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RESUMO
7UDWDVHGHWUDEDOKRIUXWRGHSHVTXLVDUHODFLRQDGDDRSUHVRFRPGHÀFLrQFLD
ItVLFD $ERUGDVH HP HVSHFLDO R SUREOHPD GD IDOWD GH DGDSWDomR GDV LQVWDODo}HV
físicas dos estabelecimentos prisionais, para a acessibilidade. O Estado brasileiro se
comprometeu, perante a comunidade internacional, a desenvolver políticas públicas
YROWDGDVjFRORFDUÀPDWRGDHTXDOTXHUIRUPDGHGLVFULPLQDomRLQFOXVLYHDUHODWLYD
jSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD3RUHVWDUD]mRYiULRVWH[WRVQRUPDWLYRVIRUDPHGLWDGRV
WRGDYLD QHQKXP GHOHV DWLQHQWH j VLWXDomR GR SUHVR FRP GHÀFLrQFLD ItVLFD 1R
SUHVHQWHWUDEDOKREXVFDVHDQDOLVDUDUHDOLGDGHGRSUHVRFRPDUHIHULGDGHÀFLrQFLD
DV FRQGLo}HV FDUFHUiULDV TXH OKH VmR RIHUHFLGDV SHOR (VWDGR H D FUtWLFD j RPLVVmR
NOLQVWDODo}HVH[LVWHQWHVQRVHVWDEHOHFLPHQWRVFDUFHUiULRV3RUÀPRVDXWRUHVID]HP
DOJXPDVVXJHVW}HVTXHSRGHPVHU~WHLVjVROXomRGRJUDYHSUREOHPDMiDSRQWDGR
PALAVRAS-CHAVE
6LVWHPD3ULVLRQDO'HÀFLHQWH)tVLFR'LJQLGDGH+XPDQD2PLVVmR(VWDWDO
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INTRODUÇÃO
8PDGDVLQTXHVWLRQiYHLVRPLVV}HVGRSRGHUS~EOLFRUHIHUHVHDWRWDOIDOWD
de adequação dos estabelecimentos prisionais para permitir a plena acessibilidade
GRSUHVRFRPGHÀFLrQFLD(VVDVpULDRPLVVmRFRQÀJXUDJUDYHYLRODomRjGLJQLGDGH
GHSHVVRDTXHVHDFKDQDUHIHULGDFRQGLomRDOpPGRTXHVLJQLÀFDDIURQWDjRXWURV
textos normativos vigentes no Brasil, inclusive a Constituição Federal.
De fato, o Estado brasileiro é subscritor da “Convenção Interamericana
para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação”, editou lei que estabelece
QRUPDV SDUD D SURPRomR GD DFHVVLELOLGDGH jV SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD RX FRP
mobilidade reduzida, e subscreveu a Convenção Internacional dos Direitos da
SHVVRD FRP 'HÀFLrQFLD 7RGDYLD DEVROXWDPHQWH QHQKXPD LQLFLDWLYD HPSUHHQGHX
para alterar a LEP - Lei de Execução Penal - e reformar os estabelecimentos prisionais,
GHPDQHLUDTXHRSUHVRFRPGHÀFLrQFLDFRQWLQXDVHPSHUVSHFWLYDGHYHUHOLPLQDGD
esse tratamento desumano a que é submetido.
+iSRLVQHFHVVLGDGHGHVHUHPHPSUHHQGLGDVSROtWLFDVS~EOLFDVYROWDGDVj
solução do problema apontado, sendo interessante remarcar a inquestionável relação
que existe entre elas - políticas públicas - e os direitos humanos fundamentais, pois
estes são implementados também por meio daquelas.
Com o sentir dessa necessidade, o Estado, ao legislar sobre o estatuto da
SHVVRDFRPGHÀFLrQFLDSRUPHLRGD/HLSUHYLXHPVHXDUWLJRRGLUHLWR
GHRSUHVRFRPGHÀFLrQFLDVHUHQFDUFHUDGRHPFHODVFRPDFHVVLELOLGDGHFRQWXGRR
mesmo Estado não toma qualquer iniciativa para construção de tais celas.
É de se observar que, enquanto o Estado continuar com sua postura
RPLVVLYDHSHUVLVWLUDIDOWDGHDFHVVLELOLGDGHQRFiUFHUHDRVSUHVRVFRPGHÀFLrQFLD
física, faz-se necessário que os construtores do direito, notadamente os magistrados,
tenham ousadia para evitar que o detido, em tal condição, não sofra dupla punição,
a saber, a pena aplicada por conduta criminosa praticada e o tratamento ainda mais
desumano a que ele é submetido na prisão.
Destarte, no presente trabalho, aborda-se o problema da falta de adaptação
GDVLQVWDODo}HVItVLFDVGRVHVWDEHOHFLPHQWRVSULVLRQDLVSDUDDDFHVVLELOLGDGHDRSUHVR
FRPGHÀFLrQFLDDOpPGHVHUHPDSRQWDGRVRVWH[WRVQRUPDWLYRVPDLVUHOHYDQWHVSDUD
a temática e analisada criticamente a omissão das diversas esferas do poder público
SDUDVROXFLRQDUDJUDYHRPLVVmRMiPHQFLRQDGD3RUÀPRVDXWRUHVID]HPDOJXPDV
VXJHVW}HVTXHSRGHPVHU~WHLVjVROXomRGRJUDYHSUREOHPDMiDSRQWDGR
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$&21&(,78$d®2'('(),&,È1&,$$3/,&É9(/
AO PRESO DEFICIENTE
'HVGHORJRpGHVHDERUGDUDGLVFXVVmRQRWRFDQWHDH[LVWrQFLDÀORVyÀFDRX
QmRGHWDLVSHVVRDVSUHVRVFRPGHÀFLrQFLDSDUDR(VWDGRRXVHMDVHWDLVSUHVRV
conseguem chegar à uma condição de existência dentro do ambiente carcerário.
