de realizar visitas por 3 meses.) 
46 Id. 
47 CELS Centro de Estudios Legales Y Sociales, Derechos humanos en Argentina Informe 2012, 231. 
https://www.cels.org.ar/web/wp-content/uploads/2016/06/IA2012.pdf 
48 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Belize, 
http://www.prisonstudies.org/country/belize, visitado por último em 4/25/2017. 

 



 

ser realizados nas/os visitantes se um/a guarda vir algo irregular ou suspeitar que a              
pessoa está realizando contrabando . A/O Superintendente pode negar a entrada de           

49

qualquer pessoa que se recuse a ser revistada. A/O Superintendente também pode            
negar a admissão a qualquer pessoa considerada de “caráter duvidoso ou imoral” . 

50

 

Brasil 

Em fevereiro de 2017, o Brasil tinha aproximadamente 651.000 pessoas em           
suas prisões nacionais, o que representava uma taxa per capita de 316 por 100.000              
pessoas . 

51

Embora diversos estados e tribunais proíbam revistas íntimas em visitantes por           
meio de decreto judicial ou legislação estadual no Brasil, este ainda é um             
procedimento padrão na maioria dos mais de 1.400 centros de detenção no país. De              
acordo com a Rede Justiça Criminal, um esforço colaborativo de diversas           
organizações de direitos humanos no Brasil, pelo menos onze estados têm           
regulamentações que proíbem ou limitam o uso de revistas íntimas nos visitantes . 

52

O Brasil tem uma vigorosa campanha da sociedade civil para acabar com o             
procedimento padrão de exigir que todas/os as/os visitantes das prisões se submetam            
a revistas que incluem expor suas cavidades corporais sobre espelhos, ou até serem             
levadas/os a hospitais para radiografias ou exames ginecológicos quando as/os          
funcionárias/os prisionais não estão satisfeitas/os. A Rede de Justiça Criminal se           
dedicou a uma campanha para acabar com as revistas. Em 2014, uma organização da              
Rede, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania - ITTC, descobriu que, apesar das             
alegações de que a segurança de prisioneiras/os e funcionárias/os seria comprometida           
sem as revistas, isso não era verdade. Usando os dados coletados após a solicitação              
da Lei de Acesso à Informação, o ITTC demonstrou que, enquanto mais de um milhão               
de revistas íntimas ocorrem a cada ano apenas no estado de São Paulo, somente 3               
em cada 10.000 revistas encontram qualquer contrabando . 

53

A campanha ganhou força pública também, com pelo menos metade dos           
estados brasileiros já tendo leis em vigor proibindo a prática, embora a maioria             
continue com a prática. No estado de Goiás, a Administração Penitenciária introduziu            

49 Belize Prisons Act, 139, (rev’d 2000), http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_blz1.pdf 
50 Resources from Belize include: Kolbe Foundation, Belize Central Prison Rules, 
http://www.kolbe.bz/prisonrules.html; Antoinette Moore, member of Human Rights Commission of 
Belize, e-mail testimony 3/3/2017; Belize Prisons Act, 139 (rev’d 2000), 
http://www.oas.org/juridico/spanish/gapeca_sp_docs_blz1.pdf; U.S. State Report on Human Rights in 
Belize, 2010, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/wha/154494.htm. 
51 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Brazil, 
http://www.prisonstudies.org/country/brazil. Visitado por último em 4/2/2017. 
52 Renata Mariz, Revista íntima vexatória ainda é rotina no sistema prisional do país, Rede Justiça 
Criminal, Feb. 27, 2017. 
http://redejusticacriminal.org/pt/revista-intima-vexatoria-ainda-e-rotina-no-sistema-prisionaldo-pais/ 
53 Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, Luta por Direitos: A longa Mobilização pelo Fim da Revista 
Vexatória no Brasil, (28 de agosto de 2014), 
http://ittc.org.br/luta-por-direitos-a-longa-mobilizacao-pelo-fim-da-revista-vexatoria-no-brasil/, visitado 
por último em 26 de janeiro de 2018. 

 



 

uma “revista humanizada” e não mais requer revistas íntimas. A mudança está em             
vigor há 3 anos e nenhum dado registra qualquer aumento nos problemas no sistema              
prisional estadual. 

Além disso, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, do           
Ministério da Justiça do Brasil, publicou uma resolução recomendando o fim da prática            

. O Conselho define a prática como a remoção parcial ou total de roupas, a               
54

introdução de objetos em cavidades corporais para examinar indivíduos, o uso de cães             
farejadores de drogas e as práticas de agachamentos e fazer com que mulheres             
pulem para “desalojar” qualquer coisa escondida em seus corpos. Além disso, um            
membro do Conselho Nacional de Justiça declarou que a prática de “revistas            
vexatórias é, simultaneamente, uma violação grave à restrição da punição à pessoa            
condenada e um ataque à dignidade humana da pessoa que visita a prisão. Por estas               
razões, nunca deveria ter existido” . 

55

Finalmente, ativistas conseguiram ganhar processos contra as revistas. Uma         
mulher no estado de São Paulo ganhou um processo sobre a violação de seus direitos               
por causa de uma revista humilhante, e o Tribunal de Justiça declarou que a revista foi                
abusiva e violou sua honra e dignidade . O mais alto tribunal de apelação do Brasil, o                

56

Superior Tribunal de Justiça confirmou uma decisão concedendo indenização a outra           
mulher que foi alvo de uma revista excessivamente invasiva no estado do Acre . Além              

57

disso, no estado do Rio Grande do Sul, um juiz absolveu uma mulher de uma               
acusação de tráfico de drogas, após tentar entrar em uma prisão com maconha             
escondida em sua vagina. As drogas foram encontradas durante uma revista íntima e             
o juiz afirmou que a busca ilegal manchava as evidências . 

58

 

54 Resolução do CNPCP recomenda fim da revista vexatória, Pensando o Direito, 3 de setembro de 2014. 
http://pensando.mj.gov.br/2014/09/03/resolucaodo-cnpcp-determina-fim-da-revista-vexatoria/ 
55 Conselho Nacional de Justiça, Nove estados já proibiram a revista pessoal vexatória em unidades 
prisionais, (16 de setembro de 2014), 
http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/62079-noveestados-ja-proibiramarevista-pessoal-vexatoria-emunida
desprisionais, visitado por último em 1 de abril de 2017. O Conselho Nacional de Justiça é um órgão 
judicial do governo brasileiro criado em 2004 por meio de uma emenda constitucional. Ver 
http://translate.google.com.br/translate?u=http://www.cnj.jus.br/sobre-o-cnj/quem-somos-visitas-eco
ntatos&sl=pt&tl=en&hl=&ie=UTF-8. 
56 Estado de São Paulo terá de identificar mulher vítima de revista vexatória, Pastoral Carcerária, 14 de 
janeiro de 2016, 
http://carceraria.org.br/estado-de-sao-paulo-tera-que-indenizar-mulher-vitima-de-revista-vexatoria.ht
ml 
57 Migalhas, STJ- Mulher será indenizada por revista íntma abusiva em visita ao presídio, 30 de agosto de 
2008, http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI68027,51045- 
STJ+Mulher+sera+indenizada+por+revista+intima+abusiva+em+visita+a visitado por último em 3 de 
maio de 2017. 
58 Empório do Direito, Droga encontrada por revista vexatória contamina a prova e absolve, reconhece 
Juiz em sentença, empóriododireito, 
http://emporiododireito.com.br/droga-encontrada-por-revista-vexatoriacontamina-a-prova-e-absolve-r
econhece-juiz-em-sentenca/, visitado por último em 5/3/2017. 

 



 

Chile 
Em novembro de 2017, a população carcerária total do Chile era de 42.226             

pessoas, com uma população carcerária per capita de 232 por 100.000 pessoas . 
59

No Chile, as visitas às prisões são reguladas por duas leis. As Regras para              
Estabelecimentos Prisionais identificam os tipos de visitas e a estrutura geral, incluindo            
a exigência de que qualquer visitante deve permitir uma revista corporal, feita em             
particular por um/a policial do mesmo sexo . Além disso, um documento promulgado            

60

pela organização não-governamental Leasur explica os procedimentos para a revista          
corporal. Mulheres e homens passarão por uma revista íntima, incluindo sentar-se em            
um banco de raio-X para verificar se não estão carregando nada proibido em sua              
vagina ou ânus . 

61

Em 2006, um documento publicado sobre mulheres encarceradas em cinco          
países, incluindo o Chile, citou um relatório não publicado preparado pelo Cladem            
(Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) .                

62

O relatório detalha um caso em que uma mulher buscou recurso depois que uma              
guarda da prisão introduziu seu dedo no ânus da visitante como parte da revista.              
Embora a defesa do Estado alegasse que a proteção de todas/os na prisão era mais               
importante do que o desconforto de uma mulher, um Tribunal de Justiça de Santiago              
considerou que a prática era uma violação e inaceitável sob quaisquer circunstâncias           

63

. O tribunal declarou que revistar o ânus de uma pessoa, seja inserindo o dedo ou                
apenas realizando uma busca visual, deve ser considerado uma violação e um grave             
ataque moral à pessoa e sua saúde mental. O tribunal concluiu ainda que nenhuma              
exceção poderia ser aceitável porque contradiz a proteção da pessoa humana e, de             
fato, seria melhor para o Estado arriscar a entrada de substâncias ilícitas do que violar               
a integridade física e mental de uma pessoa . 

