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Simpósio:  nº 287 - DIREITOS HUMANOS DAS MINORIAS NO CONTEXTO 
MUNDIALOs Direitos da Mulher como Direitos Humanos: Justiça sob a Perspectiva de 
Gênero  
 
 
RESUMO:  
 
O presente trabalho pretende analisar quais as circunstâncias históricas, legais e sociais que 
atuam na decisão estatal de insistir na aplicação da chamada 'revista vexatória' às mulheres que 
pretendem adentrar nos presídios e nos estabelecimentos de socioeducação brasileiros para 
visitar parentes ou amigos privados de liberdade, apesar da existência de normas do sistema 
constitucional brasileiro e internacional contrárias a tal medida.  
A revista vexatória é uma inspeção prévia à entrada nos presídios que consiste no desnudamento 
do sujeito diante de terceiros, com a exposição da vagina e ânus sobre um espelho, podendo 
inclusive haver a introdução de objetos na genitália, com o alegado propósito de garantir a 
segurança pública e evitar a entrada de objetos ilícitos ou proibidos no interior do 
estabelecimento prisional. A prática constitui, evidentemente, ato ilegal e abusivo que fere 
direitos consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, entre eles, o princípio da dignidade da 
pessoa humana, a proibição de submeter alguém a tortura ou tratamento desumano ou 
degradante, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra das pessoas e o princípio 
segundo o qual a pena não passará da pessoa do condenado.  
Por meio do método dedutivo, a partir de fontes documentais e bibliográficas de conteúdo 
sociológico, histórico, legislativo e jurisprudencial, o presente trabalho pretende demonstrar 
que a revista vexatória não atende ao princípio da dignidade da pessoa humana, assim como 
fere o princípio da proporcionalidade que deve nortear os atos de ingerência estatal na esfera 
jurídica dos sujeitos, e que serve de parâmetro para o reconhecimento da constitucionalidade e 
legalidade dos atos estatais. Não preenche, portanto, os requisitos de necessidade, adequação e 
proporcionalidade em sentido estrito, além de constituir prova ilícita, donde decorre a 
ilegalidade do flagrante obtido mediante tal meio de prova. 
 Cabe perguntar, portanto, como, sob as luzes de um Estado Democrático de Direito, essa 
prática resiste ao tempo e a decisões que a declararam ilegal e inconstitucional?  
Assim, a partir da análise de fontes documentais, incluindo normas constitucionais, tratados 
internacionais, decisões proferidas e relatórios emitidos por organismos internacionais de 
proteção de direitos humanos, assim como a partir do estudo da posição que a mulher ocupava 
no Antigo Regime, bem como do papel estruturante que o relato da Criação descrito no Gênesis 
desempenha na imaginação política e jurídica moderna, o presente estudo pretende demonstrar 
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que a insistência na utilização deste procedimento cruel e degradante não reside na garantia da 
segurança pública, mas constitui medida de controle dos corpos, voltada às mulheres que ousam 
manter vínculos com pessoas privadas de liberdade. Do mesmo modo como os Inquisidores 
procuravam o pecado no corpo das feiticeiras mediante tortura, sob o pretexto de carregarem o 
mal decorrente da cópula com o Demônio, também hoje o corpo das mulheres é objeto de 
inspeção para a localização do mal da sociedade moderna.  
Sob tal perspectiva, a revista vexatória constitui medida estatal institucionalizada que cumpre 
uma função não declarada do direito penal: promover e manter o controle dos corpos das 
mulheres, prática tão antiga quanto cruel. 
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