$SULQFtSLRFXPSUHFRQVLGHUDUTXHDGHÀFLrQFLDItVLFDQmRpFRQWHPSODGD
pela legislação penal como uma excludente de culpabilidade ou uma causa de
LQLPSXWDELOLGDGH 3RUWDQWR D SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD ItVLFD WHP SOHQD FDSDFLGDGH
de delinquir e tal capacidade a condiciona à medida punitiva, inclusive a pena
privativa e o encarceramento.
7DPEpPFRQYpPREVHUYDUTXHGHÀFLrQFLDSRGHVHUFRQFHLWXDGDDSDUWLUGH
XPPRGHORPpGLFRRXVRFLDO/HLWH S H[SOLFDRPRGHORPpGLFR
2 PRGHOR PpGLFR p DTXHOH TXH FRQVLGHUD GHÀFLrQFLD
como um problema do individuo, diretamente causado por uma
doença, trauma ou condição de saúde, que requer cuidados médicos
SUHVWDGRV QD IRUPD GH WUDWDPHQWR LQGLYLGXDO SRU SURÀVVLRQDLV
$VVLPRWUDWDPHQWRGDGHÀFLrQFLDHVWiGHVWLQDGRDFRQVHJXLUDFXUD
ou uma melhor adaptação da pessoa e uma mudança de conduta.

Esse modelo reforça a padronização do ser humano, criando standards
sociais para a adequação da pessoa na sociedade. “Por essa concepção, o que há
p XPD IRUWH FHQWUDOL]DomR GD SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD TXH DSyV VHX WUDWDPHQWR GH
reabilitação deve estar preparada para sua inserção na sociedade.” (Leite, 2012, p.
  5HIHULGDYLVmR SDGURQL]DGD QR VHQWLGRGHQRUPDOL]DUR TXH´QmRpQRUPDOµ
EDWHGHIUHQWHFRPR'HFUHWR/HJLVODWLYRSRUPHLRGRTXDOIRLUDWLÀFDGDD
&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOGR'LUHLWRGDV3HVVRDVFRP'HÀFLrQFLDFRQVRDQWHVHYrGD
DÀUPDomRSUHVHQWHQDDOtQHD´HµGRVHXSUHDPEXOR
5HFRQKHFHQGR TXH D GHÀFLrQFLD p XP FRQFHLWR HP
HYROXomRHTXHDGHÀFLrQFLDUHVXOWDGDLQWHUDomRHQWUHSHVVRDVFRP
GHÀFLrQFLD H DV EDUUHLUDV GHYLGDV jV DWLWXGHV H DR DPELHQWH TXH
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas [...]

A convenção citada inaugurou o que no Brasil chama-se modelo social da
GHÀFLrQFLD DEUDQJHQGR R FRQFHLWR PHUDPHQWH PpGLFR H SRVVtYHO GH UHDELOLWDomR
PDVFRPDDPSOLDomRGDVSRVVLELOLGDGHVGHHQTXDGUDPHQWRGDGHÀFLrQFLDGHQWUR

1400

1º Simpósio sobre Constitucionalismo, Democracia e Estado de Direito

GRVHLRVRFLDO1HVWHDVSHFWRDGHÀFLrQFLDQmRpDSHQDVXPDGRHQoDFDWDORJDGDD
partir de um Código Internacional de Doenças (CID), e sim um movimento causado
SHOR HVEDUUDPHQWR HQWUH R VHU FRP GHÀFLrQFLD H D HVWUXWXUD VRFLDO 3RUWDQWR ´R
FRQFHLWRGHGHÀFLrQFLDVHJXQGRD&RQYHQomRQmRGHYHLJQRUDURVLPSHGLPHQWRVH
VXDVH[SUHVV}HVPDVQmRVHUHVXPHDVXDFDWDORJDomRµ ',1,=S 
2EVHUYDVHTXHKiXPDHYROXomRFRQFHLWXDOVREUHRTXHpGHÀFLrQFLDVHQGR
tal evolução o propósito da mudança de conceito a respeito do objeto estudado. A
GHÀFLrQFLDTXHMiIRLFRQVLGHUDGDFRPRRULJHPGRSHFDGRHFRPRDOJRDQHFHVVLWDU
GHFXUDKRMHpHQWHQGLGDFRPRXPLPSHGLPHQWRUHVXOWDQWHGHLQWHUDo}HVYDULiYHLV
da pessoa com o ambiente social. Telles Junior (2011, p. 20) explica essas mudanças
GHFRQFHLWXDomR
São apenas aparentes as anormalidades que contrariam
HUU{QHDV FRQFHSo}HV FLHQWtÀFDV SRLV SDVVDP D VHU FRQVLGHUDGDV
SURFHGLPHQWRV QRUPDLV QR PRPHQWR HP TXH WDLV FRQFHSo}HV VmR
substituídas por outras, geradas à luz das realidades observadas.