64

59 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Chile, 
http://www.prisonstudies.org/country/chile , visitado por último em 25 de janeiro de 2018. 
60 7 Gendarmeria de Chile & Custodia y Reinserción, Si Ud. Es Familiar o Amigo de un Interno y Necesita 
Entrega de Encomiendas, Si necesita información sobre Visitas, 
http://www.gendarmeria.gob.cl/familiar.jsp , visitado por último em 20 de janeiro de 2018, ver também 
informando que todas/os as/os visitantes e seus pertences serão revistados por razões de segurança, na 
forma estabelecida pelos procedimentos estabelecidos pelo Diretor Nacional. Isso pode ser feito 
manualmente, mas o uso da tecnologia é incentivado. Ministerio de Justicia, Reglamento de 
Establecimientos Penitenciarios, Artículo 54, 22 de maio de 1998. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=123280 . 
61 LEASUR, Litigación Estructural para América del Sur, Información Práctica para Familiares y Amigos de 
Internos (Presos) en Región Metropolitana, 
http://leasur.cl/wp-content/uploads/2017/03/informaci%C3%B3nfamiliares-y-amigos-de-ppl.pdf , 
visitado por último em 20 de janeiro de 2018. 
62 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Mujeres Privadas de Libertad, Informe 
Regional, Cejil, 2006, http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina33397.pdf. 
63 Id. no 15, ver nota de rodapé 70 
64 Id. citando o texto original em espanhol: “La Corte finalmente acogió el recurso señalando 
expresamente que ‘ese mismo hecho (la revisión del ano), haya o no introducción anal, debe ser 
considerado violación o grave ataque a la personalidad y entraña una grave alteración moral que afecta 
la salud psíquica de quien la padece’ y que ‘en efecto, no puede aceptarse tal técnica de excepción ante 
alguien que desea visitar un recluso, por peligroso que este último pueda ser; el acto en sí es contrario a 
los principios esenciales que resguardan a la persona humana, y si existe el peligro que la autoridad 
carcelaria desea evitar, debe buscar otros medios civilizados para prevenirlo y, si ellos no existen, más 

 



 

 

Costa Rica 

Em 2016, a população carcerária total da Costa Rica era de 17.440 pessoas,             
com uma população prisional per capita de 352 por 100.000 pessoas . 

65

A Costa Rica restringe o uso de revistas de visitantes a revistas manuais por              
cima das roupas, exceto em casos muito específicos claramente definidos no           
regulamento. De acordo com as Instruções Judiciais da Costa Rica sobre as revistas,             
as revistas realizadas em visitantes às prisões podem consistir em uma inspeção            
visual, uma revista manual por cima das roupas, o afrouxamento de certas peças de              
roupa e a remoção de peças exteriores de roupa . As Instruções Judiciais            

66

estabelecem os limites das “inspeções visuais”, e definem “revistas manuais” como           
“apalpar cuidadosamente o corpo, com exceção das áreas genitais” . Além disso, as            

67

Instruções Judiciais explicitamente declaram que o “afrouxamento certas peças de          
roupa” nunca pode ser entendido como justificativa para permitir que agentes exijam            
que prisioneiras/os se dispam ou mostrem suas partes íntimas, mas é uma provisão             
que se estende apenas a artigos de vestuário como sapatos, meias, chapéus, faixas             
de cabeça, jóias e casacos. E na ocorrência de qualquer afrouxamento da roupa de              
um/a visitante, este deve ser realizado por um/a funcionário/a ou agente do mesmo             
sexo. 

Uma salvaguarda adicional que as Instruções Judiciais colocam é que, apenas           
nos casos em que há uma suspeita bem fundamentada, um/a funcionário/a da prisão             
pode pedir a um/a visitante que remova itens que podem estar escondidos nas             
cavidades corporais da/o visitante . Mesmo quando existe uma suspeita bem          

68

fundamentada , no entanto, o direito de remover tais itens do seu corpo pertence             
69

apenas à/ao visitante e não à/ao funcionário. Se a/o visitante se recusar a atender a               
essa solicitação, a situação é comunicada à polícia judiciária, a um/a ministro/a            
público/a ou a um/a juiz/a competente, a fim de determinar que medidas devem ser              
tomadas a seguir. Se e somente se um/a juiz/a assim ordenar, pode haver uma revista               
mais invasiva, que ainda está sujeita ao Código Penal de Procedimentos. 

Dois casos demonstram que a Costa Rica está trabalhando para remediar suas            
deficiências passadas na triagem de visitantes para as prisões. No caso Maya de             

vale correr el riesgo que atropellar el derecho de toda persona a su integridad física y psíquica y a la libre 
disposición de sí misma.’” Cf. Cladem Chile, op. cit., p. 10. 
65 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Costa Rica, 
http://prisonstudies.org/country/Costa-Rica . 
66 Reglamento de Requisa a Personas e Inspección de Bienes en el Sistema Penitenciario Nacional No. 25 
882- J, 20 de fevereiro de 1997, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC
&nValor 1=1&nValor2=53963&nValor3=89836&strTipM=TC . 
67 Id. 
68 Id. 
69 Id. Embora o Regulamento federal referente a revistas vexatórias no Código Penal da Costa Rica não 
defina “suspeita bem fundamentada”, o Código Penal restringe a revistas de pessoas presas somente 
quando há uma suspeita séria e fundamentada de que ele ou ela está escondendo alguma coisa. Código 
Processual Penal, art. 188 (Ley Nº 7594 de 10 de abril de 1996). 

 



 

2012, um Comitê Constitucional ordenou que um preso fosse compensado pelo           
tratamento cruel e degradante ao qual foi submetido, quando foi forçado a passar por              
uma revista anal sem o seu consentimento . E, em 2015, uma Corte Constitucional             

70

costa-riquenha ordenou que uma visitante recebesse uma indenização por ter sido           
submetida a uma inspeção anal e vaginal, apesar do fato de que tanto "uma inspeção               
física" quanto uma radiografia mostraram que não havia drogas em sua pessoa . 

71

 

Equador 

Em 2014, a população prisional total do Equador era de 25.902 pessoas, com             
uma população prisional per capita de 162 por 100.000 pessoas . 
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No Equador, o governo estabeleceu como política oficial que as/os visitantes           
de prisioneiras/os devem se submeter a uma revista antes de entrarem. As regras             
oficiais emitidas pelo Secretário de Justiça restringem as peças de roupa que a/o             
visitante tem permissão para usar. Elas/es não podem usar jaquetas, casacos, saltos            
altos, saltos anabela, botas, cintos e gravatas . Essas mesmas regras exigem que as             

73

crianças que entram na prisão tenham suas fraldas trocadas na presença de um/a             
agente . O Estado instalou máquinas de scanner em 2014, eliminando assim a            

74

exigência de remoção de roupas . As reclamações continuaram, conforme observado          
75

por organizações de direitos humanos e pelas/os próprias/os visitantes. Na prisão de            
Cotopaxi, as mulheres continuavam a ser submetidas a revistas que exigiam que            
retirassem roupas íntimas e fizessem agachamentos nuas, em uma sala que oferecia            
apenas a privacidade de um saco de lixo pendurado no lugar de uma porta . Se as                

76

mulheres se recusassem a tirar a roupa, elas eram banidas de futuras visitas. Se se               
recusassem a fazer agachamentos nuas, eles eram submetidos a uma revista           
vexatória por um/a oficial usando luvas de látex . As mulheres também denunciaram            

77

que se sentiam especialmente humilhadas por esse processo, porque ocorriam          

70 Carlos Láscarez S., Golpizas en celda y requisa anal destacan en informe, La Nación, 4 de março de 
2014, 
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/golpizas-en-celda-y-requisa-anal-destacan-eninforme/XJW
Q5UVDJFBM5EVZMMAMRIF6IE/story/ 
71 Rico, Constitutional Court Condemns Anal and Vaginal Search of Handcuffed Woman, 
QCOSTARICA.COM, 12 de setembro de 2015, 
http://qcostarica.com/constitutional-court-condemns-anal-and-vaginalsearch-of-handcuffed-woman/. 
72 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Ecuador 
http://prisonstudies.org/country/Ecuador, visitado por último em 4/20/2017. 
73 Sara Ortiz, Riguroso control a las visitas es parte del modelo de rehabilitación social, El Comercio, 7 de 
julho de 2014, 
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-visita-carcel-normas-rehabilitacion.html. 
74 Id. 
75 Id. 
76 Sara Ortiz, Más controles a las visitas en los centros de rehabilitación, El Comercio, 
http://www.elcomercio.com/actualidad/seguridad/mas-controles-a-visitas-centros.html, última visita 
em 20 de janeiro de 2018. 
77 Id. 

 



 

freqüentemente em salas equipadas com máquinas de scanner funcionando, que          
as/os funcionárias/os da prisão simplesmente se recusavam a ligar e usar . 

78

De acordo com o Manual Equatoriano de Direitos Humanos Aplicado a           
Contextos Penitenciários de 2014, sempre que houver uma suspeita razoável de que            
um/a visitante pretende trazer qualquer objeto ou substância proibida para a prisão,            
um/a médico/a ou paramédico/a pode sujeitar a/o visitante a uma revista corporal que             
inclui uma inspeção da genitália da pessoa . 
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El Salvador 

Em fevereiro de 2017, El Salvador realizou aproximadamente 37.570 pessoas          
em suas prisões nacionais, o que corresponde a uma taxa per capita de 579 por               
100.000 pessoas . 

80

A política oficial para revistas de familiares reconhece o uso regular de revistas             
e declara que a administração penitenciária tem a palavra final sobre se a recusa de               
submeter-se a uma revista corporal resultará na negação da visita . Ainda, sob o             
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“Regulamento Geral da Lei Prisional”, os parâmetros gerais tentam limitar quem pode            
estar sujeito a uma busca invasiva: 

Política para revista de familiares 

Art. 335 - Quando a revista busca verificar familiares que visitam prisioneiros,            
ela deve levar em consideração os seguintes parâmetros: idade da pessoa,           
consentimento para a revista e alguma suspeita fundamentada de que a           
pessoa está tentando introduzir drogas ou qualquer outro artigo proibido na           
prisão. Em todos os casos, a administração tem a discrição final sobre admitir             
ou não uma pessoa se ela/ele recusar a revista . 
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Em 2017, o site oficial do governo publicou notícias sobre a compra de scanners              
corporais em uma tentativa de limitar a imposição de revistas invasivas . Nenhuma            
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79 Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Manual de Derechos Humanos: Aplicados al 
Contexto Penitenciario, 2014, 
http://www.justicia.gob.ec/wp-content/uploads/2015/08/Manual-de-Derechos-HumanosAplicados-al-C
ontexto-Penitenciario.pdf . 
80 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, El Salvador, 
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81 Decreto 95 do Presidente de El Salvador, Reglamento General de la Ley Penitenciaria, publicado em 16 
de novembro de 2000. 
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em 9 de março de 2017. 
http://www.dgcp.gob.sv/index.php/novedades/noticias/1599-tecnologia-de-punta-inicia-en-centro-pen
ales . 

