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RESUMO 
 

A presente pesquisa analisa o instituto criminal punitivista do Sistema Carcerário sob 
a ótica da vulnerabilidade de grupos específicos marginalizados pela sociedade desde 
seus primórdios, quais sejam, pessoas com deficiência física motora e sensorial 
inseridas em estabelecimentos prisionais, bem como compreender sua evolução 
existencial e conceitual como ser humano que não adere os padrões de normalização 
social, fator ao qual leva-se em consideração a exclusão dos indivíduos considerados 
diferentes. Com o advento da Constituição Federal em 1988, tais grupos obtiveram 
seus direitos e prerrogativas positivados, a fim de que o Estado atuasse fielmente 
como provedor de sua inclusão e acessibilidade física à mobilidade e locomoção 
destes, contudo, tais garantias não se incluíram no rol da legislação criminal e 
processual penal, a qual desligou-se quase que completamente sobre a existência de 
pessoas com deficiência ocupando polo ativo da ação penal inseridas no cumprimento 
da pena privativa de liberdade. Neste derradeiro, busca-se, através do método de 
pesquisa dedutivo e utilização da técnica bibliográfica, perfazer uma análise crítica 
analítica perante os direitos da pessoa com deficiência quanto réu, bem como as 
condições carcerárias às quais se encontram, apontando eventuais problemáticas 
tangentes à omissão de direitos fundamentais vitais e de acessibilidade, elencando 
normas arquitetônicas das quais os estabelecimentos prisionais não cumprem, com o 
intuito de elucidar e levantar discussão doutrinária relacionada com a realidade. 
 
Palavras-chave: Sistema Carcerário. Pessoa com deficiência. Acessibilidade. 
Execução Penal. Dignidade da Pessoa Humana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

ABSTRACT 
 

This research analyzes the punitive criminal institute of the Prison System from the 
perspective of the vulnerability of specific groups marginalized by society since its 
beginnings, that is, people with physical and sensory disabilities inserted in prison 
establishments, as well as understanding their existential and conceptual evolution as 
human being who does not adhere to the standards of social normalization, a factor 
which takes into account the exclusion of individuals considered different. With the 
advent of the Federal Constitution in 1988, such groups obtained their positive rights 
and prerogatives, so that the State could act faithfully as a provider of their inclusion 
and physical accessibility to their mobility and locomotion, however, such guarantees 
were not included in the list of criminal and criminal procedural legislation, which almost 
completely detached itself from the existence of people with disabilities occupying an 
active pole of criminal action inserted in the execution of the deprivation of liberty. In 
this last one, it is sought, through the deductive research method and the use of the 
bibliographic technique, to carry out a critical analytical analysis before the rights of the 
disabled person as defendant, as well as the prison conditions to which they find 
themselves, pointing out possible problems tangent to the omission vital fundamental 
rights and accessibility, listing architectural standards that prisons do not comply with, 
in order to elucidate and raise doctrinal discussion related to reality. 
 
Keywords: Prison System. Disabled Person. Acessibility. Penal Execution. Human 
Dignity.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O sistema punitivista brasileiro, desde seus primórdios, não se direciona 

à conduta de punir através da efetividade dos objetivos ao qual se compromete, dado 

que não assevera condições mínimas para que a pena imposta ao indivíduo seja 

cumprida em consonância com a garantia de sua própria vida, pouco se importando o 

Estado sobre os resultados do que se reflete o sistema vingativo sobre uma infração 

cometida. 

Inicialmente, as condutas sancionatórias, caracterizadas pela existência 

de suplícios, penas capitais e corporais em praça pública como espetáculo aos povos, 

foi influenciada por ideais humanistas e excluiu políticas abusivas sobre o domínio 

corporal dos apenados, os quais ainda desconheciam o sistema de privação de 

liberdade como punição, somente quando esta se tratava de uma maneira de 

aguardar a pena de fato.  

Influenciado por ideais humanistas trazidos por Beccaria, o sistema 

penal excluiu as mazelas das penas corporais e de morte como os únicos pilares 

punitivos, ao modo que, com o desenvolver da sociedade, a privação de liberdade 

chegou ao patamar de espinha dorsal do sistema, sendo assim, as penas se 

cumpririam em estabelecimento prisional que cercearia a liberdade dos apenados, 

direcionados sobre a necessidade de reintegrar aquele indivíduo na sociedade 

futuramente e mais preparado, de forma que não voltaria a cometer o mesmo delito. 

O sistema não previu a existência de indivíduos em condições 

vulneráveis como autores de delitos que seriam destinados ao cumprimento de pena 

em privação de sua liberdade, fator resultante da desatenção estatal perante à 

diversidade dos povos e a garantia de direitos processuais penais sobre grupos 

marginalizados, como é o caso da pessoa com deficiência física. 

As pessoas com deficiência são, muitas vezes, excluídas do mundo 

social que se esquece de sua existência, consequência da carência de políticas 

públicas que ativem a inclusão social destes indivíduos. O mundo se desenvolveu 

dentro de uma esfera da padronização do que se considera normal, motivo pelo qual 

as pessoas com deficiência física foram excluídas desde a historicidade de povos 

primitivos, por seu turno, tal concepção ainda assombra a sociedade até mesmo nas 

eras mais modernas.  
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O sistema punitivo não visou cuidados sobre o réu com deficiência física, 

mais especificamente sobre a deficiência física motora e sensorial, inserindo-o em 

ambientes desumanos recobertos por violência física e social, dotados da 

superlotação carcerária e ausência, quase que total, de atendimentos sociais e 

médicos às necessidades básicas vitais a tais indivíduos insertos de locais úmidos e 

sujeitos ao maior contágio de doenças, fato que demonstra a perpetuação do ideal 

primitivo opressor de dominação sobre os corpos daqueles inseridos no cárcere.  

Destarte, o presente trabalho, alicerçado pelo método de pesquisa 

dedutivo, com a utilização da técnica bibliográfica a partir do exame de doutrinas e 

textos normativos guiados ao tema, perfez a análise perante o estudo do 

desenvolvimento da pena privativa de liberdade como âmago do sistema punitivo 

orientado pela inserção da pessoa com deficiência em estabelecimentos prisionais 

como autora do delito penal, com o propósito de esclarecer o ordenamento 

constitucional vigente garantista sobre a acessibilidade e inclusão do indivíduo, em 

contraposto ao determinado pelas legislações criminais omissas a tais prerrogativas.  

Inicialmente, expôs-se sobre a evolução involutiva do sistema penal sob 

a ótica de suas raízes da antiguidade até o texto normativo da Constituição Federal 

de 1988, elucidando sobre os limites da aplicabilidade de pena e análise tangente às 

suas funções, voltando as tratativas que tangem sobre à proibição de penas violentas 

e desumanas às teorias humanistas e utilitaristas às quais se comprometem o cárcere, 

além de direcionar o estudo sobre a historicidade da pena privativa de liberdade e as 

aplicações alternativas substitutivas à ela. 

 O nascimento de penas alternativas autônomas e substitutivas da pena 

privativa de liberdade surgiu na tentativa de evitar os efeitos deletérios dos 

estabelecimentos prisionais sobre os indivíduos, sendo assim, aqueles que 

cumprissem determinados requisitos objetivos e subjetivos, se posicionariam 

consoantes ao direito da cominação de uma pena mais gravosa convertida à mais 

branda.  

Relativamente à realidade carcerário e direito dos presos como cidadãos 

detentores de prerrogativas garantistas à vida, tratou-se de discorrer sobre o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana orientado sobre o cumprimento de 

pena, em razão de seu caráter insalubre e desumano que deve ser observado sob o 

viés do núcleo do Estado Democrático de Direito, o qual detém a dignidade como 
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direito fundamental consagrado em legislação internacional e que deve ser efetivado 

sob a vida dos indivíduos no cárcere. 

Em seguida, o estudo se debruçou sobre a análise do contexto histórico 

e a caracterização da pessoa com deficiência sob sua condição filosófica existencial 

em uma sociedade segregatória e sem atribuições que asseverem a acessibilidade e 

políticas inclusivas, tratando-se primeiramente sobre a evolução da terminologia 

utilizada dentro da diferenciação de conceitos, bem como o conceito médico em um 

viés pré-inclusivista que reforça a padronização humana, divergindo sobre o critério 

inclusivista que levou à adoção do novo termo, superando preconceitos 

estigmatizantes e capacitistas.  

Outrossim, buscou-se aplicar o desenvolvimento da conceituação da 

pessoa com deficiência dentro dos vieses das normas arquitetônicas tangentes ao 

direito fundamental de acessibilidade em ambientes que imperam o preconceito e a 

marginalização, como o sistema carcerário, percorrendo à legislação criminal omissa 

sobre os direitos e garantias penais do indivíduo em situação desigual àqueles que ali 

estão inseridos sob o olhar do princípio constitucional da igualdade, de forma que o 

estudo despontou sobre a adaptação de ambientes com deficiência para o 

atendimento inclusivo e acessível de todos, inclusive dentro de estabelecimentos 

prisionais.  

Através da coleta de dados em relatórios de sistemas administrativos 

penitenciários e conselhos analíticos sobre a situação carcerária, a pesquisa seguiu 

ao enfoque de pormenorizar a contabilização atual da população penitenciária como 

um todo e limitando-se ao preso com deficiência física, a fim de esclarecer a existência 

fática destes indivíduos no cárcere, vez que suas garantias são ignoradas pelo 

sistema de execução penal, perpetuando ações segregatórias de toda a sociedade.  