Não obstante toda a evolução conceitual e legislativa, persiste uma
ODFXQD QD OHL VREUH DV FRQGLo}HV GH LQVWDODomR H DORFDomR SHQLWHQFLiULD GR SUHVR
FRPGHÀFLrQFLD1HVWHVHQWLGREXVFDVHDOJXPDVROXomRFRPRÀPGHUHVJXDUGDUD
GLJQLGDGHGRGHÀFLHQWHHQFDUFHUDGRRTXHVHID]QRSUy[LPRWySLFR
2 $&21',d®2'((;,67È1&,$281®2'235(62
&20'(),&,È1&,$3$5$2(67$'2%5$6,/(,52
Não se tem notícia, no Brasil, de celas adaptadas para pessoas com
GHÀFLrQFLD2TXHVHVDEHpTXHJHUDOPHQWHDGLUHomRGRHVWDEHOHFLPHQWRFDUFHUiULR
OLPLWDVHDVHSDUDUXPDFHODSDUDFRORFDURVSUHVRVFRPGHÀFLrQFLD(VVDVLWXDomR
SHUPLWH GXDV FRQFOXV}HV OyJLFRUDFLRQDLV D SULPHLUD R GHÀFLHQWH ItVLFR QmR WHP
capacidade de delinquir e por isso não há proteção prisional adequada porque não
H[LVWHWDOQHFHVVLGDGH(DVHJXQGDDGHÀFLrQFLDItVLFDVHULDHTXLSDUiYHODXPDGDV
FDXVDVH[FOXGHQWHVSUHYLVWDVQRDUWLJRGR&yGLJR3HQDO
Como se sabe que não há em nossa legislação penal qualquer causa que
LPSHoDRMXOJDPHQWRHDFRQGHQDomRGRGHÀFLHQWHItVLFRLPSRUWDUHVVDOWDUTXHHOH
não pode ser considerado inimputável pois, em regra, tem o seu discernimento
PHQWDO WRWDOPHQWH SUHVHUYDGR 4XHVWmR WRUPHQWRVD HQWmR DÀJXUDVH QR VHQWLGR
GD H[LVWrQFLD RX QmR GR SUHVR FRP GHÀFLrQFLD HP IDFH GR (VWDGR EUDVLOHLUR 1R
FDPSRSXUDPHQWHÀORVyÀFRGHYHVHHQWHQGHURTXHpH[LVWLU"+HLGHJJHU S
 H[SOLFD
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A interpretação da pre-sença em sua cotidianidade
QmR GHYH SRUpP VHU LGHQWLÀFDGD FRP GHVFULomR GH XPD IDVH
primitiva da pre-sença, cujo conhecimento pudesse ser transmitido
empiricamente pela antropologia. Cotidianidade não coincide com
primitividade. Cotidianidade é antes um modo de ser da pre-sença,
justamente e sobretudo, quando a pre-sença se move numa cultura
altamente desenvolvida e diferenciada.

Na
estrutura
heideggeriana
a
presença
é
pré-condição da existência, de maneira que é possível indagar se o preVR FRP GHÀFLrQFLD SRGH H[LVWLU HP XP DPELHQWH QmR DGDSWDGR
às suas necessidades básicas. Acredita-se que não, pois no momento em que lhe é
UHWLUDGDDSRVVLELOLGDGHGHDGDSWDomRDVXDGHÀFLrQFLDSDVVDDVHUYLVWDQRYDPHQWH
pelo modelo médico e a condução de sua vida dentro do estabelecimento penitenciário irá docilizar o seu corpo, retomando a era da ortopedia social, que Foucault
H[SOLFDFRPSUHFLVmR S 
É assim que no século XIX, desenvolve-se em torno da
instituição judiciária e para lhe permitir assumir a função de controle
dos indivíduos ao nível de sua periculosidade, um gigantesca serie
GH LQVWLWXLo}HV TXH YmR HQTXDGUDU RV LQGLYtGXRV DR ORQJR GH VXD
H[LVWrQFLD LQVWLWXLo}HV SHGDJyJLFDV FRPR D HVFROD SVLFROyJLFDV RX
psiquiátricas como o hospital, o asilo, a policia, etc. (...) Entramos
assim na idade do que eu chamaria de ortopedia social.

A institucionalização propiciada pelo sistema carcerário brasileiro
remete à época da “ortopedia social”, com mais ênfase quando o preso é pessoa
FRP GHÀFLrQFLD (OH p LQVWLWXFLRQDOL]DGR GXDV YH]HV SULPHLUR SHOD GHÀFLrQFLD
que no seio social não é bem aceita, fato que o leva a perseguir critérios ambientais
de normalidade; segundo, pela instituição, que, não adaptada, não permite a total
existência de seu ser enquanto nela está encarcerado. Neste sentido, Shecaira (2011,
S FRPHQWDTXHDTXHVWmRSRGHVHUSRVWDQRVVHJXLQWHVWHUPRV´QDPRGHUQLGDGH
KDYLDDVLQVWLWXLo}HVHVHXVPXURVQDSyVPRGHUQLGDGHHVVHVPXURVQmRGHL[DPGH
existir, mas acompanha-se um movimento contínuo em que a vigilância se espraia
por toda a sociedade.”
A inexistência da possibilidade de o preso existir com sua totalidade conduz
VXDYLGDDGRLVDVSHFWRVGHJUDQGHUHOHYkQFLDHPVHQWLGRHVWULWRDGHÀFLrQFLDGH
TXHpSRUWDGRUYROWDDVHUWD[DGDFRPRFRQGLomRTXHLPS}HDUHDELOLWDomRSRLVR
DPELHQWHHPTXHVHHVWiLQVHULGRQmRSRVVLELOLWDDYLYrQFLDWRWDOGDVVXDVOLPLWDo}HV
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/DWHUDOPHQWHWDOVLWXDomRUHIRUoDRFRQFHLWRPpGLFRGHGHÀFLrQFLDSRVVLELOLWDQGRR
retrocesso de normas.