 



 

informação adicional estava disponível para verificar a implementação dos scanners          
ou sua eficácia na segurança e na garantia dos direitos humanos. 

Uma visita da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em 2010 citou           
informações de diversos setores denunciando o tratamento abusivo e arbitrário por           
parte de militares, incluindo tratamento degradante a familiares e prisioneiras/os .          
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Entre as queixas estavam as de mulheres visitantes que denunciavam inspeções           
vaginais e anais antes de serem autorizadas a entrar na prisão, afirmando que esta              
era uma prática sistemática exercida em todas as mulheres visitantes, incluindo           
mulheres grávidas e mulheres idosas. Se uma pessoa se recusasse a se submeter à              
revista, a entrada dela era muitas vezes negada . As denúncias apontam que            
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visitantes que entram estão sujeitas/os a revistas corporais rigorosas envolvendo          
agachamentos e pulos enquanto estão nus/as. Em uma prisão específica, a prisão de             
Mariona, visitantes afirmaram que militares que fazem a guarda da prisão as/os            
submeteram a duas buscas corporais consecutivas, uma na primeira entrada e outra            
apenas algumas dezenas de metros adiante. 

 

Honduras 

Em 2016, a população prisional total de Honduras era 17.017 pessoas, com            
uma população prisional per capita de 198 por 100.000 pessoas . 
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Em um relatório publicado pelo Subcomitê das Nações Unidas para a           
Prevenção da Tortura (SPT) após uma visita a Honduras, o comitê descobriu que             
algumas mulheres visitantes de prisioneiros reclamavam de estarem sujeitas a buscas           
íntimas por funcionários do sexo masculino . Imediatamente após a denúncia, o SPT            
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recomendou que o Estado de Honduras tomasse as medidas necessárias para           
garantir o direito de todas as pessoas privadas de liberdade de receberem visitas e              
manterem contato com o mundo exterior, e que quaisquer medidas que tendessem a             
desencorajar visitas deveriam ser evitadas . 
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México 

84 Observaciones Preliminares De La Visita De La Relatoría Sobre Los Derechos De Las Personas Privadas 
De Libertad A El Salvador (Out., 2010) http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/104a-10sp.htm 
85 Observaciones Preliminares De La Visita De La Relatoría Sobre Los Derechos De Las Personas Privadas 
De Libertad A El Salvador (Out., 2010) http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2010/104a10sp.htm , 
acessado em 19 de março de 2017. 
86 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Honduras 
http://prisonstudies.org/country/Honduras 
87 Informe sobre la visita a Honduras del Subcomite para la prevencion de la tortura, y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degrantes, pg. 50 ¶246. 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4ef0bdd02 , 
visitado por último em 19 de janeiro de 2018. 
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Em julho de 2016, o México detinha aproximadamente 233.470 pessoas em           
suas prisões nacionais, o que era uma taxa per capita de 196 por 100.000 pessoas . 

89

O México revisou recentemente seu Código Penal, aprovando uma nova lei           
nacional em 2016 que proíbe estritamente a revista íntima de visitantes, usando uma             
linguagem que se assemelha a documentos internacionais de direitos humanos. O           
artigo 61 da lei estabelece que todas as buscas devem obedecer aos princípios da              
necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem discriminação. Elas devem ser         
realizadas em condições dignas, com o mínimo possível de intromissão na intimidade,            
integridade, liberdade, direitos e pertences das pessoas. As revistas devem empregar           
uma inspeção visual, usando detectores não invasivos, e uma revista manual por cima             
da roupa. Revistas corporais só devem ser usadas quando a revista não intrusiva             
perceber possíveis objetos ou itens proibidos sob a roupa, ou quando houver suspeita             
e uma pessoa se recusar a mostrar o item. Mesmo nessas ocasiões, uma busca mais               
completa nunca pode incluir nudez total ou inspeção das cavidades vaginais e/ou            
retais do corpo. 

Quando essas revistas ocorrerem, as condições devem ser adequadas e          
sanitárias, a/o funcionária/o deve ser do mesmo sexo que a pessoa que está sendo              
revistada e deve agir respeitando a dignidade e os direitos humanos da pessoa. A              
pessoa que está sendo revistada pode solicitar a presença de alguém em quem ela              
confia ou um/a advogado/a . 
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Nenhuma informação estava disponível para verificar o impacto e a          
implementação desta nova lei. No entanto, em 2010, o Subcomitê das Nações Unidas             
para a Prevenção da Tortura (SPT) visitou o México e abordou especificamente a             
questão de revistas íntimas de visitantes das prisões após receberem queixas           
referentes sobre essa prática durante a visita . O SPT recomendou que as revistas             
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vaginais generalizadas não devem ser realizadas, e que o Estado do México deve             
tomar medidas adequadas para controlar a segurança da prisão e, ao mesmo tempo,             
garantir dignidade e privacidade . 
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Estados Unidos da América 

Os Estados Unidos, de acordo com o World Prison Brief, tinham uma            
população carcerária total de 2.145.100 pessoas no final de 2015. A taxa de             
encarceramento é de 666 por 100.000 da população . 

93

89 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Mexico, 
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Como os EUA são uma nação federativa e a grande maioria das/os            
prisioneiras/os está em instalações estatais, não há regulamentação nacional ou          
abrangente em relação à revista de visitantes. No entanto, estados diferentes, como            
Califórnia e Nova York, têm regulamentações específicas e fizeram esforços para lidar            
com a indignidade das revistas íntimas. Além disso, o Escritório Federal de Prisões             
tem algumas diretrizes para suas instalações penitenciárias. 

A maioria das instalações tem regulamentos muito específicos e claros sobre o            
que um/a visitante pode vestir, o que ele/ela pode trazer para a visita e qual é o                 
procedimento para entrar na prisão. No Escritório Federal de Prisões, cada visitante            
deve passar por um detector de metais. Enquanto todas/os as/os prisioneiras/os estão            
sujeitas/os a revistas de sua pessoa e seus pertences, revistas manuais são            
conduzidas através de um processo de seleção aleatória, ou se o detector de metais              
indicar a presença de metal. As/Os visitantes podem optar por recusar uma revista e              
deixar o local. No entanto, as diretrizes do Escritório Federal de Prisões afirmam que,              
se uma pessoa optar por sair, isso pode criar uma “suspeita razoável” para as/os              
funcionárias/os prisionais, que então poderiam exigir uma revista de qualquer maneira          

. O documento não especifica, no entanto, o nível da "revista obrigatória", se seria              
94

uma revista manual ou mais rigorosa. 

Um caso de direitos civis contra uma prisão estadual de Massachusetts ganhou            
uma indenização para uma mulher que passou por uma revista íntima na saída da              
prisão por causa de uma denúncia anônima . Ela, de fato, não tinha drogas. Embora a               
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revista íntima fosse tecnicamente consensual, ela alegou que se submeteu à revista            
sob extrema pressão por um grupo de guardas, e o tribunal decidiu que o              
consentimento é irrelevante em tal caso . A ação resultou em uma decisão federal do              
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Tribunal Distrital determinando que guardas da prisão precisam de uma suspeita           
razoável para conduzir revistas íntimas e que a suspeita razoável não pode ser             
baseada apenas em dicas anônimas . Guardas devem corroborar independentemente         
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dessas dicas para desenvolver suspeitas razoáveis . Depois disso, o Departamento          
98

de Correções mudou seus regulamentos com relação a revistas íntimas esclarecendo           

94 U.S. Department of Justice Federal Prison System, Visiting Regulations, WAS-5267.09, 12 de abril de 
2016. https://www.bop.gov/locations/institutions/was/WAS_visit_hours1.pdf 
95 After our lawsuit challenging the strip search of a prison visitor, the Massachusetts Department of 
Correction changes its regulations, Law Offices of Howard Friedman PC, 20 de fevereiro de 2015, 
http://www.civilrights-law.com/blog/2015/2/20/after-our-lawsuit-challenging-the-strip-search-of-a-pris
on-v.html 
96 Hernandez v. Montanez, 36 F. Supp. 3d 202, 213 (D. Mass. 2014), reconhecendo que a escolha entre 
duas opções inaceitáveis não constitui uma escolha, “O consentimento é irrelevante para a análise 
jurídica; “Um/a visitante da prisão confrontado/a com a escolha entre submeter-se a uma revista íntima 
ou renunciar a uma visita não pode fornecer um 'consentimento legalmente reconhecido'”. 
97 Id. no 212. Citando United States v. Dapolito, 713 F. 3d 141, 147 (1st Cir. 2013), o tribunal considerou 
que “suspeita razoável” requer tanto uma base objetiva para suspeitar de um indivíduo quanto uma 
suspeita particularizada sobre aquele indivíduo em particular, baseada em “fatos específicos e 
articuláveis”, vistos como um policial razoável que veria a situação. 
98 Id. no 214. Compreendendo que os policiais devem ter informações confiáveis sobre o informante, o 
que é impossível em uma denúncia anônima, ou informações específicas especificamente direcionadas à 
pessoa a ser pesquisada. 