A realidade da superlotação carcerária escancara a falha do sistema 

sobre as finalidades às quais se comprometeu, o que também se reflete no próprio 

aumento do número de presos reincidentes e encarceramento em massa. O cárcere 

superlotado gera situação emergencial de atendimento estatal sobre a adaptação da 

arquitetura física para o atendimento dos presos com deficiência física motora, não 

apenas no âmbito de sua mobilidade e locomoção, mas também comunicação física 

e social às pessoas com deficiências sensoriais visuais e auditivas. 

Por mais utópico que pareça, a verdadeira face do cárcere apresenta 

caráter urgente tangente aos seus cuidados, vez que a violência sofrida pelos 
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carcereiros, insalubridades e falta de saneamento básico adequado é equivalente a 

torturas humanas institucionalizadas, incabíveis de sobrevivência, ressaltado sobre o 

preso com deficiência física inserido nessas situações.  

O questionamento principal se encontrou sobre quais as seguranças 

direcionadas ao preso com deficiência física motora e sensorial e críticas à aplicação 

das penas alternativas, bem como ao sistema penitenciário omisso de cuidados 

daqueles que estão sob sua custódia. Outrossim, torna-se imprescindível reconhecer 

a problemática da marginalização de grupos vulneráveis dentro da execução da pena, 

dispondo-se de encontrar soluções legislativas cabíveis para a efetividade do princípio 

da igualdade cumulado à dignidade da pessoa humana no ordenamento processual 

criminal.  
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2 ANÁLISE DO SURGIMENTO DO SISTEMA PUNITIVO BRASILEIRO E SEU 
DESENVOLVIMENTO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

O homem primitivo busca refúgio em seu grupo social, o que se resulta 

na formação de alianças que sirvam como proteções, as quais resultavam em ligações 

familiares, estabelecendo limites de interesses que estariam vinculados naturalmente 

à sobrevivência. A essência da pena encontra suas raízes em crenças religiosas, de 

forma que a punição se assemelha, originalmente, com as práticas existentes em 

grupos selvagens, ou seja, o homem primitivo possui condutas punitivas fundadas em 

misticismos, incertezas e vinganças, como descreve Sá Neto e Calegari (2015). 

Diante disso, a punição primitiva, visava anular o ato delituoso cometido 

através das sanções aplicadas, influenciada pela crença de que o estado puro 

existente anteriormente retornaria àquela sociedade, razão pela qual se fundamenta 

a existência da necessidade de encontrar um culpado para atribuir-lhe o ato punitivo, 

evidenciando que o objetivo principal da pena era não deixar o fato sem uma resposta. 

 É sabido que o senso de justiça e vingança se encontra fortemente 

enraizado no ser humano, de modo a ser condição de sua existência, assim, a partir 

do momento em que o homem passou a conviver em sociedade, a adoção de um 

sistema punitivo de aplicação de pena e castigo inseriu-se em situações em que 

regras da sociedade que viviam eram violadas. Em contraponto, Zaffaroni (2006) 

constata que nem todos os conflitos se resolvem unicamente pela via punitiva, vez 

que por aparecerem e desaparecerem na história, ostentam soluções diversificadas.  

Segundo Miguel (2013), o Direito Penal foi um dos primeiros e principais 

regimentos do Direito, diversificando-se com o tempo, vez que passou a ser visto 

como uma ferramenta de punição, vigilância e reeducação. No Brasil, a evolução do 

Código Penal se deu de acordo com as mudanças governamentais do país, dado que 

na Idade Média, em razão da inexistência de estruturação do Poder Judiciário, a 

resolução de litígios cabia aos indivíduos e os senhores soberanos apenas atestariam 

suas regularidades, conforme dispõe Oliveira Filho (2013).  

 
Pena e Estado são conceitos intimamente relacionados entre si. O 
desenvolvimento do Estado está intimamente ligado ao da Pena Para uma 
melhor compreensão da sanção penal, deve analisá-la levando em 
consideração o modelo socioeconômico e a forma de Estado em que se 
desenvolve esse sistema sancionador. (RAMIREZ e MARARÉE, 1982, p. 114 
apud BITENCOURT, 1999, p. 2).  
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Para a elaboração do sistema de punições e sanções, Ribeiro Junior 

(2009) descreve que a evolução do Direito Penal brasileiro se iniciou no Período 

Colonial, em que toda ideia de direito se encontrava intimamente ligada ao direito 

consuetudinário, vigorando a luta por justiça, vinganças privadas e coletivas, como a 

Lei de Talião. Destarte, ao evoluir as políticas e relações interpessoais, a Constituição 

do Império estabeleceu a necessidade do surgimento de um código criminal com fulcro 

na equidade, igualdade, individualidade e a não retroatividade da lei penal, princípios 

correspondentes aos do ordenamento jurídico constitucional atual, o qual se 

estabilizou no ano de 1940 e está em vigor até os dias atuais. Zaffaroni (2006, p. 79) 

conceitua o Direito Penal como:  

 

[...] podemos dizer provisoriamente que o direito penal (legislação penal) é o 
conjunto de leis que traduzem normas que pretendem tutelar bens jurídicos, 
e que determinam o alcance de sua tutela, cuja violação se chama “delito”, e 
aspira a que tenha como consequência uma coerção jurídica particularmente 
grave, que procura evitar o cometimento de novos delitos por parte do autor. 
(grifo nosso) 

 

Versa-se que, embora as sociedades e os governos se desenvolvam, 

não necessariamente no sentido de evoluir, infrações penais cometidas violam 

conceitos de bases fundamentais políticas e sociais, sendo assim, as sanções 

permaneceram no sentido de representar o efeito de um direito que foi lesado. Em 

contrassenso, Conde e Arán (2010, p. 46) ao afirmarem que a pena é um mal imposto 

pelo legislador sobre realização de um ato infracional a quem seja culpado por este, 

explicam que a pena não é uma simples consequência jurídica, em razão de que não 

é qualquer conduta que pode ser considerada um crime, a não ser que o 

comportamento seja insuportável socialmente. 

Ao analisar o sistema penal em um sentido mais amplo, Zaffaroni (2006, 

p. 66), afirma que este é uma forma de “controle social punitivo institucionalizado”, de 

modo a incluir ações controladoras e repressoras, representando a punição um efeito 

sancionatório que responde a conduta diversa, ainda que nem sempre esta esteja 

prevista na legislação criminal, denotando qualidades pessoais, dada a seletividade 

do sistema pessoal. 

 

Não se pode ignorar que fazem parte do sistema penal – inclusive em sentido 
limitado – os procedimentos contravencionais de controle de setores 
marginalizados da população, as faculdades sancionatórias policiais 
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arbitrárias, as penas sem processo, as execuções sem processo etc. 
(ZAFFARONI, 2006, p. 66). (grifo nosso).  

 

Destaca-se aqui a necessidade de que o indivíduo infrator obtenha seu 

direito ao devido processo legal anterior à sentença condenatória punitiva e execução 

do cumprimento da pena de fato, a fim de que o acusado não seja privado de sua 

liberdade sem que haja um processo para tanto, com fulcro no artigo 5º, inciso LIV da 

Constituição Federal Brasileira, dispondo este que “ninguém será privado da liberdade 

ou de seus bens sem o devido processo legal”, sendo o processo um instrumento de 

aplicação do direito material vinculado, visando garantir que o indivíduo possua seus 

direitos resguardados.  

Neste liame, surge a Lei de Execução Penal (Lei 7.210 de 1984), a qual, 

segundo Santos (1998, p. 13 apud MONTEIRO, 2016) “tem por finalidades básicas 

tanto o cumprimento efetivo da sentença condenatória como a recuperação do 

sentenciado e o seu retorno à convivência social”. Entende-se que o objetivo da 

execução não é apenas punir o condenado pelo seu delito, mas sim oferecer-lhe 

meios restaurativos para que o apenado retorne ao meio social adequadamente, 

todavia, é sabido que na prática, tais condições não são oferecidas de maneira 

eficazes para que a ressocialização do apenado aconteça, se igualando a teoria da 

funcionalidade punitiva a um ideal utópico.  

 Há de se refletir sobre a pena no sentido dela se distinguir das demais 

sanções jurídicas, vez que visa conseguir, direta e imediatamente, que quem quer que 

tenha cometido o ato infracional, não venha cometê-lo novamente, enquanto que as 

restantes sanções jurídicas não possuem a mesma finalidade, vez que tendem 

primordialmente ao ressarcimento e reparação de danos causados pelo cometimento 

do delito (ZAFFARONI, 2006, p. 80).  

Trata-se, portanto, o conceito de pena como a restrição e prevenção do 

cometimento de novos delitos, ou seja, impedir a reincidência do apenado, 

contrastando com a ressocialização de Raúl Zaffaroni e da Lei de Execução Penal 

supracitadas, pois no momento em que o indivíduo retornar à prática de delitos, 

considera-se que a pena não cumpriu o objetivo ressocializador e preventivo.  

Neste sentido, importante é ressaltar os objetivos aos quais se propõem 

a cominação de pena em sentença condenatória sobre o indivíduo e quais são seus 

limites legislativos e pessoais tangentes à dignidade do condenado, vez que as 
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primeiras práticas punitivas violentavam os mais básicos direitos humanos sobre a 

vida e integridade física daquele que está cumprindo a pena.  

 

2.1 As Funções e Limitações da Aplicação da Pena 
 

Segundo Bitencourt (2017, p. 53), o jurista Jeremy Bentham, 

considerava que a principal finalidade da pena seria a prevenção social de delitos 

semelhantes ao cometido pelo condenado, observando o fim correcional de maneira 

secundária, de forma a não conseguir enxergar na crueldade da punição um fim em 

si mesmo, partindo este de uma concepção contrária ao proposto pela Teoria Absoluta 

da Pena, também denominada de Teoria Retributiva, a qual defende que “a função 

única da pena é recompensar o mal com outro mal” (CAMPOS, 2014, p. 14), não tendo 

a pena uma função específica, mas sim, contrariando Bentham, um fim em si mesmo.  