 3RUWDQWR R SUHVR FRP GHÀFLrQFLD QmR SRGH YLYHU GHQWUR GD LQVWLWXLomR
FDUFHUiULD FRQIRUPH D QDWXUH]D GH VXD GHÀFLrQFLD 1HVWH SRQWR LQYRFDQGR
+HLGHJJHU S ´QDWXUH]DDTXLSRUpPQmRGHYHVHUFRPSUHHQGLGRFRPR
DOJR VLPSOHVPHQWH GDGR H QHP WmR SRXFR FRPR IRUoD QDWXUDOµ $ GHÀFLrQFLD QmR
pode ser entendida como fato natural, tendo em vista que a situação carcerária
DWXDOQmRLQFOXVLYDLQÁXHQFLDGHPRGRSUHSRQGHUDQWHQDYLGDGRLQGLYtGXRSUHVR
e, consequentemente, ataca também sua dignidade.
6H D GHÀFLrQFLD OHYD FRQFUHWDPHQWH D XPD SHQDOLGDGH PDLV JUDYRVD
GHYLGRjVFRQGLo}HVDPELHQWDLVGDXQLGDGHFDUFHUiULDSRUTXHDUHIHULGDFRQGLomR
 GHÀFLrQFLD ItVLFD  QmR SRGH LQÁXHQFLDU QD DSOLFDomR H QD H[HFXomR GD SHQD"
Esta solução bem poderia ser objeto de alguma reforma legislativa, quiçá depois
GH UHLWHUDGDV GHFLV}HV GRV WULEXQDLV VXSHULRUHV TXH WLYHVVHP R ÀWR GH UHVROYHU R
SUREOHPDFDUFHUiULRUHODFLRQDGRjFRQGLomRGRSUHVRFRPGHÀFLrQFLD(VWHVHJXQGR
caminho passa pela postura processual dos agentes do direito, notadamente os
DGYRJDGRVSDUWLFXODUHVHS~EOLFRVTXHDWXDPHPIDYRUGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
/RJR VH LQIHUH TXH R HQWH GHÀFLrQFLD SUHMXGLFD D H[LVWrQFLD GD SHVVRD
inserida na unidade carcerária. A falta de adequação das penitenciarias retiram a
SRVVLELOLGDGHGHRSUHVRGHÀFLHQWHFRQYLYHUFRPVXDSUySULDGHÀFLrQFLDOHYDQGRRD
um estado de miserabilidade social e condicionando-o a permanente marginalidade.
+HLGGHJHUOHFLRQDQGRVREUHDSUHVHQoDH[SOLFD S 
O ser, que está em jogo no ser deste ente, é sempre
meu. Nesse sentido, a pre-sença nunca poderá ser apreendida
ontologicamente como caso o exemplar de um gênero de entes
simplesmente dados. Pois, para os entes simplesmente dados, o seu
“ser” é indiferente ou, mais precisamente, eles são de tal maneira
que o seu ser não se lhes pode tornar nem indiferente nem não
indiferente. A interpelação da pre-sença deve dizer sempre também
RSURQRPHSHVVRDOGHYLGRDVHXFDUiWHUGHVHUVHPSUHPLQKD´HX
sou”, “tu és”.


$ GLÀFXOGDGH GR SUHVR FRP GHÀFLrQFLD HP FRDELWDU FRP VXD
GHÀFLrQFLD GHQWUR GD XQLGDGH SULVLRQDO SUHMXGLFD D VXD H[LVWrQFLD DQXODQGRD
TXDVHTXHFRPSOHWDPHQWH9HULÀFDVHTXHDQmRSRVVLELOLGDGHGHRSUHVRVHUYDOH
dizer, existir em sua totalidade, atenta diretamente contra a sua dignidade. A falta
GH OHJLVODomR TXH LPSRQKD D UHDOL]DomR GH DGDSWDo}HV HP XQLGDGHV FDUFHUiULDV
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ID]HPSUHVXPLUGLUHWDPHQWHDLQH[LVWrQFLDGRSUHVRFRPGHÀFLrQFLDpFRPRVHHOH
não existisse. Essa evidente e inadmissível omissão do Estado deveria, pela lógica
racional, ser objeto de ataque pela via do habeas corpus.
De fato, é manifesto que o cárcere, por sua inadaptabilidade, conduz a
LQH[LVWrQFLDGDGHÀFLrQFLDHDPRUWHGRVHUSDUDDH[LVWrQFLDDSDUWLUGRPRPHQWR
HPTXHDGHÀFLrQFLDGRSUHVRpGHVFRQVWUXtGDSHORDPELHQWHItVLFRHPTXHHOHHVWi
LQVHULGR6KHFDLUD SS IDODVREUHRFiUFHUH
Se for verdade, por exemplo, que a prisão acentua a
diferença social, devemos utilizá-la, somente como ultima instância.
Se assim não for, o cárcere representara a materialização de um
modelo que se consolida através do processo de “desconstrução”
e “reconstrução” continua dos indivíduos no interior da instituição
EHQHÀFLDULD 2 SREUH VH WRUQD FULPLQRVR R FULPLQRVR VH WRUQD
SULVLRQHLURHHQÀPRSULVLRQHLURVHWRUQDSREUH(negritos nossos).