 



 

que funcionárias/os da prisão devem ter suspeitas razoáveis e que dicas anônimas só             
podem criar suspeita razoável quando corroboradas com fatos . 
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As informações do Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia          
para as/os visitantes abordam as penalidades para pessoas que tentam trazer drogas,            
armas ou qualquer item que não seja permitido na prisão . Para garantir isso,             
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todas/os as/os prisioneiras/os, incluindo crianças, e suas posses são revistados          
usando tecnologia ou em cima das roupas antes de entrar. No entanto, qualquer             
revista além da revista inicial de pertences e limpeza do detector de metais só pode               
ocorrer se houver motivo para acreditar que a pessoa está tentando levar um item              
proibido. Se isso acontecer, a/o visitante recebe, por escrito, o motivo da revista e              
pode recusar, mas também perderá a oportunidade de visita. Uma prisão só pode             
revistar um/a visitante sem seu consentimento se um mandado for emitido ou se a/o              
visitante estiver sendo detida/o de acordo com a prisão. 

Além disso, a Califórnia empregou recentemente o uso de scanners ION e cães             
que identificam drogas, além de detectores de metais e “revistas decorrentes de            
suspeitas razoáveis” . Uma OpEd escrita por um prisioneiro aponta que o           
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regulamento seleciona visitantes para uma possível revista íntima se o teste ION for             
positivo, embora não aborde as conseqüências de um teste ÍON positivo sobre            
guardas, contratadas/os ou voluntárias/os . A/O visitante pode recusar, mas poderá          
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ou ser permitida/o uma visita sem contato, ou ter que deixar o local. Um artigo de                
janeiro de 2016 no site da CBS Sacramento afirmava que o estado não mais              
conduziria revistas íntimas em qualquer visitante por qualquer motivo, recorrendo a           
restrições ou proibições de visitas se houver resposta positiva ao teste ION ou ao cão               
farejador de drogas . 
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Nova York também tem uma política de estado para revistas íntimas de            
visitantes . Afirma que se um/a visitante cumpre com todos os regulamentos para a             
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entrada, mas a/o oficial responsável “acredita com razoabilidade” que a pessoa precisa            
de maiores “processamentos” para evitar a entrada de itens proibidos, uma revista            
íntima pode ser autorizada. Isso só ocorre depois que a/o oficial responsável fala com              

99 Id. no 3 
100 California Department of Corrections and Rehabilitation (CDCR), Visiting A Friend or Loved One in 
Prison, 13, http://www.cdcr.ca.gov/visitors/docs/inmatevisitingguidelines.pdf, last visited Jan. 19, 2018. 
101 Jeff Beard, Secretary of the California Department of Corrections and Rehabilitation, Keeping drugs 
out of prison will stop gang threats to families of inmates, CDCR News, 14 de outubro de 2014, 
https://news.cdcr.ca.gov/newsreleases/2014/10/14/keeping-drugs-out-of-prison-will-stop-gang-threats
-to-families-of-inmates/ . 
102 Kenneth Hartman, Strip Searches Will Keep Helpful Visitors, not Drugs, Out of Prisons. LA Times (6 de 
abril de 2015). 
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l . 
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High Alert, CBS Sacramento, 11 de janeiro de 2016. 
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104 New York State Department of Corrections and Community Supervision, Rules & Regulations, 
Entrance to a Correctional Facility, Visitation, and Disciplinary Rules, §200.2. . 
http://www.doccs.ny.gov/RulesRegs/20120328_CCS-24-11-00005.html 

 



 

sua/eu supervisor/a, que avalia a situação, e pode autorizar uma revista íntima            
"consensual". Isso também pode ocorrer com uma criança, mas a criança deve ter o              
consentimento do adulto responsável para ser submetida a uma revista íntima.           
Procedimentos escritos detalham como isso ocorre. Se a/o visitante se recusar, a visita             
será negada. No entanto, os regulamentos estabelecem especificamente que a recusa           
de um/a visitante a se submeter à revista íntima não pode ser uma razão para               
retaliação contra a/o prisioneira/o que seria visitada/o ou negar visitas futuras à/ao            
prisioneira/o. Os regulamentos afirmam que: 

1. Não deve ser admitida culpa a partir da recusa de um/a visitante em submeter-se a                
uma revista íntima. 

2. As visitas futuras não podem ser negadas com base na recusa anterior a uma               
revista íntima. 

3. A recusa anterior de um/a visitante em submeter-se a uma revista íntima não pode               
ser usada como base ou fator no estabelecimento de suspeita razoável para futuras             
revistas íntimas . 
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Uruguai 

O Uruguai, de acordo com o World Prison Brief, teve uma população prisional             
total de 9996 em 2015. A taxa de encarceramento é de 291 por 100.000 habitantes, e                
apenas 2,8% dessa população é composta de não-uruguaios . 
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Em 2006, um grupo interdisciplinar de participantes governamentais e         
não-governamentais publicou um documento sobre a Situação das Mulheres Privadas          
de Liberdade no Uruguai . O documento se refere à prática de revistas em visitantes              
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realizadas por guardas do mesmo sexo e usando “revistas corporais”, mas não entra             
em detalhes para descrever exatamente o que isso implica. Em relação à revista de              
visitantes, elas são realizadas por guardas mulheres para as mulheres e guardas            
homens para os homens. A revista corporal é externa e física, porque o estado não               
tem tecnologia que possa servir a esse propósito . Revistas extensivas não           
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conseguiram descobrir uma política nacional sobre procedimentos para visitas às          
prisões ou referência a quaisquer mudanças nos procedimentos. 

Em um artigo publicado em 2016, Gabriel Pereyra descreve como visitantes           
das prisões uruguaias são obrigadas/os a se submeterem a uma busca antes de             
visitarem seus familiares, incluindo às vezes agachar e tossir para provar que as             

105 Id. no §200.2(f)(4-6). 
106 World Prison Brief, Institute for Criminal Policy Research, Uruguay, 
http://www.prisonstudies.org/country/uruguay 
107 Relatório de um grupo governamental interdisciplinar, Situacion de mujeres privadas de libertad en el 
Uruguay, INFORME sobre las condiciones de reclusión, 2006. 
http://www.inmujeres.gub.uy/innovaportal/file/19658/1/5_informe_reclusas.pdf, visitado por último 
em 19 de janeiro de 2018. 
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mulheres não estão segurando nada em suas cavidades corporais . Uma mulher           
109

declarou: “É desumano. Você deve ficar nua como Deus trouxe ao mundo, subir em              
um banquinho e abrir seu corpo enquanto eles te revistam, como se você estivesse              
indo ao ginecologista” . Pereyra afirma que o Estado alega que 170 pessoas foram             
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flagradas um ano tentando entrar na prisão com drogas escondidas em seus corpos.             
Familiares afirmam que a maior parte do contrabando nas prisões entra através de             
guardas da prisão . Em uma prisão, que é considerada como “menos severa”, as/os             
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presas/os discutem seu horror em relação às revistas de familiares, o que sugere que              
passam por uma revista íntima . 
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Ademais, várias fontes de notícias referem-se ao relatório da ONU publicado           
depois que Manfred Nowak, Relator da ONU para Direitos Humanos, visitou o Uruguai.             
Seu relatório afirma que o sistema “liberal” de visitas familiares é prejudicado porque             
visitantes, incluindo crianças, são submetidas/os a revistas vexatórias, incluindo         
cavidades corporais, violando sua dignidade humana básica . 
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Venezuela 

Em 2015, a população carcerária total da Venezuela era de 49.664 pessoas,            
com uma população prisional per capita de 159 por 100.000 pessoas . 
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O recentemente promulgado Código Penitenciário Orgânico do país, em vigor          
desde dezembro de 2015, estabelece no seu artigo 96 que a revista pessoal será              
obrigatória para qualquer pessoa que entrar em instalações penitenciárias sem          
exceção às/aos funcionárias/os, mas que será feita preferencialmente usando métodos          
tecnológicos mais novos com um mínimo nível de invasão em pessoas e objetos . A              
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Lei também determina que as buscas devem ser feitas com respeito à dignidade das              
pessoas e a seus direitos humanos . Esta lei, no entanto, fica aquém das Melhores              

116

Práticas da OEA, que determinam que as revistas vaginais e anais são proibidas por              
lei. 

109 Gabriel Pereyra, The Others Pay for the Prison System (Los Otros que Pagan el Sistema Carcelario), 25 
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A/HRC/13/39/Add.2, 21 de dezembro de 2009, ver também 
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115 Carlos Alberto Nieto Palma, Visitas de mujeres en las cárceles, Derechos Humanos en el Mundo, 12 de 
fevereiro de 2016, 
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Ao visitar seus entes queridos em prisões venezuelanas, as mulheres visitantes           
têm que usar seus próprios dedos para abrir a genitália e expor sua pélvis sobre um                
espelho . Muitas/os visitantes, incluindo aquelas/es de presas/os políticos, também         
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são obrigadas/os a pular e agachar enquanto estão nus/as, alguns deles enquanto são             
filmadas/os . Em algumas prisões, todas/os as/os visitantes, tanto pessoais como          
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oficiais, tais como o Observatório Penitenciário Venezuelano (OVP), são         
submetidas/os a revistas visuais de suas partes íntimas e são revistadas/os com            
espelhos e lanternas. As/Os visitantes também estão ameaçadas/os de não poderem           
mais realizar visitas e de transferência de suas/seus familiares para uma prisão            
diferente se denunciarem as violações ao OVP . Recentemente, 570 prisioneiras/os          
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de uma prisão na Venezuela entraram em greve de fome como um esforço para              
chamar a atenção. e protestar contra as violações e revistas excessivas às quais             
suas/seus familiares são submetidas/os durante as visitas . 
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CONCLUSÃO 