Contudo, reflete-se que considerar o sistema punitivista como um 

provedor de vingança pelo mal cometido apenas ressalta ideais primitivos de 

execução penal através dos suplícios, de forma que a execução pública apenas 

acende a violência ao invés de trata-la, assim, o desaparecimento desta lógica de 

talião não significa apenas a extinção de uma forma cumprimento de pena violenta e 

desumana, mas também é a extinção do domínio do Estado sobre o corpo dos 

indivíduos, de acordo com o que se argumenta Foucault (1987).  

Beccaria, partidário da teoria do contrato social e, consequentemente, 

do utilitarismo, enxergava a pena como originária do próprio pacto criado em meio à 

sociedade e suas relações, devendo ela surgir a partir de uma necessidade absoluta, 

de forma que se ultrapassar disso, será um abuso. A visão utilitarista da pena 

considera que ela é um simples meio de atuar no jogo de motivos sensíveis que 

intervém no que influi sob a conduta humana, ou seja, procura-se um exemplo para o 

futuro e não uma vingança ao passado (BITENCOURT, 2017, p. 47).  

Estabeleceu ainda o jurista que os delitos por ora cometidos e, por 

consequência, suas penas, deveriam analisar um objetivo de prevenção, de forma que 

a pena não poderia observar necessariamente fatos que já se consumaram, mas sim, 

devem prevenir que novas transgressões sejam realizadas, dissuadindo terceiro de 

cometerem o mesmo, assim, é “melhor prevenir os delitos do que puni-los” 

(BECCARIA, 2006, p.107), devendo ressaltar que a prevenção não seja realizada 

através de suplícios tirânicos como era realizada nos anos anteriores. 
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Para que a pena produza seu efeito, basta que o mal que ela mesma inflige 
exceda o bem que nasce do delito e nesse excesso de mal deve ser levada 
em conta a infalibilidade da pena e a perda do bem que o delito devia produzir. 
Tudo mais é supérfluo e, portanto, tirânico. (BECCARIA, 2006, p.70). 

 

Isto posto, os ideais beccarianos se encontram na Teoria Relativa da 

pena, também chamada de Teoria da Prevenção ou Finalista, a qual tem como 

desígnio impedir que os agentes retornem a delinquir, enxergando a pena como uma 

forma de manter o equilíbrio social, através de seu caráter intimidador e ameaçador 

pela certeza da punição no aspecto negativo dentro da própria teoria e a neutralização 

de possíveis novas condutas infracionais, considerando que, dentro da visão especial 

positiva, há ressocialização do apenado após seu cumprimento efetivo da pena, a fim 

de que não retorne ao cometimento de delitos, relacionado com a redução de taxas 

de reincidência, sendo apenas um ideal ilusório (CAMPOS, 2014, p. 14-16).  

Neste seguimento, a teoria sobre a função da pena que predomina 

atualmente é a Teoria Mista, unificando-se as duas anteriores, considerando que a 

pena tem um papel protecionista social, descredibilizando e intimidando delinquentes 

em potencial, como age na ressocialização daquele que cumpriu integralmente sua 

pena pela qual foi condenado, demonstrando certa preocupação no que cerne ao 

indivíduo que acabou de sair da realidade carcerária, não considerando a pena 

somente como um castigo em si, embora é sabido que na prática, a teoria é esquecida 

e o instituto ressocializador não possui seu efetivo cuidado sob o indivíduo. 

Bentham se posicionava de maneira consoante aos ideais de Beccaria, 

abandonando o conceito de que a pena deveria causar dor e sofrimento, de modo a 

serem inadmissíveis sanções infames, vez que estas descartavam a possibilidade de 

reabilitação e ressocialização. Reconhecia o castigo como um mal, mas sendo ele um 

caminho para a prevenção de maiores danos à sociedade, não se tratando mais de 

constituir a pena desprovida de finalidades, racionalizando a doutrina penal ao insistir 

que a função da sanção não é a vingança pelo delito, mas sim prevenir que novos 

fatos criminosos sejam praticados, de forma que atualmente ainda não se encontra 

clareza entre esta relação, sendo que, para Cezar Bitencourt, as leis brasileiras 

continuam sendo um mosaico de ideias sem um aprofundamento empírico 

(BITENCOURT, 2017, p. 54). 
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Este raciocínio se desenvolve sobre a análise fática, histórica e 

contextual da aplicação da pena por um sistema que na teoria almeja a 

ressocialização do apenado, mas que na prática não executa o que determina sua 

legislação, custando observar os ditames de direitos garantistas constitucionais sobre 

a pessoa em cumprimento de pena e a realidade violenta a qual é introduzida pelo 

sistema criminal, tornando-se imprescindível compreender a dogmática da aplicação 

da pena privativa de liberdade e o contexto histórico ao qual  se inseriu e desenvolveu 

dentro do Código Penal Brasileiro.  
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3 PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO BRASIL  
 

O surgimento da pena privativa de liberdade foi influenciada, à princípio, 

pela criação das chamadas Casas de Correção, sendo estas estabelecimentos que 

custodiavam inúmeros indivíduos nos entremeios do século XVI na Europa, momento 

caracterizado pela decadência da pena capital e pena corporal, as quais perderam a 

sua finalidade por não conseguir refletir o sentido de justiça na época, não garantindo 

o controle e segurança dos seguimentos sociais dominantes, como defende Sá Neto 

e Calegari (2015), surgindo então a prisão como uma forma de não incidir, de forma 

cruel, sobre o corpo físico ou sobre a vida do indivíduo que cometeu o delito em 

questão. 

As penas corporais existentes na Antiguidade trouxe o desconhecimento 

sobre a privação de liberdade como espécie punitiva, dado que a sentença 

condenatória da época se dividia em duas diretrizes: pena capital ou penas infamantes 

e cruéis, como explica Moreira (2007, p. 121), o qual também explica: 

 

A prisão era uma “ante-sala” de suplícios: a humidade, a falta de alimentação 
e de refrigeração causava uma morte lenta aos que ali eram lançados. Tais 
prisões constituíam-se normalmente em masmorras sem ar e sem luz, local 
onde se amontoavam restos de homens famintos e desesperados, 
abandonados por toda justiça. A Idade média também não conheceu a pena 
privativa de liberdade como sanção criminal, permanecendo a finalidade do 
cárcere com os mesmos objetivos da Antiguidade: a custódia, enquanto se 
aguardava o momento da morte ou da aflição das demais penas corporais. 
As penas cruéis eram amplamente aplicadas aos criminosos e constituíam o 
espetáculo favorito das multidões. (grifo nosso).  

 

Verifica-se que os suplícios e a pena capital foram incapazes de conter 

os fatores de criminalização que se figuravam em constante aumento, de forma a 

surgir ideais filosóficos contra a perversidade das formas punitivas, pois enxergavam 

a pena apenas como uma “retribuição da vítima pelo mal causado, sendo muitas vezes 

desproporcional”, como elucida Pereira (2017, p. 13).  

Somete no final do século XVIII que surgiram efetivas modificações no 

sistema punitivo, vez que a sanção punitiva entrou em estado de crise justificada pela 

pena intimidadora que não mais intimidava os indivíduos a partir da grande 

repercussão dos ideais reformistas de Beccaria, Bentham e Howard, conforme 

descreve Bitencourt (2018, p. 897). O sistema punitivista agressivo perdeu forças com 
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a ação do iluminismo na sensibilidade coletiva, resultando em alterações relevantes 

sobre a encenação concernente à execução das punições. 

 

O protesto contra os suplícios é encontrado em toda parte na segunda 
metade do século XVIII: entre os filósofos e teóricos do direito; entre juristas, 
magistrados, parlamentares; nos chaiers de doléances e entre os legisladores 
das assembleias. É preciso punir de outro modo: eliminar essa confrontação 
física entre soberano e condenado; esse conflito frontal entre a vingança do 
príncipe e a cólera contida do povo, por intermédio do supliciado e do 
carrasco. O suplício tornou-se rapidamente intolerável. (FOUCAULT, 1999, 
p. 94). (grifo nosso)  

 

Por conseguinte, iniciou-se o período humanitário da sanção penal, 

defendido pelo teórico Beccaria, cujos princípios se baseavam em ideais que 

contrariavam as execuções cruéis e rígidas, as quais fundavam-se em punições de 

cunho exorbitantemente tiranas e desumanas, despertando a consciência coletiva da 

sociedade para a realidade que todos se negavam a enxergar, de forma que a forma 

de punição deixasse de ser um espetáculo, defendendo a prisão como uma alternativa 

à pena capital e aos castigos físicos, porém, possuía um olhar crítico quanto às prisões 

existente de sua época ao definir que ela seria mais um lugar de suplício do que de 

custódia do réu. 

Beccaria (2006) se sintoniza com os ideais de Foucault quando expressa 

que penas justas são aquelas mais sagradas e invioláveis à segurança, promovendo 

maior liberdade entre o soberano e os súditos, vez que todas as penas que extrapolem 

a necessidade de conservar a salvação pública são naturalmente injustas. Neste 

sentido, Foucault (1987) expõe que as penas punitivas, com o fim dos suplícios, se 

tornaram pudicas com o fator do não toque ao corpo, mesmo que as prisões sejam 

penas físicas, observando a liberdade como um direito e um bem enclausurado.  