6HJXLQGRDOyJLFDGH6KHFDLUDRSREUHFRPGHÀFLrQFLDVHWRUQDFULPLQRVRR
FULPLQRVRFRPGHÀFLrQFLDVHWRUQDSULVLRQHLURHHQÀPRSULVLRQHLURFRPGHÀFLrQFLD
morre para sua própria existência, não conseguindo mais se reabilitar dentro da
VRFLHGDGH KDMD YLVWD TXH ÀFRX GHQWUR GH XP VLVWHPD TXH DQXORX XPD FRQGLomR
EiVLFDGDVXDSUHVHQoDQRPXQGRRXVHMDVXDGHÀFLrQFLD
1HVWHVHQWLGRVHJXQGR+HLGHJJHU S ´DSUHVHQoDVHFRQVWLWXL
SHOR FDUiWHU GH VHU PLQKD VHJXQGR HVWH RX DTXHOH PRGR GH VHUµ 9HULÀFDVH TXH
D SUHVHQoD D H[LVWrQFLD GD GHÀFLrQFLD FRQGLFLRQD D DSOLFDomR GR PRGHOR VRFLDO
referendado pela convenção internacional, objeto explicado no item anterior. Diante
disso, mostra-se de forma contundente e fulcral que a prisão de uma pessoa com
GHÀFLrQFLDVHPFRQGLo}HVDGHTXDGDVQRFiUFHUHUHWLUDGHODWRGDDSRVVLELOLGDGHGH
se reabilitar ou se (re)integrar dentro da sociedade.
$/HL/HLGH([HFXomR3HQDOWHPDOJXPDSUHYLVmRDUHVSHLWR
GR SUHVR  RX ÀOKR GD FRQGHQDGD  FRP GHÀFLrQFLD HP DSHQDV GRLV GLVSRVLWLYRV
D VDEHU QR DUWLJR  TXH HP UHODomR DR WUDEDOKR GLVS}H HP VHX   TXH HOHV H
os doentes “somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado”, e no artigo
117, III, que contempla a possibilidade de a condenada presa, em regime aberto,
TXHWHQKDÀOKRPHQRURXFRPGHÀFLrQFLDItVLFDGHVFRQWDUVXDSHQDQDGHQRPLQDGD
prisão albergue domiciliar.
Destarte, como já registrado neste trabalho, a LEP é completamente
RPLVVDTXDQWRjQHFHVVLGDGHGHDGDSWDo}HVQRVHVWDEHOHFLPHQWRVFDUFHUiULRVSDUD
SRVVLELOLWDUDDFHVVLELOLGDGHGRSUHVRFRPGHÀFLrQFLD
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De outro lado, tem-se, entre nós, a Lei 10.098/2000, que “estabelece
normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas
SRUWDGRUHVGHGHÀFLrQFLDRXFRPPRELOLGDGHUHGX]LGDµVHQGRTXHVHXFDStWXOR,9
GLVS}HDUHVSHLWRGDDFHVVLELOLGDGHQRVHGLItFLRVS~EOLFRVRXSULYDGRVGHVWLQDGRVDR
XVRFROHWLYRSUHYHQGRDWpPHVPRDUHIRUPDSDUDTXHWDOÀQDOLGDGHVHMDDWLQJLGD
(artigo 11).
1mR EDVWDVVH SRU PHLR GR 'HFUHWR  R %UDVLO SURPXOJRX D
“Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação”,
da qual é subscritor.
Todavia, não obstante esses textos normativos, absolutamente nenhuma
iniciativa nosso legislador teve para reformar a Lei de Execução Penal, visando
D GDU HIHWLYD FRQGLomR GH DFHVVLELOLGDGH H GH H[LVWrQFLD DR SUHVR FRP GHÀFLrQFLD
'LDQWHGHVVDLOtFLWDHLQDGPLVVtYHORPLVVmRFRQÀJXUDGRUDGHVHUtVVLPDYLRODomRj
GLUHLWRVKXPDQRVHIXQGDPHQWDLVDLQGDJDomRpRTXHRVFRQVWUXWRUHVGRGLUHLWR
notadamente os magistrados, devem fazer para evitar tal violação?
Aqui, vem à tona, com possibilidade de aplicação da mesma solução, a
GHFLVmRSURODWDGDHPSHOR(7ULEXQDOGH-XVWLoDGR5LR*UDQGHGR6XO
(Apelação nº 70029175668, da Comarca de Porto Alegre, 5ª Câmara, Presidente Des.
Aramis Nassif, apelante Rafael Santos de Jesus, apelado o Ministério Público), na
TXDO R UpX IRL FRQGHQDGR SRU WHU SUDWLFDGR FULPH GH URXER j SHQD GH  DQRV H 
meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa.
Todavia, no tocante à privação de liberdade, ante a constatação de que aquela
unidade da federação não oferece vaga no sistema prisional que atenda à legalidade,
notadamente à dignidade da pessoa humana, os julgadores integrantes da Câmara
Criminal “por maioria, determinaram que o apenado cumpra pena em domicílio
enquanto não houver estabelecimento que atenda aos requisitos da LEP, vencido o
Relator, que determinava a suspensão da expedição do mandado de prisão enquanto
não houver estabelecimento que atenda a tais requisitos.”
No corpo do acórdão o i. Relator lembrou que nossa Constituição Federal
inibe, como direito e garantia fundamental, penas cruéis (art. 5, XLVII, “e”), e prevê
que “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza
do delito, a idade e o sexo do apenado” (XLVIII), observando-se que “é assegurado
aos presos o respeito à integridade física e moral” (XLIX), além do que “ninguém
será submetido a tortura nem a tratamento desumano e degradante” (III). “Na
suma, a Lei Maior estabelece – diferente não poderia ser neste estágio civilizatório –
o princípio da humanidade das penas!”
Ainda, o v. Acórdão lembra que “todos, absolutamente todos, sabemos
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que o Estado é violador dos direitos da população carcerária. Todos, absolutamente
WRGRV VDEHPRV GDV FRQGLo}HV SULVLRQDLV ( PHVPR DVVLP FRQÀUPDPRV R
sofrimento gótico que alcança os apenados”, de modo que “é momento (tardio,
talvez) de dar um basta. Ou seja, de se cumprir integralmente a legalidade (não
apenas naquilo que prejudica o cidadão)”, anotando-se, ainda, que “Ferrajolli
já denunciou que a história dos presídios é mais degradante que a história dos
crimes!”. De se imaginar, então, a que ponto chega a degradação nessa história dos
SUHVtGLRVQRWRFDQWHDRSUHVRFRPGHÀFLrQFLDDRTXDOVmRSOHQDPHQWHDSOLFiYHLV
os fundamentos da decisão em comento.