Dos doze países americanos pesquisados, cada um tinha alguma forma de           
revista que seria considerada excessiva para aquelas/es que visitavam familiares e           
amigas/os encarceradas/os. O México aprovou uma lei nacional para regular as           
revistas, embora seja fundamental que as organizações de direitos humanos          
verifiquem se foram efetivamente implantadas. El Salvador introduziu uma nova          
política, incluindo o uso de scanners corporais para reduzir a humilhação das revistas.             
Alguns estados brasileiros proibiram revistas íntimas e introduziram outros métodos          
que parecem estar funcionando. Um projeto de lei que proíbe revistas vexatórias está             
paralisado no congresso brasileiro há anos. Os tribunais da Argentina declararam           
inconstitucionais as revistas vaginais. A Venezuela tem uma nova lei que determina            
que as revistas sejam feitas com respeito à dignidade das pessoas e a seus direitos               
humanos, preferencialmente usando métodos tecnológicos mais avançados para        
diminuir a intromissão das revistas. A Costa Rica tem instruções judiciais muito            
detalhadas sobre revistas de visitantes que são bastante protetoras deste grupo. No            
Equador, houve algumas melhorias agora que máquinas de scanner foram instaladas           

117 Daniel Romero Nava, Conoce el vía crucis de visitar a un recluso en la cárcel Fénix de Lara, 
Panorama.com.ve, 4 de fevereiro de 2015, 
http://www.panorama.com.ve/opinion/Conoce-el-via-crucis-de-visitar-a-unrecluso-en-la-carcel-Fenix-d
e-Lara-20150129-0099.html 
118 Esposa de López denuncia trato humillante em visitas a cárcel, Diario Las Américas, 31 de outubro de 
2015, 
https://www.diariolasamericas.com/esposa-lopez-denuncia-trato-humillante-visitas-carcel-n3431333. 
119 Observatorio Venezolano de Prisiones, Informe sobre la situación de privados de libertad en 
Venezuela con motivo de la revisión dl cuarto informe de la República Bolivariana de Venezuela ante el 
Comité de Derechos Humanos de la ONU, Abril de 2015, 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/VEN/INT_CCPR_CSS_VEN_20347_S.p
df 
120 Mas de 500 presos en penal El Dorado iniciaron huelga de hambre, Mayerline Machado, 05/16/2014, 
http://www.2001.com.ve/con-la-gente/mas-de-500-presos-en-penal-el-dorado-iniciaron-huelga-de-ham
bre.html 

 



 

em algumas prisões, eliminando a exigência de que visitantes removam roupas e            
roupas íntimas como parte de inspeções antes da entrada. 

Alguns países consideraram scanners corporais, scanners ION e cães         
farejadores de drogas. Autoridades do governo acreditam que os scanners corporais           
podem ser usados de forma mais eficaz e menos intrusiva, revistar visitantes entrando             
em instalações prisionais, embora algumas ONGs tenham expressado preocupação         
em submeter semanalmente as pessoas a scanners corporais, especialmente         
mulheres grávidas ou pessoas com saúde comprometida. Além disso, famílias e           
organizações alegam que os scanners ION produzem uma proporção inaceitável de           
falsos positivos, sujeitando, assim, mais pessoas do que o adequado a pesquisas            
posteriores. Finalmente, o uso de cães farejadores de drogas precisaria ser           
acompanhado por uma forte campanha publicitária para neutralizar o medo          
entrincheirado dos cães quando manipulados pela polícia e por autoridades. 

O número de políticas prisionais, declarações governamentais e internacionais         
e até leis promulgadas para tratar, regulamentar ou banir as revistas invasivas de             
familiares deixa claro que a prática é difundida e que deve ser abordada. A segurança               
deve ser garantida de outra maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

I. Recomendações para organizações nas Américas que buscam abordar essa          
questão e estabelecer uma rede nos níveis local e regional. 

II. Informações sobre direitos humanos e documentos prisionais na África, Ásia e            
Europa que poderiam se aplicar à questão de revistas vexatórias. 

 

APÊNDICE I 

RECOMENDAÇÕES PARA ORGANIZAÇÕES NAS AMÉRICAS QUE BUSCAM       
ABORDAR ESSA QUESTÃO E ESTABELECER UM REDE NOS NÍVEIS LOCAL E           
REGIONAL 

● O que fazer em contextos de países locais 
o Coletar denúncias e casos de pessoas que foram mais diretamente          

afetadas pela questão (visitantes e pessoas encarceradas) 
o Mobilizar nos níveis local e nacional para conectar com familiares que           

passam por revistas de visitantes, bem como outras entidades que se           
organizam contra o problema, e para chamar a atenção pública para a            
questão das revistas íntimas. 

▪ Usar mídias sociais e imprensa escrita e de áudio, escrever          
artigos, pedir a familiares que tenham sido submetidas/os a         
revistas para escreverem blogs, iniciar um grupo de Facebook         
“Pelo fim das revistas vexatórias” ou uma hashtag, compartilhar         
suas ideias e ações criativas . 
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o Usar litígios estratégicos, submeter ações civis por danos para         
aquelas/es que passaram por buscas e ordens judiciais para impedir          
que as revistas aconteçam. Isso pode servir para fazer pressão para           
impor uma lei que já existe ou demonstrar a necessidade de uma lei. 

o Propor legislação ou políticas administrativas para proibir o uso de          
revistas vexatórias, como aquelas que já existem no México e em           
alguns estados brasileiros. 

● Ações internacionais 
o Conectar-se com outras organizações americanas, como observatórios       

de prisões, instituições acadêmicas, organizações de direitos humanos        

121 Veja exemplos de campanhas nos seguintes links: www.fimdarevistavexatoria.org.br (em português), 
ou o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania no http://ittc.org.br/?s=revista+vexat%C3%B3ria (também em 
português, mas o site possibilita a função de tradução). 

 



 

e outras/os defensoras/es prisionais, de direitos humanos ou de         
mulheres, para construir casos amplos a nível regional, demonstrando         
que essa é uma questão séria e generalizada. Esta é uma questão de             
direitos humanos, uma questão de mulheres e uma questão de justiça e            
precisa ser abordada em todos esses campos. 

o Conectar-se com organizações regionais de direitos humanos como a         
Associação para a Prevenção da Tortura, Anistia Internacional, Human         
Rights Watch, Centro pela Justiça e o Direito Internacional para angariar           
apoio, pressão internacional e melhor articular e obter acesso à ONU e            
à OEA, se beneficiando da vasta experiência de organizações         
internacionais de direitos humanos. 

▪ Se estas não estiverem trabalhando com tal questão, então         
proponha ou recomende que se envolvam, compartilhem esse        
relatório ou escrevam seu próprio relatório. 

● Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados         
Americanos (CIDH) 

o A Comissão de Direitos Humanos tem duas sessões de audiências e as            
organizações podem pedir uma audiência sobre um tema específico e          
apresentar um testemunho. Propor como tema de audiência temática de          
seu país as revistas corporais em visitantes da prisão, ou 

o Organizar com outros países da região para trazer essa questão como           
uma preocupação de direitos humanos em toda a região. 

o Usar esta informação e o que você coletou localmente para ampliar o            
impacto do movimento para erradicar as revistas íntimas em visitantes          
nas prisões. 

● A ONU tem um processo de revisão periódica que analisa o histórico de             
direitos humanos de todos os Estados-membros da ONU. Quando a revisão de            
um Estado é programada, o Estado produz um relatório de suas próprias            
atividades de direitos humanos e organizações e entidades da sociedade civil           
podem oferecer “relatórios-sombra” (“shadow reports”) como outra perspectiva        
sobre a conformidade dos direitos humanos no país. Usar depoimentos em           
primeira mão para preparar um relatório e levantar a questão das revistas            
vexatórias para a revisão periódica da UNCHR . 
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APÊNDICE II 

Recursos de Direitos humanos Internacionais - Ásia, África e Europa 

Embora, no geral, não tenha encontrado nada específico relacionado à revista           
de visitantes a pessoas presas, encontrei alguns dados sobre a revista de            
prisioneiras/os e algumas informações mais amplas sobre direitos humanos e prisões,           
bem como sobre direitos de prisioneiras/os de ter contato com o mundo exterior.  

122 Ver Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e Revisão Periódica Universal. 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx 

 



 

Um recurso útil foi o site do International Justice Resource Center (IJRC)            
(http://www.ijrcenter.org) porque identifica corpos e documentos internacionais de todo         
o mundo. 

 

ÁFRICA 

Visão global 

O documento mais importante na África é a Carta Africana dos Direitos            
Humanos e dos Povos. O artigo 7, §2, afirma que “a punição é pessoal e só pode ser                  
imposta ao infrator”. Na América Latina, essa frase tem sido usada para defender-se             
contra revistas invasivas ou revistas íntimas de visitantes, porque a punição à/ao            
prisioneira/o está sendo estendida a sua família. 

A África tem vários documentos que proíbem a tortura, o tratamento desumano,            
a punição cruel e degradante e a degradação. Todos estes poderiam ser aplicados a              
revistas íntimas, especialmente como uma técnica para humilhar prisioneiras/os, ou          
para familiares de prisioneiras/os. 

As Diretrizes sobre as Condições de Detenção, Custódia Policial e Detenção           
Provisória tratam especificamente dos procedimentos para revistas. Mesmo elas não          
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proibindo revistas íntimas de prisioneiras/os, elas exigem que estas sejam conduzidas           
em particular, apenas por pessoal médico e sempre registrados em algum formato            
oficial sempre que ocorrerem. 

 

ÁFRICA em profundidade com documentos específicos: 

CARTA BANJUL 

Artigo 4. 

Os seres humanos são invioláveis. Todo ser humano tem o direito de respeito à sua               
vida e a integridade de sua pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente privado deste             
direito. 

Artigo 5. 

Todo o indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente ao ser humano e ao               
reconhecimento do seu estatuto jurídico. Todas as formas de exploração e degradação            
do homem, particularmente a escravidão, o tráfico de escravos, a tortura, a punição e              
tratamento cruéis, desumanos ou degradantes serão proibidas. 