Após a conclusão de que penas corporais severas não efetivaram as 

finalidades às quais se propunham, a privação de liberdade passou a ser o esteio do 

sistema punitivo. A legislação criminal brasileira se influenciou diretamente pelas leis 

e direitos consuetudinários dos colonizadores em um sistema jurídico lusitano que 

seguia linhas individualistas e declarou o princípio da personalidade da pena, 

destituindo punições corporais severas, passando a se tornar a espinha dorsal do 

sistema penal brasileiro (MOREIRA, 2007, p. 124-125).  

A partir do momento de conversão do sistema prisional sob uma 

resposta reformatória do delinquente, ao invés de apenas punir por si só, imperou-se 
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um ambiente otimista em que havia a convicção de que a prisão seria ambiente idôneo 

para cumprir os objetivos finais da pena, ou seja, reabilitar o indivíduo encarcerado, 

em consonância ao que se esclarece Bitencourt (2018). O autor ainda explica que o 

elemento carcerário não mais apresenta tal otimismo, ressaltando-se a atitude 

pessimista perante os resultados da prisão tradicional, referente à impossibilidade, 

mesmo que absoluta ou relativa, de se obter algum resultado que seja benéfico sobre 

o condenado em cumprimento de pena que priva sua liberdade.  

 

[...] o certo é que a pena privativa de liberdade é resultado de uma espécie 
de “justiça seletiva”, porque por ela serão atingidos os indivíduos 
pertencentes aos setores sociais menos favorecidos e os de quociente 
intelectual mais baixo, isto é, os menos aptos para a competição que a 
sociedade impõe. (ZAFFARONI, 2006, p. 676).  

 

Evidente é a segregação social gerada pela realidade carcerária, dentro 

e fora desta, vez que a pena, por mais que objetiva a preparar o condenado à vida em 

liberdade, o ambiente prisional não é coerente com a finalidade desta, propiciando a 

formação de uma sociedade em que o sujeito não possui motivações de sociedade 

livre, mas sim, de um ambiente primitivo, agressivo e com limitações físicas e sociais 

que insistem em persistir ainda após adquirir a liberdade. 

A pena privativa de liberdade retira o direito de locomoção do 

condenado, segregando-o de forma que limite seu convívio com a sociedade por um 

tempo determinado, assim, as legislações retributivas mais antigas tendiam a 

estabelecer graus variáveis da pena, diferenciando estes na forma de sua execução. 

Conforme afirmava Boschi (2011, p. 135): “as penas privativas de liberdade atingem 

o direito de ir, vir e ficar e impõe o seu confinamento em ambientes de contenção total 

(penitenciárias) ou parcial (colônias penais e albergues)”.  

Ao analisar o tema sob a legislação criminal no Código Penal de 1940, 

observa-se que este em seu artigo 33 estabeleceu que a pena privativa de liberdade 

seria o gênero que se dividiria em diferentes espécies, sendo estas a reclusão, 

detenção, as quais são destinadas à crimes e prisão simples, direcionada à 

contravenções penais.  
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Pelo disposto no artigo 33, §1º do Código Penal1, é possível analisar a 

existência de divergências entre as espécies de penas privativas de liberdade (não 

concernentes à execução), mais precisamente entre a reclusão e detenção, em que a 

primeira é direcionada à punição de delitos de maior gravidade, sendo a segunda com 

o papel de punir os menos graves, assim, como consequência natural, a pena de 

reclusão inicia seu cumprimento em regime fechado, sendo este o mais rígido, vez 

que a detenção tem como início o regime semiaberto, sendo este mais brando 

(BITENCOURT, 2018, p. 906). 

Por conseguinte, ao ler o caput do artigo supracitado, torna-se clara a 

reflexão sobre a possibilidade de transferência, no caso de detenção, do cumprimento 

de pena de um regime semiaberto ou aberto ao regime fechado, caso a efetivação da 

primeira tenha sido executada de maneira insatisfatória, através da regressão. 

Também existe a possibilidade de o agente iniciar o cumprimento da pena em um 

regime mais rigoroso e no fim desta estar cumprindo em um regime mais brando, 

através da progressão, nos casos de execução satisfatória e positiva.  

Durante a maior parte de sua historicidade, não havia sistema carcerário 

organizado no brasil, de forma que os locais de prisão serviam de medidas cautelares, 

como armazenamento de infratores, onde os agentes aguardavam o momento de sua 

execução, sendo esta sua verdadeira penalidade. Por esta razão, o regime fechado, 

durante muito tempo, foi sinônimo de um cumprimento em que se imperava a violência 

e a falta de tratamentos humanizados, não divergindo-se da realidade atual.  

 

A prisão não mais cumpre a função preventiva e ressocialização. Trata-se 
apenas de mecanismo de segregação. A sociedade, ignorante, no sentido de 
desconhecimento, clama por penas mais severas e longas, pois impera a 
sensação de insegurança pública. [...] Prender tornou-se a principal solução 
para o problema da violência no Brasil. (MARKUS E PORSCH, 2020, p. 7-8).  

 

A pena privativa de liberdade, assim como as espécies punitivas 

antepassadas, falhou nos propósitos aos quais se comprometeu, dado que o cárcere 

nada melhora a situação do preso, muito menos apresenta proposituras de 

                                                 
1Art. 33. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de 

detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.  
§ 1º - Considera-se:  
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média; 
b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar; 
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado. 
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ressocialização e prevenção da reincidência, visto que a contabilização atual de 

presos resulta na maioria de reincidentes. O ambiente prisional não oferece espaço 

de desenvolvimento e evolução saudável daquele que está sob sua custódia, obtendo 

como consequência o aumento da criminalidade e violência como resposta dos 

mesmos atos sofridos em um ambiente que deveria garantir vida digna.  

 

3.1 Regime Fechado e Sistema Penitenciário 
 

Após a sentença penal condenatória por uma pena privativa de 

liberdade, é necessário observar o local em que a pena será cumprida, existindo três 

tipos de regimes em que o condenado estará sujeito, a depender da gravidade de seu 

delito e da cominação da sua pena final, vez que o indivíduo estará condicionado à 

progredir de regime a partir do cumprimento de determinadas regras dispostas no 

ordenamento criminal.  

Dispõe-se aqui, exclusivamente, sobre o estudo das penas privativas de 

liberdade cumpridas em regime fechado, as quais são definidas pela Lei de Execução 

Penal, em seu artigo 87 que: “a penitenciária destina-se ao condenado à pena de 

reclusão, em regime fechado”. Portanto, delimita-se também à pena privativa de 

liberdade em suas hipóteses de reclusão, sendo aquela em que o preso já inicia o 

cumprimento da pena no regime mais rigoroso dentro do estabelecimento carcerário, 

estando sujeito à progressão futuramente. 

O regime fechado caracteriza-se como o mais rígido, de modo que o 

cumprimento de pena pelo condenado ocorre em instituição pública de segurança 

máxima, ou seja, o estabelecimento penitenciário, sendo obrigatório nos casos em 

que o agente for condenado sob uma pena de reclusão superior a oito anos, dispondo 

assim o Código Penal em seu artigo 34, §1º, dispondo este que: “o condenado fica 

sujeito a trabalho no período diurno e a isolamento durante o repouso noturno”. 

Embora o condenado fique obrigado a se isolar em período noturno, 

durante o repouso, é sabido que na prática, essa conduta se trata apenas de uma 

“mera carta de intenções” da legislação do código brasileiro no que condiz com a 

elaboração das leis, vez que, com a superpopulação carcerária coexistente em todos 

os estabelecimentos penitenciários, não se demonstra a possibilidade cabível do 

isolamento dos condenados durante o repouso noturno (BITENCOURT, 2018, p. 908).  
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Relata Adorno (1991, p. 7) que a superpopulação carcerária é ainda uma 

realidade presente na maioria das prisões de regime fechado no brasil, explicando 

ainda que: 

 

Não são poucos os indicadores que espelham a precariedade do sistema 
penitenciário brasileiro. Embora as condições de vida no interior dessas 
“empresas de reforma moral dos indivíduos” sejam bastante heterogêneas 
quando consideradas sua inserção nas diferentes regiões do país, traços 
comuns denotam a má qualidade da vida: superlotação; condições sanitárias 
rudimentares; alimentação deteriorada; precária assistência médica. 
Judiciária, social, educacional e profissional; violência incontida permeando 
as relações entre os presos, entre estes e os agentes de controle institucional 
e entre os próprios agentes institucionais; arbítrio punitivo incomensurável. 
(ADORNO, 1991, p. 6-7) 

 

O fator problemático e desumano da superlotação auferida por Adorno 

já demonstra a impossibilidade do sistema penitenciário implementado na Inglaterra e 

idealizado por Jeremy Bentham, chamado de Sistema Pensilvânico, o qual defendia 

o confinamento solitário absoluto do encarcerado. Era conhecido como “regime 

celular” e foi duramente criticado, vez que o silêncio absoluto e isolamento severo são 

medidas cruéis capazes de levar o apenado à completa insanidade, conforme dispõe 

Paiva (2012, p. 163). 

Em contraponto, em 1818 surge em Nova York o sistema que não tinha 

objetivos claros em sua base, predominando apenas a preocupação sobre a 

obediência do recluso e a exploração de mão de obra carcerária, conhecido este como 

Sistema Auburniano, diferenciando-se este do sistema adotado na Espanha em 1835, 

o qual era conhecido como “prisão aberta”, sendo um dos fatores que levou à 

introdução da liberdade condicional, segundo Paiva (2012). 