No mesmo voto, o d. Relator lembra que Zaffaroni, em relação ao princípio
da humanidade, obtempera que cabe ao julgador, “diante as particularidades do
caso concreto – o réu que sofre de grave enfermidade ou está próximo da morte; o
TXHVRIUHXXPDFLGHQWHRXXPDYLROrQFLDFDUFHUiULDJUDYHµRXRTXHWHPGHÀFLrQFLD
física, aduz-se aqui –, “reconhecer a crueldade da pena e adequá-la de modo a
atender aos ditames do referido princípio”, até porque “o princípio da humanidade
das penas tem vigência absoluta e que não deve ser violado nos casos concretos, isto
é, que deve reger tanto a ação legislativa – o geral – como a ação judicial – particular
–, o que indicaria que o juiz deve ter o cuidado de não violá-lo”.
(VWDVROXomRpDTXHVHLPS}HXPDYH]TXHQmRVHSRGHFRJLWDUGDKLSyWHVH
GHH[FOXGHQWHGHLPSXWDELOLGDGHSRUFRQWDGHGHÀFLrQFLDItVLFDDOJRDEVWUDWDPHQWH
absurdo, até porque isto permitiria a pratica de uma série de ilícitos penais por
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLD
Destarte, mostra-se necessária a adequação da legislação penal brasileira,
HP HVSHFLDO D OHL GH H[HFXo}HV SHQDLV QR VHQWLGR GH SURPRYHU SROtWLFDV S~EOLFDV
voltadas à reforma e adaptação do espaço físico nos estabelecimentos prisionais
para a existência desses presos, ou, enquanto isso não possa ser resolvido, que se
adote a solução extra carcerária atrás proposta, no tocante à execução da pena ao
DXWRUGRGHVYLRTXHWHQKDGHÀFLrQFLDItVLFD
2(67$7872'$3(662$&20'(),&,È1&,$($6
NORMAS RELATIVAS À PRISÃO DO RÉU DEFICIENTE
Dentro do tema que está sendo abordado e de acordo com o reconhecimento
que vem sendo imposto pela legislação internacional aos Estados, no que concerne
jSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDR%UDVLOHGLWRXDOHLQFKDPDGDGH´(VWDWXWR
GD3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDµTXHRULHQWDRPXQGRMXUtGLFRQRWRFDQWHDRPHLRGHVH
WUDWDUDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
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No âmbito penal, o Estatuto acima referido estabelece a norma referente
DDFHVVLELOLGDGHQDVSULV}HVHPVHXDUWLJRHVSHFLDOPHQWHQR&RQWXGRWRGR
RDUWLJRHVWDEHOHFHGLUHWUL]HVSDUDTXHRDSHQDGRFRPGHÀFLrQFLDItVLFDSRVVDJR]DU
GHDGDSWDo}HVUD]RiYHLVTXHSRVVLELOLWHPVXDYLGDQRHVWDEHOHFLPHQWRFDUFHUiULRGH
IRUPDGLJQD5HIHULGRGLVSRVLWLYRDVVLPHVWiSRVWR
Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da
SHVVRDFRPGHÀFLrQFLDjMXVWLoDHPLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHVFRP
DVGHPDLVSHVVRDVJDUDQWLQGRVHPSUHTXHUHTXHULGRVDGDSWDo}HVH
recursos de tecnologia assistiva.
o $ÀPGHJDUDQWLUDDWXDomRGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLD
em todo o processo judicial, o poder público deve capacitar os
membros e os servidores que atuam no Poder Judiciário, no
Ministério Público, na Defensoria Pública, nos órgãos de segurança
pública e no sistema penitenciário quanto aos direitos da pessoa com
GHÀFLrQFLD
 o  'HYHP VHU DVVHJXUDGRV j SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD
submetida a medida restritiva de liberdade todos os direitos e
JDUDQWLDVDTXHID]HPMXVRVDSHQDGRVVHPGHÀFLrQFLDJDUDQWLGDD
acessibilidade.
o A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão
as medidas necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei.

Da leitura do artigo deve-se depreender dois pontos de suma relevância.
3ULPHLUDPHQWHR(VWDGRSRUPHLRGHVXDVLQVWLWXLo}HVS~EOLFDVGHYHDVVHJXUDUDSOHQD
acessibilidade nos estabelecimentos prisionais. Denotando uma responsabilidade
objetiva do Poder Público, o caput do artigo 79, combinado com o artigo 10, também
GR(VWDWXWRSRGHGDUHQVHMRDXPDRQGDGHDo}HVGHLQGHQL]Do}HVSRUGDQRVPRUDLV
derivadas da omissão estatal em garantir acessibilidade no sistema carcerário. Eis o
TXHUH]DRPHQFLRQDGRDUWLJR
Art. 10. Compete ao poder público garantir a dignidade
GDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDDRORQJRGHWRGDDYLGD

Um segundo ponto de suma relevância presente no artigo 79 do Estatuto
pHQFRQWUDGRQRSDUiJUDIRTXHHOHJHD'HIHQVRULD3~EOLFDHR0LQLVWpULR3~EOLFR
FRPR yUJmRV FRP DWULEXLo}HV SDUD D EXVFD GD JDUDQWLD GRV GLUHLWRV SUHYLVWRV QR
referido artigo. Neste sentido, sustenta-se que tanto a Defensoria quanto o Ministério
3~EOLFRWrPDUHVSRQVDELOLGDGHGHÀVFDOL]DomRHH[HFXomRSDUDRÀHOFXPSULPHQWR
da lei, podendo se valer de meios processuais como a ação civil pública para obrigar
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o Estado a criar as celas revestidas de acessibilidade.