Artigo 6 

123 NT: tradução livre, já que este material não foi produzido em português. No original “Guidelines on 
the conditions of arrest, police custody, pre-trial detention in Africa”. 

 



 

Todo indivíduo terá direito à liberdade e à segurança de sua pessoa. Ninguém pode              
ser privado da sua liberdade, exceto por razões e condições previamente           
estabelecidas por lei. Em particular, ninguém pode ser arbitrariamente preso ou detido. 

Artigo 7 

2.… A punição é pessoal e pode ser imposta apenas ao infrator. 

Artigo 18 

1. A família será a unidade natural e base da sociedade. Ela deve ser protegida              
pelo Estado que deve cuidar de sua saúde física e moral. 

DIRETRIZES SOBRE AS CONDIÇÕES DE DETENÇÃO, CUSTÓDIA POLICIAL E         
DETENÇÃO PROVISÓRIA NA ÁFRICA 

Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, adotada pela Comissão           
Africana dos Direitos Humanos e dos Povos em Luanda, Angola, em 2014. 

1. Prisão 

3. Garantias de procedimentos para a prisão 

d. Revistas devem ser realizadas de acordo com a lei e de maneira consistente com a                
dignidade inerente da pessoa e com o direito à privacidade. Funcionários que realizam             
uma busca devem: 

i. Para todos os tipos de revistas, incluindo revistas manuais, revistas íntimas e             
revistas vexatórias, ser do mesmo sexo do suspeito. 

ii. Informar os suspeitos sobre o motivo da pesquisa antes da realização da pesquisa. 

iii. Fazer um registro escrito da revista, que é acessível pela pessoa revistada, seu              
advogado ou outro provedor de serviço legal, familiares e, se a pessoa revistada             
estiver sob custódia, qualquer outra autoridade ou organização com mandato para           
visitar locais de detenção ou para supervisionar o tratamento das pessoas privadas de             
liberdade. 

iv. Fornecer um recibo para todos os itens confiscados durante a revista. 

v. Assegurar-se de que as revistas íntimas e revistas vexatórias sejam conduzidas            
apenas em particular. 

vi. Garantir que as revistas vexatórias sejam conduzidas apenas por um profissional            
médico e somente mediante consentimento informado ou por uma ordem judicial. (p.            
9) 

6. Condições de detenção na custódia policial e prisão preventiva  

24. Condições físicas: As condições de detenção garantem o direito dos detidos sob             
custódia policial e prisão preventiva de serem tratados com respeito por sua dignidade             
inerente e serem protegidos de tortura e outros tratamentos ou penas cruéis,            
desumanos ou degradantes. 

 



 

7. Populações Vulneráveis 

32. Mulheres 

b. Salvaguardas para prisão e detenção 

i. Somente ser revistada por mulheres policiais e de acordo com a dignidade da mulher               
ou menina. 

 

DECLARAÇÃO OUAGADOUGOU 

Este documento recomenda que as autoridades prisionais incentivem grupos         
da sociedade civil a visitar as prisões e trabalhar com prisioneiros. Esta recomendação             
específica inclui a melhoria do ambiente para que o contato físico seja possível e              
proporcione facilidades para visitas conjugais. 

 

DIRETRIZES DE ROBBEN ISLAND – 2002 (Fev 12-14) 

O documento começa com os seguintes compromissos africanos: 

• Artigo 45 (1) da Carta Africana, que determina que a Comissão Africana, entre outras               
coisas, formule e estabeleça princípios e regras destinados a resolver problemas           
legais relacionados com os direitos humanos e dos povos e liberdades fundamentais            
sobre os quais os governos africanos podem basear a sua legislação; 

• Artigos 3 e 4 do Ato Constitutivo da União Africana, no qual os Estados Partes se                 
comprometem a promover e respeitar a santidade da vida humana, o Estado de             
Direito, a boa governança e os princípios democráticos; 

Notando o compromisso dos Estados africanos em garantir uma melhor promoção e            
respeito dos direitos humanos no continente, conforme reafirmado na Declaração e           
Plano de Ação Grand Bay adoptada pela 1ª Conferência Ministerial sobre Direitos            
Humanos na África; 

C.5 (p. 06) 

5. Os Estados devem prestar especial atenção à proibição e prevenção de formas de              
tortura e maus-tratos relacionados a gênero e à tortura e maus-tratos de jovens. 

10. Noções tais como “necessidade”, “emergência nacional”, “ordem pública” e          
“pública ordem” não devem ser invocadas como uma justificativa de tortura, tratamento            
ou punição cruel, desumana ou degradante. 

11. As ordens superiores nunca devem fornecer uma justificativa ou desculpa legítima            
para atos de tortura, tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. 

 

Recursos específicos relacionados à África: 

 



 

● COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS 

http://www.achpr.org/search/ 

● Relatoria Especial sobre Prisões, Condições de Detenção e Policiamento na          
África (1996) 

http://www.achpr.org/mechanisms/prisons-and-conditions-of-detention/ 

Documentos específicos: 

● Relatório do Relator Especial sobre Prisões e Condições de Detenção na África 
● Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos 
● Diretrizes sobre as condições de detenção, custódia policial e prisão preventiva           

na África 
● Diretrizes de Robbin Island 
● Declaração de Kampala sobre Condições Prisionais na África (1996) 
● Declaração de Arusha sobre Boas Práticas Penitenciárias (Arush Tanzania,         

1999) 
● Declaração de Ouagadougou 
● African Prisons Project (organização não governamental) 
● (proposta) Carta Africana sobre os Direitos dos Prisioneiros 

 

EUROPA 

Visão global 

Na Europa, os principais órgãos judiciais e quase judiciais responsáveis por           
definir e supervisionar o cumprimento pelos Estados de suas obrigações regionais em            
direitos humanos são o Tribunal Europeu de Direitos Humanos e o Comitê Europeu de              
Direitos Sociais, ambos criados sob os auspícios do Conselho da Europa. Além disso,             
o Comissário do Conselho da Europa para os Direitos Humanos serve como um             
monitor independente, destacando questões preocupantes na região. A Europa tem          
tanto documentos do Conselho Europeu como jurisprudência referente a visitas e/ou           
buscas de prisioneiros. 

Em 2003, o Parlamento Europeu fez recomendações ao Conselho sobre Os           
Direitos dos Prisioneiros na União Europeia. Embora as recomendações não          
abordassem especificamente as revistas, elas reiteraram a importância do direito de           
visita para parentes, familiares e terceiros, incluindo o direito a uma vida sexual e              
emocional, para o qual devem ser tomadas providências adequadas, bem como salas            
para as visitas familiares especialmente no que toca o caso de mães e pais              
encarceradas/os e suas/seus filhas/os. 

Ademais, em 2006, foram desenvolvidas as Regras Penitenciárias Europeias,         
que abordaram especificamente a importância do “Contato com o mundo exterior” (ver            
regra 24). Novamente, esta seção abordou a comunicação, as visitas de contato, a             

 



 

necessidade de manter as relações familiares da maneira mais normal possível e até             
mesmo a assistência financeira para que isso aconteça.  
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EUROPA em profundidade com documentos específicos: 

REGRAS PENITENCIÁRIAS EUROPÉIAS 

As Regras Penitenciárias também falavam em revistas e controle dentro das           
prisões, mas especificamente em relação às/aos prisioneiras/os. Claramente, a         
suposição é que, se esses são os limites para as/os prisioneiras/os, os limites para a               
revista de familiares não podem ser mais invasivos e, provavelmente, devem ser            
menos invasivos. A Regra 54 aborda a revista de prisioneiras/os e suas/seus            
visitantes, afirmando claramente que, embora as revistas possam ser necessárias,          
elas nunca devem ser humilhantes. Revistas físicas do corpo de um/a prisioneiro/a não             
devem ser realizadas por funcionários/as da prisão, mas por um/a médico/a do mesmo             
sexo do/a prisioneiro/a . As Regras também incluem uma seção de “Comentários”           
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seguindo o corpo das regras, e os comentários elaboram mais especificamente os            
limites das revistas tanto em pessoas encarceradas quanto em visitantes . As/Os           
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124 Contato com o mundo exterior 
24.1 Os reclusos devem ser autorizados a comunicar, tão frequentemente quanto possível, por carta, 
telefone ou outros meios de comunicação, com sua família, com terceiros e com representantes de 
organizações do exterior, bem como a receber a visita dessas pessoas. 
24.1 A restrição ou vigilância de comunicações ou visitas, incluindo a que especificamente seja ordenada 
por autoridade judicial, que seja necessária por razões processuais, bem como para manter a ordem e a 
segurança e para prevenir a prática de crimes ou para defender as vítimas destes, deve sempre permitir 
um nível mínimo e aceitável de contacto. 
24.3 O direito interno deve indicar de modo preciso as organizações nacionais e internacionais bem 
como os funcionários, com os quais os reclusos podem comunicar sem restrições. 
24.4 As modalidades de visita devem permitir aos reclusos manter e desenvolver relações familiares de 
maneira tão normal quanto possível. 
24.5 As autoridades penitenciárias devem ajudar os reclusos a manter contatos adequados com o 
mundo exterior e facultar-lhes a assistência social a tanto apropriada. 
125 Revistas e controlos 
54.1 O pessoal deve observar procedimentos minuciosos sempre que reviste: 
a. locais onde vivem, trabalham ou se reúnem os reclusos; 
b. reclusos; 
c. visitantes e seus objetos; 
d. membros do pessoal. 
54.2 As situações em que as revistas podem ter lugar, bem como a sua natureza, devem ser definidas 
pelo direito interno. 
54.3 O pessoal deve ser instruído no sentido de efectuar revistas destinadas a detectar e prevenir 
tentativas de evasão ou de dissimulação de objetos que não podem entrar na prisão, com respeito pela 
dignidade da pessoa revistada e pelos seus objetos pessoais. 
54.4 Os procedimentos de revista não devem humilhar a pessoa revistada. 
54.5 As pessoas só podem ser revistadas por membro do pessoal, do mesmo sexo. 
54.6 O pessoal penitenciário não pode proceder ao exame das cavidades corporais dos reclusos. 
54.7 O exame íntimo, no âmbito da revista, só pode ser efectuado por médico. 
54.8 Os reclusos devem assistir à revista dos seus objetos pessoais, a menos que a técnica de revista ou 
potencial perigo para o pessoal não permita sua presença. 
54.9 A obrigação de garantir a segurança deve ser cumprida em ponderação com o respeito devido à 
intimidade dos visitantes. 
126 A seção “Comentários” para a regra 54 está em sua totalidade listada no final deste documento. 