Adotado pelo Brasil, o Sistema Progressivo levou a pena privativa de 

liberdade abandonar o sistema celular que fora apresentado pelo Auburniano, 

estabelecendo uma indeterminação da pena, ou seja, ao condenado estavam sujeitas 

tarefas e condições que deveriam ser cumpridas, somadas ao bom comportamento e 

conduta, a fim de que o apenado progredisse de regime, ou seja, “saltasse” de um 

regime rigoroso para um mais brando.  

Embora o atual sistema penitenciário brasileiro apresente a utopia da 

progressão de regimes, segundo Bitencourt (2018, p. 257-258), sustenta-se ainda a 

desesperança sobre um regime que se inicia de maneira mais rigorosa, alimentando 
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a ilusão de prover mudanças que realmente sejam eficazes ou “efetivamente 

automáticas”, conforme relata o autor.  

 

A crise do regime progressivo levou a uma profunda transformação dos 
sistemas carcerários. Essa transformação realiza-se através de duas 
vertentes: por um lado a individualização penitenciária (individualização 
científica), e, por outro, a pretensão de que o regime penitenciário permita 
uma vida em comum mais racional e humana, como, por exemplo, 
estimulando-se o regime aberto. (BITENCOURT, 2018, p. 257). 

 

É possível observar uma maior consciência moral e sensibilidade social 

no que cerne os direitos e dignidade do ser humano, mesmo que ainda exista um 

longo caminho a ser trilhado, de forma a não se ignorar os problemas apresentados 

pelo cárcere em sua estrutura e relações sociais como um todo. O crescimento da 

sensibilização humanitária levanta o questionamento sobre qual o sentido prático e 

teórico das penas privativas de liberdade, o que contribuiu sobre o debate da crise 

dessa espécie de sanção (BITENCOURT, 2018, p. 258).  

A crise se volta à carência de práticas que coloquem o ser humano como 

prioridade, ou seja, o indivíduo em cumprimento da pena privativa de liberdade deverá 

ser objeto primordial sobre os cuidados ao quais devem ser direcionados pela 

administração carcerária, visto que suas prerrogativas à saúde e vida são de total 

responsabilidade estatal, mesmo que o Estado apresente condutas omissivas perante 

esta problemática dentro do encarceramento em massa resultante da falha do sistema 

sobre sua finalidade, bem como a ausência de assistência e atendimento às 

necessidades do preso.  

 

3.2 Espécies de Penas Alternativas à Privativa de Liberdade 
 

Introduzidas no contexto da existência de um sistema punitivo violador 

de direitos fundamentais, as penas alternativas nasceram como meio de buscar 

efetivar prerrogativas dignas sobre a vida do réu da ação penal, consideradas como 

uma alternativa mais humana para não submeter o indivíduo aos efeitos delírios dos 

estabelecimentos prisionais, em razão do ambiente cruel do cárcere.  

As penas alternativas são consideradas como formas de sanções 

modernas, vez que os próprios reformadores, como Beccaria e Bentham, não 

possuíam conhecimento sobre elas, segundo menciona Bitencourt (2018), o qual 

dispõe ainda que o sistema penal e sua reformulação surgiu de uma necessidade 
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inadiável, tendo seu início na luta contra as penas curtas privativas de liberdade, 

propondo a substituição destas por recursos mais cabíveis aos casos em questão. 

O conceito se difere do sentido de medidas alternativas, vez que estas 

se limitam a institutos proferidos anteriormente à condenação do réu, a fim de evitar o 

encarceramento, porém, as penas alternativas se encontram no viés de uma sanção 

criminal que não implique diretamente na condenação sob a privação de liberdade do 

indivíduo, ou seja, só é possível punir o réu com pena alternativa após a instrução 

probatória, havendo uma condenação através do sentenciamento do juiz por uma 

pena privativa de liberdade que será, na mesma condenação, convertida judicialmente 

por uma das espécies de penas alternativas positivadas no Código Penal brasileiro 

(LASCIO e TELLES, 2008, s.p.).  

Estas modalidades punitivas apresentam caráter autônomo pela 

possibilidade de serem aplicadas isoladamente ou em hipótese de substituição sobre 

a pena privativa de liberdade. Esta prerrogativa nasceu com a Reforma Penal de 1984, 

dado que anteriormente a esta, as penas restritivas e pecuniárias eram aplicadas 

cumulativamente ao cerceamento de liberdade.  

 

3.2.1 Pena restritiva de direito e pena de multa 
 

A inserção das Penas Restritivas de Direito no Código Penal “apresentou 

um grande avanço no sentido da política criminal contemporânea”  (ZAFFARONI, 

2006, p. 671), com o propósito de evitar que exista uma imposição desnecessária de 

uma pena mais rigorosa ao condenado nas situações indicadas na legislação, sendo 

cabíveis a agentes caracterizados subjetivamente por condições favoráveis, 

condenados por infrações de menor grau delituoso, ou seja, gravidade reduzida, 

buscando que a pena privativa de liberdade seja aplicada em situações excepcionais, 

visto que ao invés de combater a delinquência, muitas vezes a estimula, em razão da 

abertura aos vícios e degradações morais (MASSON, 2017, p. 825). Neste sentido, o 

Supremo Tribunal Federal confere o posicionamento de que:  

 

As penas restritivas de direitos são, em sua essência, uma alternativa aos 
efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não 
é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois 
essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao 
encarceramento e suas sequelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade 
corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou 
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restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são 
vocacionadas para esse geminado papel. (STF, 2010, s.p.).  

 

Se a pena é considerada um mal necessário, é preciso que o Estado 

Social e Democrático de Direito busque aquela que se caracterize como suficiente 

para a proteção dos bens jurídicos essenciais, mas que em contrapartida, não faça 

com que haja a efetivação de maneira a atingir brutalmente a dignidade da pessoa 

humana, de forma que o Direito Penal, siga com suas raízes iluministas e princípio da 

proporcionalidade, como defende Greco (2017, p. 682).  

 
As penas alternativas assentam-se na ideia de que os autores de fatos típicos 
de baixa impactação social devem permanecer em regime de liberdade, de 
modo a não sofrerem os efeitos danosos do confinamento das penitenciárias 
superlotadas, promíscuas, desumanas. (BOSCHI, 2011, p. 316).  
 

A partir do momento em que se restringe apenas determinados direitos2 

do condenado, proporciona a ele que se mantenha seu convívio familiar e sua inclusão 

com a sociedade, visto que não existe a necessidade dele abandonar suas atividades 

laborativas, assim, pode existir uma considerável redução das taxas de reincidência, 

visto que “as penas restritivas de direito, assim, podem ser a saída para a solução dos 

problemas do agonizante e caótico sistema penitenciário, embora se saiba que elas 

isoladamente não asseguram a solução se todos os problemas” (BOSCHI, 2011, p. 

316), de modo que, a plena restrição de seus direitos aplicada no lugar de uma pena 

que prive a liberdade do indivíduo tem como objetivo proteger a dignidade humana do 

apenado, como é possível observar na pena de multa, outra espécie de pena 

alternativa.  

A Pena de Multa3 é aplicada também à crimes de menor potencial 

ofensivo, sendo uma alternativa à privação de liberdade, que, segundo Greco (2017), 

                                                 
2Art. 43. As penas restritivas de direitos são:  
I - prestação pecuniária;   
II - perda de bens e valores;   
III - limitação de fim de semana.   
IV - prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas;   
V - interdição temporária de direitos;   
VI - limitação de fim de semana.   
3Art. 49. A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença 

e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) 
dias-multa.   
§ 1º O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário 
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.   
§ 2º O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária. 
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atende às necessidades apresentadas atualmente pela descarcerização, de forma 

que pune o autor da infração cometida a partir do pagamento de um valor a ser 

determinado judicialmente, devendo o quantum obedecer os limites que dispõe a 

legislação criminal. Definindo assim:  

 

A pena de multa constitui uma modalidade de pena pecuniária imposta pelo 
Estado às pessoas condenadas pela prática de infrações penais. Trata-se de 
uma retribuição não correspondente ao valor do dano causado, considerada 
como sanção de natureza patrimonial, por representar pagamento em 
dinheiro por determinação judicial, em virtude de sentença condenatória. 
(BRAGA, 1997, p. 18 apud GRECO, 2017, p. 700). (grifo nosso).  

 

Torna-se válido evidenciar que a pena de multa pode ser prevista como 

punição única, conforme positivado na Lei de Contravenções Penais, cominada de 

maneira cumulativa com outras sanções ou mesmo de forma alternada. Quando 

exclusiva, sua aplicação é obrigatória, de forma que atualmente atende às 

necessidades da descarcerização ao punir o autor da contravenção com o 

ressarcimento de valor pecuniário que deverá obedecer os limites penais, através da 

aplicação do cálculo do número de dias-multa na sanção pecuniária (MASSON, 2017, 

p. 859).  

As penas alternativas à privativa de liberdade são uma forma de tentar 

esgotar as tentativas e possibilidades de ressocialização das formas de punições, 

introduzindo políticas de penas que serão aplicadas no lugar de ambientes 

opressores, rígidos, onde não apresentam oportunidades de tratamentos sociais 

humanizados, como encontram-se nas penas privativas de liberdade no sistema 

carcerário, principalmente em regime fechado, sendo é incabível e inviável a 

ressocialização ou o desenvolvimento do encarcerado como próprio indivíduo 

integrado em sociedade comum e humana, em razão da violência e tratamento 

desumano e degradante vivenciado nestes locais. 
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4 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A HUMANIZAÇÃO DA PENA 

 

Posicionada indiscutivelmente no núcleo central do Estado Democrático 

de Direito, a dignidade da pessoa humana é direito fundamental consagrada na ordem 

internacional, com valores expressos na Constituição Federal brasileira em diversos 

incisos do artigo 5º, apresentando certa impossibilidade no que condiz firmar um 

conceito jurídico bastante ao seu conteúdo, pois, como seria possível discorrer sobre 

a conceituação do princípio da dignidade, sem antes tratar a respeito do direito de 

personalidade civil? 