A lógica jurídica nos remete a outros dois relevantes pontos. Um deles, o
SULPHLURpTXHRUpXSUHVRFRPGHÀFLrQFLDSRGHVHUDVVLVWLGRGD'HIHQVRULD3~EOLFD
LQGHSHQGHQWHGHVXDVLWXDomRÀQDQFHLUDKDMDYLVWDTXHWDOyUJmRWHPDDWULEXLomRGH
buscar a garantia de seu direito, assim como o Ministério Público. Neste sentido, o
Ministério Público atua também para buscar a efetivação dos direitos de cidadania e
dignidade da pessoa humana, inclusive para levar o Estado a instalar tal celas. Vale
dizer, na ação penal referido Órgão (o parquet) atua como acusação contra o réu, mas
QDIDVHGDH[HFXomRSHQDOGHYHUiDWXDUHPIDYRUGDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDGHWLGD
em ambiente físico impróprio.
O segundo ponto é que o direito à acessibilidade em celas prisionais,
apesar de o Estatuto ser uma lei ordinária, é próprio de uma norma fundamental
SHODWpFQLFDGHUHÀQDPHQWRRXVHMDDQRUPDTXHUHIHUHQFLDDGLJQLGDGHGDSHVVRD
humana não necessita estar na Constituição para ter o status de norma fundamental.
1HVWHVHQWLGRDGRXWULQDDOHPmH[S}H$OH[\ S 
Este tipo de relação entre as normas mencionadas e o texto
constitucional, deve ser denominado “UHODomRGHUHÀQDPHQWR”. Além
desta, há uma segunda relação especial com o texto constitucional,
isto é, com a norma por ele diretamente expressa. Na medida que
o Tribunal Constitucional Federal aceita as normas anteriormente
PHQFLRQDGDV HOH SUHVVXS}H TXH HODV GHYHP VHU DFHLWDV SRUTXH D
&RQVWLWXLomRFRQWpPRDUWSDUiJUDIRLQFLVR,7UDWDVHSRUWDQWR
de uma relação de fundamentação HQWUH D QRUPD D VHU UHÀQDGD H D
QRUPDTXHDUHÀQD(VWDVGXDVUHODo}HVMXVWLÀFDPFRQVLGHUDUFRPR
normas de direitos fundamentais não somente normas que são
expressas pelo texto constitucional, mas também normas do tipo
acima mencionado.

O autor acima, utilizando do contexto alemão, traz-nos uma visão
totalmente aplicável no direito brasileiro, inclusive no tocante à norma em comento,
SRLV R DUWLJR  GR (VWDWXWR GD SHVVRD FRP 'HÀFLrQFLD VH UHÀQD FRP R DUWLJR 
GD &RQVWLWXLomR )HGHUDO H FRP R 'HFUHWR /HJLVODWLYR   TXH UDWLÀFRX D
&RQYHQomR ,QWHUQDFLRQDO GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD  SRUTXH HVWDEHOHFH SDGU}HV
diretos para a efetivação da dignidade da pessoa que está na condição de alguém
FRPGHÀFLrQFLD
E por serem direitos fundamentais devem ter aplicação imediata, consoante
DSUHYLVmRFRQWLGDQRDUWLJRGD&RQVWLWXLomR)HGHUDOGH3DUWLQGRGD
ÀORVRÀD GH +HLGGHJHU Mi H[SRVWD SRGHVH DWHQWDU TXH D IDOWD GH FHOD DGDSWDGD
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SDUDSHVVRDFRPGHÀFLrQFLDFRQVWLWXLJUDYHYLRODomRGHVHXVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLV
H FRQGLFLRQD D SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD D XP HVWDGR GH ´PRUWH HP YLGDµ QmR VH
olvidando a proibição de serem aplicadas penas que não possam ser efetivadas à luz
GRHVWDWXWRYLJHQWH1HVWDOLQKDGHUDFLRFtQLRSUHOHFLRQD+HVVH S VREUHD
YDOLGDGHGRRUGHQDPHQWRMXUtGLFRQRFRQWH[WRVRFLDO
2 VLJQLÀFDGR GD RUGHQDomR MXUtGLFD QD UHDOLGDGH H
em face dela somente pode ser apreciado se ambas – ordenação e
realidade – forem consideradas em sua relação, em seu inseparável
contexto, e no seu condicionamento recíproco. Uma análise isolada,
unilateral, que leve em conta apenas um ou outro aspecto, não se
DÀJXUDHPFRQGLo}HVGHIRUQHFHUUHVSRVWDDGHTXDGDDTXHVWmR3DUD
aquele que contempla apenas a ordenação jurídica, a norma “está em
vigor” ou “está derrogada”. Não há outra possibilidade. Por outro
lado, quem considera, exclusivamente, a realidade política e social
ou não consegue perceber o problema na sua totalidade, ou será
OHYDGRDLJQRUDUVLPSOHVPHQWHRVLJQLÀFDGRGDRUGHQDomRMXUtGLFD

De acordo com a interpretação do constitucionalista, quando aplicado ao
HVWDWXWR DGUHGH PHQFLRQDGR YHULÀFDVH GH SODQR TXH p LPSRVVtYHO D H[HFXomR GH