 



 

prisioneiras/os nunca devem ser obrigadas/os a ficarem completamente nuas/nus para          
uma revista, sugerindo que a revista íntima, quando absolutamente necessária, seja           
feita em partes. Revistas intrusivas, inserindo algo nas cavidades do corpo de um/a             
prisioneiro/a são proibidas, e, se houver suspeita de que um/a prisioneiro/a escondeu            
algo em seu corpo, a prisão deve manter o/a prisioneiro/a sob observação e aguardar.              
Os comentários reconhecem que a revista de um/a visitante pode ser necessária por             
razões de segurança em algum momento, embora não especifiquem sobre a revista            
íntima. Qualquer revista em um/a visitante deve ser sensível às suas necessidades,            
respeitando a dignidade da pessoa e não deve ser realizada em espaço público . 
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Finalmente, os Comentários sobre o Artigo 54 das Regras Penitenciárias          
Européias estabelecem que as autoridades prisionais nunca devem revistar as          
cavidades corporais de um/a prisioneiro/a. Eventuais suspeitas devem ser resolvidas          
isolando a/o prisioneira/o e observando-a/o atentamente. No entanto, afirmam que, se           
uma revista íntima é feita, ela deve realizada por pessoal médico. 

O Tribunal Europeu tem ainda dois casos em que consta nas decisões que as              
revistas íntimas feitas nessas situações representam violações dos artigos 3 e 8 da             
Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais. 

Ainda, a seção “Comentários” das Regras Penitenciárias Européias oferece         
orientações relevantes: 

Revistas e controles 

Regra 54 Esta regra estabelece que em cada prisão deve haver um conjunto             
claramente compreendido de procedimentos que descrevam em detalhes as         
circunstâncias em que as revistas devem ser realizadas, os métodos a serem            
utilizados e sua freqüência. Estes procedimentos devem ser concebidos para evitar           
fugas e também para proteger a dignidade das/os prisioneiras/os e visitantes. 

Procedimentos para revistas regulares de alojamentos como celas e         
dormitórios devem ser providenciados para garantir que os dispositivos de segurança,           
incluindo portas e fechaduras, janelas e grades, não tenham sido adulterados.           
Dependendo da categoria de segurança da/o prisioneira/o, sua propriedade pessoal          
também deve estar sujeita a revistas de tempos em tempos. As/Os funcionárias/os que             
devem realizar as revistas devem passar por treinamento especial para alcançar um            
equilíbrio entre a garantia de poder detectar e evitar qualquer tentativa de fuga ou              
receptação de mercadorias contrabandeadas e, ao mesmo tempo, o respeito à           
dignidade das/os prisioneiras/os e o respeito pelos seus pertences pessoais. Quando o            
espaço ou as posses pessoais de um/a prisioneiro/a estão sendo revistados, ele/a            
normalmente deve estar presente. 

Prisioneiras/os individuais, particularmente aquelas/es sujeitas/os a restrições       
de média ou máxima segurança, também terão que ser revistadas/os pessoalmente           
com regularidade para se certificar de que não estão transportando itens que possam             

127 Regras Penitenciárias Européias, 75-76 (2006) , 
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%202015/EUROPEAN%2
0 PRISON%20RULES.pdf 

 



 

ser usados em tentativas de fuga, ou para ferir outras pessoas ou a si mesmas/os, ou                
que não sejam permitidos, como drogas ilegais. A intensidade de tais revistas varia de              
acordo com as circunstâncias. Por exemplo, quando prisioneiras/os estão se          
movimentando em grande número voltando de seu local de trabalho para sua            
acomodação, é normal sujeitá-las/os a inspeções manuais. Devido à natureza intrusiva           
de tais revistas, atenção especial deve ser dada ao respeito à dignidade da pessoa ao               
realizá-las. Revistas pessoais não devem ser conduzidas desnecessariamente e         
nunca devem ser usadas como uma forma de punição. 

Em outras ocasiões, especialmente se houver razões para acreditar que um/a           
preso/a individual tenha algo em segredo sobre sua pessoa ou no caso de ele/a ser               
designado/a como prisioneiro/a de alto risco, será necessário realizar o que é            
conhecido como “revista íntima”. Isso requer que as/os prisioneiras/os removam todas           
as roupas e mostrem que não têm nada oculto sobre sua pessoa. A regra lista as                
considerações a serem cobertas pelos procedimentos relacionados às revistas         
pessoais de prisioneiros. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos encontrou uma           
violação do Artigo 3 da Convenção Européia de Direitos Humanos ao exigir que um              
prisioneiro se despisse na presença de mulheres (Valasinas vs. Lituânia, nº 44558/98,            
sentença de 24/07 / 2001) ou ao proceder com a certas revistas corporais, devido à               
frequência e método utilizado (Van der Ven v. Países Baixos, No. 50901/99, sentença             
de 04/02/2003). Prisioneiras/os nunca devem ser obrigadas/os a ficarem         
completamente nus/as com o propósito de uma revista. Funcionárias/os da prisão           
nunca devem realizar revistas vexatórias de prisioneiras/os, por exemplo, inserindo um           
dedo ou qualquer instrumento nas cavidades do corpo de um/a prisioneiro/a, por            
qualquer motivo. Se houver motivos para suspeitar que um/a prisioneiro/a possa ter            
drogas escondidas ou qualquer outro item proibido em seu corpo, devem ser tomadas             
providências para mantê-la/o sob supervisão rigorosa até que ela/e expulse qualquer           
item que possa ter em seu corpo. Se revistas vexatórias forem realizadas por um              
médico, deve-se prestar muita atenção à Declaração da Associação Médica Mundial           
sobre Revistas Corporais de Prisioneiros (Outubro de 1993). A Regra 54.6 não exclui a              
possibilidade de usar tecnologia moderna para escanear o corpo de um/a prisioneiro/a.            
Deve haver procedimentos claramente definidos para garantir que visitantes de          
prisioneiras/os não tentem violar requisitos razoáveis de segurança, por exemplo,          
trazendo para a prisão artigos que não são permitidos. Esses procedimentos podem            
incluir o direito de revistar visitantes pessoalmente, levando em consideração que           
visitantes não são prisioneiras/os e que a obrigação de proteger a segurança da prisão              
deve ser equilibrada com o direito das/os visitantes à sua privacidade pessoal. Os             
procedimentos para revistar mulheres e crianças precisam ser sensíveis às suas           
necessidades, por exemplo, assegurando que uma proporção suficiente de         
funcionárias/os realizando as revistas seja de mulheres. Revistas pessoais não devem           
ser realizadas em público. (pp. 75-76) 

 

CONVENÇÃO EUROPÉIA DE DIREITOS HUMANOS 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf 

 



 

ARTIGO 3° Proibição da tortura Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas              
ou tratamentos desumanos ou degradantes 

ARTIGO 8° Direito ao respeito pela vida privada e familiar 1. Qualquer pessoa tem              
direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu domicílio e da sua               
correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício           
deste direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma             
providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a segurança          
nacional, para a segurança pública, para o bem - estar económico do país, a defesa da                
ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a                
protecção dos direitos e das liberdades de terceiros. 

 

CASOS DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 3 DA CONVENÇÃO 

Valasinas v. Lithuania 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-59608"]} 

Revista íntima em frente a guarda do sexo oposto desnecessariamente representou           
um tratamento degradante e violou o Artigo 3 da Convenção. 

117. A Corte considera que, embora revistas íntimas possam ser necessárias em            
certas ocasiões para garantir a segurança da prisão ou evitar desordem ou crime, elas              
devem ser conduzidas de maneira apropriada. Obrigar o requerente a se despir na             
presença de uma mulher e depois tocar seus órgãos sexuais e comida com as mãos               
nuas mostrava uma clara falta de respeito pelo solicitante e diminuía sua dignidade             
humana. Isso deve tê-lo deixado com sentimentos de angústia e inferioridade capaz de             
humilhá-lo e depreciá-lo. A Corte conclui, portanto, que a busca de 7 de maio de 1998                
representou um tratamento degradante na acepção do artigo 3 da Convenção. 

118. Por tanto, houve uma violação do Artigo 3 a este respeito. 

 

Van Der Ven V. The Netherlands 
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["50901/99"],"itemid":["001-60915"]} 

A Corte considerou que o uso consistente de revistas íntimas foi um uso premeditado              
de técnicas de degradação e humilhação e, como tal, representou uma violação do             
Artigo 3 e do Artigo 8 da Convenção. 