Resgata-se assim, o artigo 11 do Código Civil brasileiro, o qual 

estabelece que: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício 

sofrer limitação voluntária”. Ou seja, são eles os direitos inerentes e inatos à pessoa 

humana que, segundo Rodrigues (2003, p. 61) é “o direito à vida, à liberdade física ou 

intelectual, ao seu nome, ao seu corpo, à sua imagem, e àquilo que ele crê ser sua 

honra”, saindo, portanto, de uma órbita patrimonial.  

Retornando à sistemática da conceituação da dignidade humana e qual 

a sua ligação com os direitos de personalidade acima tratados, Sarlet (2007, p. 366) 

ilustra que “[...] a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é 

irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal 

e dele não pode ser destacado [...]”. De modo a realizar uma conexão direta ao direito 

de personalidade do Código Civil, pois este é caracterizado como um direito inerente 

ao homem, enquanto a dignidade é atributo inato e irrenunciável, torna-se inalienável, 

tal qual a personalidade que não descreve os liames patrimoniais do direito.  

 

Segundo nos parece, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana possui dois prismas: objetivo e subjetivo. Objetivamente, envolve a 
garantia de um mínimo existencial ao ser humano, atendendo as suas 
necessidades vitais básicas [...]. Inexiste dignidade se a pessoa humana não 
dispuser de condições básicas de vivência. Subjetivamente, cuida-se do 
sentimento de respeitabilidade e autoestima, inerentes ao ser humano, desde 
o nascimento, quando passa a desenvolver sua personalidade, entrelaçando-
se em comunidade e merecendo consideração, mormente do Estado. 
(NUCCI, 2020, p. 60). (grifo nosso) 

 

Destarte, adentrando sob o viés penal, o Princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana ressalva que a forma punitiva estatal não pode ter um caráter de 

vingança, o que altera, portanto, a sensibilidade coletiva da comunidade, tendo em 
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vista finalidades divergentes em relação à execução penal, como a retribuição e 

prevenção dos delitos, além da ressocialização do condenado, deixando no passado 

punições que visavam a dor e tortura deste. Com o advento do século das luzes, 

desenvolveu-se o movimento iluminista, o qual tirou o foco das discussões religiosas 

e colocou o ser humano como figura central (PAIVA, 2012, p. 20). 

Nesse período encontramos o apogeu da filosofia de Immanuel Kant, o 

qual influenciou Ingo Sarlet sobre a conceituação de dignidade da pessoa humana 

quando definia que o homem é um fim em si mesmo e não um mero objeto, sendo 

esta a razão pela qual possui seu direito inerente à dignidade ou seja, motivo em que 

o apenado deverá ser tratado como pessoa e não apenas como “coisa”, 

resguardando-se seus direitos e valores intrínsecos como a integridade física, moral 

e psíquica, portanto, o homem não deve ser utilizado como meio para se realizar uma 

vontade, mas tratar a humanidade como fim, vez que ela impõe limite à liberdade de 

agir de todos os homens (KANT, 1964, p. 28 apud SANTANA, 2011, p. 4).  

 

[...] temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano, que o faz merecer do mesmo respeito e 
consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, nesse 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de proporcionar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que 
integram a rede da vida. (SARLET, 2015, ebook). (grifo nosso).  

 

Por conseguinte, torna-se claro que o nascimento e desenvolvimento da 

dignidade da pessoa humana é decorrente diante séculos de processos de luta, 

considerando que o homem adquiriu seu valor e dignidade como direito fundamental 

de maneira a ser incabível e inaceitável o seu retrocesso (PAIVA, 2012, p.15-16).  

Nucci (2020, p. 60) compreende que para seguir o raciocínio da 

irretroatividade da dignidade, é necessário ser fiel aos direitos e garantias individuais, 

sendo o princípio a base do Estado Democrático de Direito, de forma a não caber 

contrariedades, nem ser excluído do contexto processual penal.  

Está incluso neste patamar, portanto, o condenado à pena privativa de 

liberdade,  tencionando-se ao não retrocesso dos séculos de execução desumana das 

espécies de sanções, mesmo que ainda existem situações em que a dignidade é 

colocada em prova no Brasil, mais precisamente nas relações carcerárias entre 
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aquele que está cumprindo a pena e o representante estatal, sendo possível dizer que 

a luta pelo progresso da dignidade humana não encontra seu fim enquanto persistirem 

situações em que ela ainda é denegada ao indivíduo.  

 

O princípio de humanidade do Direito Penal é o maior entrave para a adoção 
da pena capital e da prisão perpétua. Esse princípio sustenta que o poder 
punitivo estatal não pode aplicar sanções que atinjam a dignidade da pessoa 
humana ou que lesionem a constituição físico-psíquica dos condenados. 
(SALDARRIAGA, 1993, p.33 apud BITENCOURT, 2018, p. 97). (grifo nosso). 
 

Em corolário a esta ideia, Bitencourt (2018, p. 98) reitera que a abolição 

de penas cruéis e difamantes, tal como a tortura e maus tratos e a obrigação imposta 

à organização estatal de prover sua infraestrutura carcerária de recursos que visem 

impedir a degradação e a dessocialização dos condenado, se encontram em 

consonância ao princípio da humanidade, seguindo a mesma lógica do pensamento 

de que o “princípio da dignidade humana identifica um espaço de integridade moral a 

ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo.” (BARROSO, 

2001, p. 40).  

Quando o assunto da dignidade é tratado sobre os preceitos dos direitos 

dos hipossuficientes e minorias, como as pessoas com deficiências, existe uma fácil 

aceitação social, inclusive há uma comunicabilidade viável sobre o assunto na 

sociedade, porém quando voltado ao viés da proteção da dignidade do apenado, o 

acolhimento da sociedade é quase que inexistente, não abordando aqui sobre a 

impunidade daquele no delito cometido, mas sim sobre o tratamento por ele recebido 

dentro das unidades penitenciárias, desprovidas de preparo e estrutura física e em 

seu próprio seio de relações interpessoais com o preso.  

 

[...] o senso comum deseja se livrar do preso; tirá-lo de sua vida, pouco 
importando se ele está sendo vítima de maus tratos e condições degradantes 
na penitenciária mais próxima. Ocorre que entender a dignidade humana 
como direito de todos, inclusive do apenado, não é apenas um mero 
idealismo. Trata-se de cumprir normas de direito fundamental e normas 
infraconstitucionais do direito interno, além de normas de direito internacional 
de direitos humanos. São normas cogentes, em que não há o menor espaço 
à discricionariedade estatal – cabe apenas ao Estado cumpri-las. (PAIVA, 
2012, p. 15). 

 

Neste liame, Andrade (2008, p. 6) descreve que “o outro pilar da 

dignidade é a liberdade. É a liberdade, em sua concepção mais ampla, que permite 

ao homem exercer plenamente os seus direitos existenciais”. Tal concepção abrange 
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o apenado de maneira a reiterar que o cárcere limita suas ações físicas e psíquicas, 

de forma que “a censura constitui um grave ataque à dignidade humana” como afirma 

o autor, além da própria violência às limitações já existentes dos apenados e que ainda 

não são respeitadas. 

Portanto, é válido nos questionarmos sobre como se encontram as 

necessidades básicas de um preso com capacidades reduzidas ou limitadas, como 

no caso de uma pessoa com deficiência físico dentro do ambiente penitenciário? Sua 

liberdade é privada por duas vezes, mas é atacada por muito mais, vez que dentro do 

cárcere torna-se praticamente impossível a pessoa com deficiência praticar seus 

direitos existenciais de maneira plena e eficaz.  

Em contraponto sobre o desrespeito aos direitos básicos dos 

estabelecimentos prisionais, Sá Neto e Calegari (2015) aborda que a Lei de Execução 

se apresenta de maneira inovadora quando assegura ao preso condenado ou 

provisório o respeito a sua condição de ser humano, ou seja, concedendo a ele uma 

titularidade de direitos que não poderiam ser desconsideradas. 

A Lei n° 7.210 trouxe em seu artigo 3º que “ao condenado e ao internado 

serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei”, direitos 

estes assegurados constitucionalmente, ou seja, direito à integridade física e moral, à 

igualdade e, principalmente, à vida (não apenas no sentido de sobreviver e existir por 

si, mas sim de viver, usufruir e gozar de dignidade inerente ao ser humano). 

 

O Estado Democrático de Direito elenca como um dos seus fundamentos a 
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF/88). Portanto, o homem deve 
ser a medida primeira para a tutela do Estado, alcançando ainda maior 
destaque no Direito Penal, onde o condenado será encarcerado como sujeito 
de direitos, e deverá manter todos os seus direitos fundamentais que não 
forem lesados pela perda da liberdade em caso de pena privativa. Note-se 
que a pena é privativa da liberdade, e não da dignidade, respeito e outros 
direitos à pessoa humana. (SHECAIRA e CORRÊA, 1995, p. 31 apud 
MARTINS, 2014, p. 34). (grifo nosso).  