XPD PHGLGD UHVWULWLYD GH OLEHUGDGH DSOLFDGD D XPD SHVVRD FRP GHÀFLrQFLD ItVLFD
quando não há celas carcerárias dotadas de acessibilidade. Neste caminho trilhase o aspecto da ilegalidade e da inconstitucionalidade do Estado em não fornecer
HQFDUFHUDPHQWRQRVSDGU}HVHVWDEHOHFLGRVSRUHOHSUySULR
A ausência de política pública adequada na implementação da norma
IXQGDPHQWDO GR DUWLJR  GR (VWDWXWR GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD FRQGX] D XPD
tese jurídica e hermenêutica que não apenas impossibilita o encarceramento de
SHVVRDV FRP GHÀFLrQFLD PDV UHWURDJH GH IRUPD ex tunc aos atos administrativos
TXHHQVHMDUDPDRHQFDUFHUDPHQWRGHSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDItVLFD2(VWDWXWRGD
3HVVRDFRP'HÀFLrQFLDSRUIRUoDGRDUWLJRIRPHQWDQDSUDWLFDDÀORVRÀDGH
+HLGGHJHUHSRVLWLYDRTXHDQWHVHUDDSHQDVPHUDWHRULDMXVÀORVyÀFD
Por lei, a partir do dia 5 de janeiro de 2016, o estado que encarcera
SHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDHPFHODVVHPDVQHFHVViULDVDGDSWDo}HVHVWDUiFRPHWHQGR
ilegalidade, além do que estará aplicando uma dupla penalidade pelo mesmo fato
criminoso, qual seja, a restrição da liberdade e também a restrição da acessibilidade
TXHFRQVWLWXLXPIDWRYLRODGRUGDGLJQLGDGHGDSHVVRDKXPDQDGRGHÀFLHQWH2UD
tal ilícito não pode ser tido como válido em um ordenamento penal que tem como
principio o ne bis in idem, Logo, conclui-se que a legislação do estatuto abriu um
vale entre a realidade e a ordenação jurídica, o que pode levar à sustentação da
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OLEHUGDGHGRLQIUDWRUFRPGHÀFLrQFLDTXDQGRDXVHQWHRUHTXLVLWRGHDFHVVLELOLGDGH
nos estabelecimentos carcerários.
CONCLUSÃO
'LDQWHGHWXGRRTXHIRLH[SRVWRYHULÀFRXVHTXHR(VWDGRQmRSUHSDURX
VXDOHJLVODomRSHQDOSDUDRFDVRGHSUHVRVFRPGHÀFLrQFLD7DOGHVSUHSDURQmRLQLEH
RPHVPR(VWDGRGHSUHQGHUSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDDLQGDTXHRIDoDGHVFXPSULQGR
RXWUDV GLVSRVLo}HV QRUPDWLYDV LQFOXVLYH SUHYLVWDV FRPR JDUDQWLD IXQGDPHQWDO QD
Constituição Federal. Vale dizer, o Estado exige que o cidadão cumpra a Lei, mas
HOHPHVPRQmRDFXPSUHLQFLGLQGRHPRPLVV}HVYHUGDGHLUDPHQWHFULPLQRVDV(P
GHFRUUrQFLDDVSULV}HVEUDVLOHLUDVGLÀFXOWDPDYLGDGRGHÀFLHQWHVHPSUHUHFROKLGR
QXPFiUFHUHTXHQmRWHPDGDSWDo}HVTXHSURPRYDPXPDH[LVWrQFLDGLJQDGHVXD
GHÀFLrQFLD
6DOLHQWHVHTXHQmRKiQHQKXPDFDXVDTXHFRQÀJXUHH[FOXGHQWHSRUFRQWD
GDGHÀFLrQFLDItVLFD7RGDYLDUHVWRXGHPRQVWUDGRTXHRSUHVRTXHDWHPGRSRQWR
GH YLVWD ÀORVyÀFR H SHQLWHQFLiULR QmR H[LVWH SRLV D VXD H[LVWrQFLD H SUHVHQoD QR
PXQGRHVWiFRQGLFLRQDGDDSRVVLELOLGDGHGHYLYrQFLDGHVXDGHÀFLrQFLD
4XDQGR HVWD SRVVLELOLGDGH p UHWLUDGD R SUHVR FRP GHÀFLrQFLD p OHYDGR
à morte, morte para reabilitação social e/ou (re)integração social, pois perde as
características sociais que o acompanham pela vida.
Mostra-se conclusivo e evidente, no particular, que há a necessidade de
adoção de meios alternativos de execução da pena privativa de liberdade até que
surja uma política pública efetiva de adaptação do sistema carcerário para pessoas
FRPGHÀFLrQFLDItVLFDVRESHQDGHHQTXDQWRLVWRQmRRFRUUHUSUHVRVFRPGHÀFLrQFLD
serem conduzidos obrigatoriamente a uma situação total de inexistência.
2 (VWDWXWR GD 3HVVRD FRP 'HÀFLrQFLD TXH HQWUDUi HP YLJRU D SDUWLU GR
GLD  GH MDQHLUR GH  UHIHUHQGD HVVD SRVLomR HP VHX DUWLJR    GH PRGR
TXHDSDUWLUGDPHQFLRQDGDYLJrQFLDDVSHVVRDVFRPGHÀFLrQFLDTXHHVWHMDPSUHVDV
em lugares sem acessibilidade deverão ser colocadas em liberdade, por conta da
ilegalidade cometida frente ao artigo já referido.
Mesmo com a lamentável omissão em relação à Lei de Execução
Penal, esse novo quadro legislativo obriga o Estado a criar uma estrutura que possa
DEULJDURSUHVRFRPGHÀFLrQFLDGHIRUPDGLJQDVHPTXHRFRUUDGXSODYLRODomRDRV
seus direitos fundamentais.
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