Regulações 

- todos os contatos com o mundo exterior são verificados; todas as correspondências e              
chamadas telefônicas (duas vezes por semana por dez minutos) são verificadas,           
exceto aquelas com contatos privilegiados; detidas/os devem ser separadas/os de          
suas/eus visitantes (uma visita por semana por uma hora) por uma divisória            
transparente (visitas “fechadas”); membros de suas famílias imediatas, cônjuges e          
parceiras/os podem visitar uma vez por mês sem tal divisória (visitas “abertas”),            
embora o contato físico seja restrito a um aperto de mão na chegada e na partida;                

 



 

visitantes devem se submeter a uma revista de suas roupas (revista manual) antes de              
uma visita “aberta”; 

- as celas são periodicamente (na prática, semanalmente) submetidas a uma revista            
mais completa; ao mesmo tempo ou imediatamente depois, as/os detidas/os          
são submetidas/os a revistas manuais e íntimas; a revista íntima, que envolve            
uma visão externa dos orifícios e fendas do corpo, incluindo uma inspeção            
anal, é realizada em uma sala fechada e, sempre que possível, por uma             
pessoa do próprio gênero da/o detenta/o; 

- revistas manuais e íntimas também podem ocorrer 

▪ na chegada e liberação do EBI; 

▪ antes e depois de visitas “abertas”; e 

▪ depois de visitas à clínica, à/ao cirurgiã/ão dentista ou à/ao cabeleireira/o 

- o governador do EBI, ou em casos urgentes um/a funcionário/a do EBI, pode decidir               
que a/o detenta/o deve ser submetida/o a uma revista vexatória se for            
considerado necessário para prevenir qualquer ameaça à ordem ou à          
segurança dentro da prisão, ou para proteger a saúde da/o própria/o detida/o;            
uma revista vexatória é geralmente realizada por um/a médico/a, mas ele           
também pode instruir um/a enfermeiro/a para realizar a revista. (pp. 9-10) 

Avaliação do Tribunal: 

48. O Tribunal considerou que o tratamento era “desumano” porque, inter alia,            
foi premeditado, foi aplicado por horas a fio e causou ferimentos corporais ou intenso              
sofrimento físico e mental, e também “degradante” porque era tal que despertava nas             
vítimas sentimentos de medo, angústia e inferioridade capazes de as humilhar e            
rebaixar (ver, por exemplo, Kudła v. Poland [CG], n.º 30210/96, § 92, ECHR 2000-XI).              
Para que uma punição ou tratamento associado a ela seja “desumano” ou            
“degradante”, o sofrimento ou humilhação envolvido deve, em qualquer caso, ir além            
do elemento inevitável de sofrimento ou humilhação relacionado a uma forma de            
tratamento ou punição legítima (ver V. v. the United Kingdom [GC], no. 24888/94, § 71,               
ECHR 1999-IX). A questão de saber se o objetivo do tratamento foi humilhar ou              
rebaixar a vítima é outro fator a ser levado em conta, mas a ausência de tal propósito                 
não pode excluir de forma conclusiva uma violação do Artigo 3 (ver, por exemplo,              
Peers v. Grécia, n.º 28524/95, § 74, CEDH 2001-III e Kalashnikov v. Rússia, n.º              
47095/99, § 101, CEDH 2002-VI). 

60. O Tribunal constatou anteriormente que as revistas íntimas podem ser           
necessárias ocasionalmente para garantir a segurança das prisões ou para prevenir           
desordens ou crimes (ver Valašinas v. Lituânia, n.º 44558/98, § 117, CEDH 2001-VIII;             
Iwańczuk v. Poland, nº 25196/94, § 59, 15 de novembro de 2001 e McFeeley and               
Others, citados acima, §§ 60 61). Em Valašinas e Iwańczuk, uma ocasião de revista              
íntima estava em questão, enquanto em McFeeley and Others, as chamadas revistas            
íntimas “de perto”, incluindo inspeções anais, eram realizadas em intervalos de sete a             
dez dias, antes e depois das visitas e antes dos prisioneiros serem transferidos para              

 



 

uma nova ala da Prisão Maze na Irlanda do Norte, onde objetos perigosos foram no               
passado encontrados escondidos no reto de prisioneiros que protestavam. 

61. No presente caso, o Tribunal é acometido pelo fato de o requerente ter sido               
submetido à revista íntima semanal, para além de todas as outras medidas estritas de              
segurança do EBI. Tendo em conta o fato de as autoridades nacionais, através dos              
relatórios elaborados pelo Departamento de Psicologia do seu Centro de Seleção           
Penitenciária, estarem bastante cientes de que o requerente tinha sérias dificuldades           
em lidar com o regime, e tendo em conta que em nenhum momento durante a               
permanência do requerente no EBI nada inconveniente foi encontrado no decorrer das            
revistas íntimas, o Tribunal é da opinião de que as sistemáticas revistas íntimas do              
requerente exigiam mais justificativas do que as apresentadas pelo Governo no caso            
presente. 

POR TAIS RAZÕES O TRIBUNAL DE FORMA UNÂNIME 

1. Considera que houve uma violação do artigo 3º da Convenção no que diz respeito à                
revista íntima do requerente em 7 de Maio de 1998; 

3. Declara que houve uma violação do Artigo 8 da Convenção; 

 

Artigos 6.º e 7.º do TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA, A CARTA DOS DIREITOS             
FUNDAMENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA, em especial o artigo 4.º, 

- Tendo em conta os instrumentos do Conselho da Europa relativos aos direitos             
humanos e a proibição da tortura e das penas ou tratamentos desumanos ou             
degradantes, em especial a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos           
Humanos e das Liberdades Fundamentais (artigo 3º), os protocolos desta Convenção           
e a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, a Convenção Europeia            
para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos e             
Degradantes de 1987, que estabeleceu o nível, Resolução (73)5 relativa às normas            
mínimas aplicáveis ao tratamento de prisioneiros, Recomendação R(87)3 sobre as          
normas europeias para as prisões, as outras recomendações adotadas pelo Comité de            
Ministros1 e as recomendações adotadas pela Assembléia Parlamentar, pelo Comitê          
para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou            
Degradantes (CPT) do Conselho da Europa, e os relatórios do CPT, 

 

EUROPA Documentos: 

· P5_TA(2004)0142 Os direitos dos prisioneiros na União Européia:         
Recomendações do Parlamento Europeu para o Conselho sobre direitos dos          
prisioneiros na União Européia (2003/2188(INI)),     
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P5- 
TA-2004-0142+0+DOC+PDF+V0//EN  

 



 

· REGRAS PENITENCIÁRIAS EUROPÉIAS (2006),     
http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/PRISONS/PCCP%20documents%2 
02015/EUROPEAN%20PRISON%20RULES.pdf 

 

ÁSIA 

Existem dois órgãos específicos de direitos humanos na Ásia. A Associação das            
Nações do Sudeste Asiático e a Liga dos Estados Árabes. Cada um tem uma              
declaração de direitos humanos que proíbe a tortura, tratamento cruel, desumano ou            
degradante. A Carta Árabe assegura ainda mais o direito à dignidade e ao respeito              
pela segurança de sua pessoa e da vida privada. 

 

ÁSIA em profundidade com documentos específicos: 

DECLARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS DA ASEAN 

A Associação das Nações do Sudeste Asiático conta com dez Estados membros:            
Brunei Darussalam, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas,        
Cingapura, Tailândia e Vietnã. 

PRINCÍPIOS GERAIS 

1. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Elas são dotadas               
de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de               
humanidade. (4) 

12. Toda pessoa tem direito à liberdade e segurança pessoal. Nenhum seqüestro ou             
qualquer outra forma de privação de liberdade (6) 

14. Ninguém será submetido a tortura ou a tratamento ou castigo cruel, desumano ou              
degradante. 

 

Declaração dos Direitos Humanos da Asean (Associação das Nações do Sudeste           
Asiático) e a DECLARAÇÃO PHNOM PENH SOBRE A ADOÇÃO DA DECLARAÇÃO           
DOS DIREITOS HUMANOS DA ASEAN (18 de novembro de 2012) 

O documento é altamente criticado por abrir muitas portas que poderiam permitir que             
os abusos dos direitos humanos continuem. 

http://www.asean.org/storage/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf 

 

ORIENTE MÉDIO E NORTE DA ÁFRICA 

Comitê Árabe de Direitos Humanos 

Carta Árabe dos Direitos Humanos 

 



 

 

Liga dos Estados Árabes, CARTA ÁRABE DOS DIREITOS HUMANOS, 22 de maio            
de 2004, em vigor a partir de 15 de maio de 2008. 

COMITÊ ÁRABE DE DIREITOS HUMANOS 

Em fevereiro de 2015, havia 14 Estados-Parte da Carta Árabe: Argélia, Bahrein,            
Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Sudão, Síria,           
Emirados Árabes Unidos e Iêmen. 

Artigo 8 

1. Ninguém será submetido a tortura física ou mental ou a penas ou tratamentos              
cruéis, desumanos ou degradantes. (*152) 

Artigo 16 

O acusado deve ser presumido inocente até que se prove a culpa em um julgamento               
legal. Durante a investigação e o julgamento, o acusado terá direito às seguintes             
garantias mínimas: 

8. Ter a segurança de sua pessoa e sua vida privada respeitada em todas as               
circunstâncias. (*154) 

Artigo 20 

1. As pessoas condenadas a uma pena de privação de liberdade serão tratadas com              
humanidade e com respeito pela dignidade inerente à pessoa humana. (*155) 

Tradução do Dr. Mohammed Amin Al Midani, Mathilde Cabanettes, Revisado pela           
Professora Susan M. Akram, Carta Árabe dos Direitos Humanos 2004, 24 B.U. Int L.              
L.J. 147, 155 (2006) 

 

Outros Documentos das Nações Unidas 

- Art. 55 da Carta das Nações Unidas, conclamando os Estados a promoverem o              
respeito universal e a observância dos direitos humanos e das liberdades           
fundamentais; 

- Art. 5 da DUDH, Art. 7 do PIDCP estipulando que ninguém será submetido a tortura,                
tratamento ou punição desumana ou degradante; 

- Art. 2 (1) e 16 (1) da UNCAT convocando cada Estado a tomar medidas efetivas para                 
prevenir atos de tortura e outros atos de tratamento ou punição cruel, desumana ou              
degradante em qualquer território sob sua jurisdição; 

 