 

Efetivamente, estamos tratando aqui da incompatibilidade trazida por 

Bitencourt (1999, p. 11), o qual explica que um Estado que diz ser Democrático de 

Direito não condiz com um Direito Penal funcional que não se atente às liberdades e 

garantias fundamentais do cidadão. Dessa forma, compreende-se que a Lei de 

Execução Penal não realiza seu papel pela qual foi proposta, vez que os indivíduos 

que se encontram cumprindo pena em estabelecimento prisional ainda não possuem 

seus direitos básicos atendidos. 
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O sentido de humanizar a pena retratado se envolve dentro da 

perspectiva da privativa de liberdade e suas relações diretas entre o indivíduo em 

cumprimento de pena e o representante estatal, tal como o apenado e o Estado sobre 

a própria estrutura do estabelecimento prisional oferecido, observando suas omissões 

nos cuidados básicos de necessidades quanto à vida digna.  

Tanto buscou a lei pelos meios de ressocializar o indivíduo pós o 

cumprimento da pena, que ao final não atingiu o objetivo proposto, perdendo por não 

se atentar às reais necessidades do preso, causando uma “socialização na cultura 

carcerária, que só aumenta as chances de reincidência criminal”, explica Miguel 

(2013, p.7), a qual também descreve que o descaso com o indivíduo encarcerado não 

se limita ao aumento da reincidência como resposta ao falho sistema de 

ressocialização, como também o tratamento dado ao apenado é “passível de ser 

considerado desumano”.  

A exposição de Lorena Miguel supracitada traz à tona o questionamento 

realizado anteriormente: o preso em cumprimento da pena privativa de liberdade no 

regime fechado realmente tem suas prerrogativas da dignidade humana garantidas? 

Indo mais longe, indaga-se: o preso com deficiência física, tendo sua liberdade 

limitada e violada duplamente, possui meios de efetivar sua personalidade e garantir 

direitos básicos de sobrevivência dentro de uma unidade carcerária caracterizada por 

condições estruturais e tratamentos degradantes e desumanos?  

Por conseguinte, o contexto social e estrutural penitenciário apresenta 

caráter emergencial nos moldes consoantes ao tratamento e aplicação das penas 

privativas de liberdade aos presos, tal como prover condições suficientes aos 

cuidados destes, a fim de que não haja sua dignidade privada, observando ainda as 

necessidades de apenados em situações mais vulneráveis, como é o exemplo do 

detendo com deficiência física, que dispõe de requisitos imprescindíveis para sua 

efetivação de direitos em um ambiente que se demonstra caracterizado pela 

superlotação, violência, falta de higiene básica e, principalmente, a carência de meios 

de inclusão social e mobilidade acessível.  
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5 A PESSOA COM DEFICIÊNCIA E SUAS PRERROGATIVAS NA LEGISLAÇÃO 
BRASILEIRA 
 

Nota-se que o contexto da existência de legislações protecionistas que 

executam prerrogativas básicas aos detentos sem deficiência apresentam-se de 

forma a serem praticamente ignoradas na realidade prática, ainda considerando que 

estes não preconizam necessidades especiais, mas sim, que seu direito à vida digna 

seja efetivado. 

Neste sentido, portanto, importante é observar a questão voltada à 

pessoa com deficiência física que, em sua realidade, já é imprescindível que se 

obtenha cuidados particularizados daqueles sem deficiência. Assim, quando estes se 

encontram na qualidade de encarcerados, a negligência e negação de seus direitos 

vitais se tornam ainda mais evidentes dentro de um caráter desumano da dignidade. 

O objetivo não é tratar da impunidade, não dispõe-se aqui sobre a 

culpabilidade ou não da pessoa com deficiência física como sujeito ativo da ação 

penal, mas sim, que a ela seja oferecida uma condição de existência em suas relações 

sociais e ambientes físicos, como é o caso da realidade dentro de um estabelecimento 

carcerário, onde os direitos à vida, saúde, mobilidade e saneamento básico são 

negligenciados à todos os detentos e destacados sobre aquele com deficiência, mais 

especificamente, sobre à pessoa com deficiência física motora ou sensorial (alcance 

auditivo e visual).  

 

5.1 Contexto Histórico e Evolução da Caracterização da Pessoa com Deficiência 
Como Ser Humano 
 

 A historicidade relativa à pessoa com deficiência traz à tona reflexões 

tangentes à evolução da sociedade, de modo a ser cabível a consideração sobre o 

manejamento da questão, definindo-se como uma linha do tempo que tem o ponto de 

partida no extermínio e direciona-se, mesmo que lenta e gradualmente, à integração 

e inclusão.  

Neste derradeiro, tem-se que a marginalização da pessoa com 

deficiência está conectada à oscilação de polos contraditórios divinos, dado que, ou 

era vista como uma manifestação espiritual e conexão com forças maiores, ou a 

presença de espíritos malignos, levando a discussão para uma esfera do “supra-

humano ou do âmbito do infra-humano”, como define Amaral (L. A., 1994, p. 14).   
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Aqui traz-se o exemplo da Grécia Antiga, a qual supervalorizava o corpo 

considerado belo e forte, de forma que as crianças com malformações ou doenças 

eram abandonadas à própria sorte, ou seja, aquele que não correspondesse aos 

padrões de “normalidade” eram marginalizados e eliminados. O mesmo 

posicionamento era característico da civilização romana que preconizava a perfeição 

corporal, legitimando a morte sobre o nascimento de pessoas com deficiência física, 

visto que era considerada como uma anormalidade e monstruosidade 

(SCHEWINSKY, 2004, p. 8).  

Em contrapartida, o surgimento do Cristianismo elevou a pessoa com 

deficiência física à posição de criação divina, passando de marginalizados a seres 

imortais e merecedores de cuidados, de modo a eliminar qualquer tipo de banimento 

e trazer a ideia de acolhimento através de alojamento e alimentação, descrevendo 

Silva (L. F., 1987, s.p.): 

 

E houve, com a implantação e solidificação do Cristianismo, um novo e mais 
justo posicionamento quanto ao ser humano em geral, ressaltando a 
importância devida a cada criatura como um ser individual e criado por Deus, 
com um destino imortal - o que, sem dúvida, muito beneficiou os escravos e 
todos os grupos de pessoas sempre colocadas de lado e menosprezadas na 
sociedade romana, tais como os portadores de deficiências físicas e mentais, 
antes considerados como meros pecadores ou pagadores de malefícios feitos 
em vidas passadas, inúteis, possuídos por maus espíritos, ou simplesmente 
como seres que, em muitos casos, deveriam continuar sendo eliminados ao 
nascer, segundo as leis e costumes de Roma recomendavam há séculos. 
(grifo nosso). 

 

Pautadas em paradigmas segregatórios, as visões destoantes sobre a 

vida da pessoa com deficiência resultavam em sua descaracterização como ser 

humano em diversas sociedades, de forma que a sua participação efetiva como 

membro da sociedade ocorreu por um processo moroso.  

É a partir da Segunda Guerra Mundial que o olhar sobre a deficiência 

seguiu por um rumo divergente do caminho que estava se seguindo justificado pela 

necessidade de suprir a falta de funcionários das indústrias que se encontravam ativos 

nas forças armadas, contribuindo, portanto, para a implementação da reabilitação da 

pessoa com deficiência física através de oportunidades de emprego, como relata 

Pacheco e Alves (2007, p. 4).  

 

Estes esforços impulsionaram e possibilitaram os avanços na ciência e 
tecnologia e agilizaram providências de ordem prática para a busca de 
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soluções que permitissem a integração dos deficientes a uma “vida normal” 
em uma sociedade produtiva. (ALVES, 2001, p. 1).  

 

Como resposta a este processo industrial e aos massacres decorrentes 

da Segunda Guerra Mundial, torna-se clara a necessidade do surgimento de 

respostas protecionistas à humanidade. Logo, a Organização das Nações Unidas 

proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos com o intuito de 

salvaguardar as prerrogativas básicas e vitais, considerando já em seu preâmbulo os 

ideais de igualdade, liberdade e dignidade. Custa acentuar ainda as palavras de 

Destro (2020), quando explica que o nascimento da Declaração de 1948 resultou no 

pioneirismo tangente à criação de normas relativas à garantia de direitos 

resguardados à pessoa com deficiência física, como remete o que se defende em seu 

artigo 25, 1:  

 

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e 
à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, 
ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos 
serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na 
doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de 
meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.   

 

O conjunto das tendências voltadas aos ideais de humanismo e as 

oportunidades oferecidas à pessoa com deficiência sobre atividades laborativas 

abriram caminho para mostrar o potencial produtivo de quem antes era 

completamente marginalizado e considerado como incapaz ou inválido, portanto, 

possibilitou o desenvolvimento da reabilitação, a fim de promover o atendimento às 

necessidades do indivíduo como uma forma de buscar a não manutenção de atos e 

movimentos segregatórios.  

Quase trinta anos após o surgimento da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, a ideia de inclusão social específica à pessoa com deficiência teve 

seu marco na elaboração de um documento internacional pela Organização das 

Nações Unidas em 1975, sendo este a Declaração dos Direitos das Pessoas 

Portadoras de Deficiência, que influenciou a carta constitucional da época, 

promovendo a Emenda Constitucional 12 de 1978, a qual assegurou melhorias 

tangentes à condição econômica e social (DESTRO, 2020, p. 71). 

