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REVISTA VEXATÓRIA
A revista íntima, merecidamente chamada de revista vexatória, consiste na utilização de meios manuais e 
visuais para detectar se o visitante que deseja entrar em um estabelecimento prisional não está portando 

dentro de si algum objeto proibido, como arma, munição ou drogas.

De que se trata?

Trata-se de Projeto de Lei que tramita na Câmara dos Deputados e propõe regras para revista de 
visitantes em estabelecimentos prisionais.

De autoria da Senadora Ana Rita (PT-ES), o PL 7764/2014 teve início no Senado (PLS 480/2013) 
e, após aprovação naquela Casa Legislativa, segue tramitação na Câmara dos Deputados, 
buscando alterar a LEP prescrevendo a utilização de meios diversos da revista manual 
(sobretudo a invasiva) e estipulando que as revistas deverão ser efetuadas por intermédio de 
aparelhos eletrônicos, como, por exemplo, detectores de metal, aparelhos de raios-X ou 
quaisquer outros equipamentos equivalentes, que sirvam para detectar se o visitante, que 
pretende entrar em um estabelecimento prisional, está portando consigo ou dentro de si algum 
objeto proibido, como arma, munição ou drogas.

Qual é o posicionamento do IBCCRIM a respeito deste PL?

O IBCCRIM entende que o PL 7764/2014 tem a finalidade de, finalmente, corrigir um erro 
histórico que permeia o sistema prisional brasileiro há muito tempo, afrontando 
sistematicamente os preceitos constitucionais e todos os tratados internacionais assinados pelo 
Brasil.

Para contribuir com o debate o IBCCRIM, por intermédio de seu Departamento de Projetos 
Legislativos, elaborou Nota Técnica sobre o tema, posicionando-se pela constitucionalidade do 
PL e propondo a extensão de sua abrangência aos estabelecimentos que abrigam os menores 
infratores, considerando que estes adotam idêntico procedimento de revista.

CCJ – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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CSPCCO – Comissão de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado

IBCCRIM – Instituto Brasileiro de 
Ciências Criminais

LEP – Lei de Execuções Penais
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