Como exposto por Mendes (2012, p. 43), o apoio do governo federal 

brasileiro sobre os direitos da pessoa com deficiência se tornou mais efetivo após o 
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impulso gerado pelas mobilizações e manifestações, tais como o primeiro Encontro 

Nacional de Entidades de Pessoas com Deficiência, estruturado e organizado no 

Brasil a partir de 1984. O processo de luta pela implantação de políticas públicas que 

atingissem o interesse da pessoa com deficiência se resultou em grande influência 

sobre a Constituição Federal de 1988, como é possível observar em alguns exemplos:  

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: 
XXXI - Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de 
admissão do trabalhador portador de deficiência. (BRASIL, 1988, s.p.) (grifo 
nosso) 
 
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios: 
II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência. (BRASIL, 1988, s.p.) (grifo nosso) 
 
Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária. (BRASIL, 1988, s.p.) (grifo 
nosso) 

 

Convém observar que a Constituição se comprometeu em prover o 

cuidado e assistência necessários à pessoa com deficiência, bem como adotou um 

posicionamento proibitivo sobre práticas discriminatórias, se tornando um Estado 

garantidor de acesso ao trabalho, educação e à saúde, sustentando a reabilitação e 

inserção do indivíduo no meio social com a introdução de políticas assistenciais 

públicas responsáveis pelo fim de barreiras físicas e sociais que impossibilitem a 

locomoção.  

Ao analisar os artigos constitucionais supraditos, verifica-se o termo 

utilizado na época para se referir à pessoa com deficiência: “pessoa portadora de 

deficiência”, todavia, esta nomenclatura não mais condiz com a atualidade, senão 

vejamos a seguir.  

 

5.2 Conceito de Deficiência e a Importância da Terminologia Empregada 

 

Muito se discutiu sobre a elaboração de uma nomenclatura que poderia 

ser considerada adequada à pessoa com deficiência de forma que não exprimisse 

uma leitura estereotipada e discriminatória, sendo a principal razão pela qual é 

extremamente necessário que haja um entendimento universal sobre a terminologia 
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utilizada, na tentativa de não efetivar a perpetuação de ideais que se fundam no 

desconhecimento.   

Com a promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo em 2007 reconheceu-se que a 

“discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de deficiência, configura violação 

da dignidade e do valor inerentes ao ser humano”, assim, por verificar uma conduta 

proibitiva à discriminação, trouxe consigo o emprego de uma nova terminologia a ser 

utilizada: “pessoa com deficiência” (BRASIL, 2009, s.p.). Ao atualizar e definir uma 

nova nomenclatura, o Estado se apresentou de forma a superar estigmas 

preconceituosos e limitadores sobre a pessoa com deficiência, além de retratar a 

evolução e desenvolvimento da mentalidade social.  

Lapidados à partir de 1981, os conceitos inclusivistas perante à pessoa 

com deficiência prosseguiu pela evolução dos pré-inclusivistas, dado que a 

conceituação acompanha a evolução dos valores éticos de uma sociedade, evolução 

esta que se torna imprescindível para a participação ativa dos indivíduos dentro de 

uma coletividade para todos, como debatido por Sassaki (2006). 

 

Os movimentos sociais identificaram que a expressão “portador” cai muito 
bem para coisas que a pessoa carrega e/ou pode deixar de lado, não para 
características físicas, sensoriais ou mentais do ser humano. Ainda, que a 
palavra “portador” traz um peso frequentemente associado a doenças, já que 
também é usada, e aí corretamente, para designar uma situação em que 
alguém, em determinado momento, está portando um vírus, por exemplo. E 
não custa lembrar, deficiência é diferente de doença. (FÁVERO, 2007, p. 22) 

 

Ademais, a análise consoante à deficiência não se tratar de doença gera 

ainda a necessidade de tratar o termo com maior normalidade possível, sendo uma 

característica do indivíduo como qualquer outra. Observando por um viés pré-

inclusivista, o modelo médico apresentado por Fletcher (1996, p. 7 apud Sassaki, 

2006, p. 29) descreve que a deficiência é “vista como um ‘problema’ do indivíduo e, 

por isso, o próprio indivíduo teria que se adaptar à sociedade ou ele teria que ser 

mudado por profissionais através da reabilitação ou cura”.  

Este modelo reforça a padronização humana ao criar uma situação em 

que o indivíduo deveria alcançar determinados requisitos para se adequar à 

sociedade. Este ideal padrão do ser humano é constante na história, já que desde 

sempre se busca por aquilo que normaliza e torna os indivíduos iguais, remetendo-se 

ao conceito apresentado por Marcus Vitruvius Pollio, arquiteto e engenheiro romano 
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que defendia um modelo ideal determinado por um raciocínio matemático dentro da 

divina proporção. O homem descrito influenciou a busca pela forma humana perfeita 

presente nos trabalhos do renascentista Leonardo da Vinci, nascendo o Homem 

Vitruviano dentro das proporções exatas e ideal clássico da beleza humana 

(VITRÚVIO, 2010, s.p.).  

A concepção médica supramencionada sobre a deficiência é contrária à 

própria terminologia utilizada atualmente, visto que considera e reconhece a 

deficiência como uma característica inerente ao indivíduo como qualquer outra, ideia 

que é contrariada pelo conceito médico, pois este adere ao raciocínio de “portador”, 

como se houvesse a possibilidade da eliminação da deficiência, caso contrário o 

indivíduo seria marginalizado e segregado da sociedade.  

Daí parte-se a ideia da inclusão social como um combate a práticas 

discriminatórias de exclusão à pessoa com deficiência que imperou durante um 

considerável lapso temporal, assim, iniciou-se uma movimentação consoante ao 

atendimento especializado a estes indivíduos, já que por muitas vezes lhe eram 

negados direitos e garantias sobre assistências e atendimento público por unidades e 

instituições não “especializadas”. 

 

Isso significa criar, para pessoas atendidas em instituições ou segregadas de 
algum outro modo, ambientes o mais parecidos possível com aqueles 
vivenciados pela população em geral. Fica evidente que se trata de criar um 
mundo – moradia, escola, trabalho, lazer etc. – separado embora muito 
parecido com aquele que se vive qualquer outra pessoa (SASSAKI, 2006, p. 
31-32).   

 

O atendimento “especializado” e excludente traduz erroneamente o 

conceito de deficiência, já que a enxerga como uma incapacidade generalizada ao 

não apresentar medidas de inclusão em todos os ambientes públicos. Vide ressaltar 

a diferença da conceituação do tema em questão e a incapacidade, visto que esta não 

se adere à pessoa com deficiência ao todo e tal pensamento representaria um 

retrocesso de anos ao não desassociar a deficiência à ausência de potencialidades, 

como contesta Fávero (2007).  

Aponta-se, portanto, a premência de não confundir os conceitos de 

deficiência e incapacidade, primeiro em razão de deficiência não ser gênero da qual 

sobressaem as “espécies”, mas sim, um termo generalizado que deve ser 
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individualizado ao caso em questão, dado que pode ser física, mental ou sensorial 

(audição e visão), conforme explica Fávero (2007).  

Dito isso, aborda-se que a individualização do termo se remete também 

a uma incapacidade localizada, como uma consequência da deficiência em questão, 

na medida que uma pessoa com deficiência motora não é incapaz perante atividades 

visuais, bem como a deficiência visual não é limitante ou incapacitante quando o 

exercício em foco exige audição. 

 

[...] a Classificação Internacional de Deficiências, Incapacidades e 
Desvantagens (CIDID), de 1989, ao nosso ver, é mais restritiva na definição, 
pois para caracterizar a deficiência, transitória ou permanente, exige “a perda 
ou anormalidade” de estrutura ou função psicológica, fisiológica ou 
anatômica. E, ao definir “incapacidade”, não o faz de forma a confundi-la com 
a própria deficiência, mas, sim, como a restrição resultante da deficiência, 
sempre aliada a algo específico, ou seja, “incapacidade para andar”, 
“incapacidade em relação à audição”. (FÁVERO, 2007, p. 25).  

 

Essa incapacidade globalizada erroneamente interligada à deficiência 

expõe um raciocínio contrário ao que realmente deveria vir ao pensamento da 

sociedade quando se trata do assunto: autonomia e independência. Embora 

sinônimas, quando observadas sob o viés da pessoa com deficiência física, se 

posicionam de maneiras diferentes, sendo que “autonomia” se remete à “condição de 

domínio no ambiente físico e social, preservando ao máximo a privacidade e a 

dignidade da pessoa que a exerce”, conforme elucidado por Sassaki (2006). 

 O termo pode ser identificado dentro da crítica à posição de 

desvantagem que se encontra a pessoa com deficiência física em razão da carência 

de condições no meio, tanto condições sociais, como arquitetônicas, o que dificulta o 

desenvolvimento de sua autonomia dentro do espaço em que está inserida, resultando 

na segregação e marginalização, dado que o nível de autossuficiência se vincula com 

a realidade físico-social de um ambiente. 

Nota-se que a concepção de “independência” está voltada à 

possibilidade de não depender de terceiros para tomada de decisões, de forma que 

se torna uma faculdade e não uma imposição, isso decorre não só pelo acesso e 

disponibilidade de informações, como também parte da autodeterminação da pessoa 

com deficiência física. Neste liame, explica Sassaki (2006, p. 36) que “uma pessoa 

com deficiência poderia não ser totalmente autônoma, por exemplo num certo 
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ambiente físico, mas ao mesmo tempo ser independente na decisão de pedir ajuda 

física a alguém para superar uma barreira arquitetônica [...]”.  

 

A autonomia do cidadão pode ser representada por esse agrupamento de 
direitos, os quais os indivíduos podem gozar como resultado de seu status 
como membros “livres e iguais” da sociedade. Tratar o domínio dos direitos é 
tratar tanto os direitos que os cidadãos desfrutam normalmente como das 
condições sob as quais os direitos dos cidadãos se realizam ou se fazem 
valer, efetivamente. Somente esse “duplo enfoque” permite captar os graus 
de autonomia, interdependência e restrições que os cidadãos enfrentam em 
uma sociedade. (HELD, 1999, p. 217) (grifo nosso).  

 

Para que uma pessoa com deficiência física motora ou sensorial goze 

de autonomia e independência para a realização de atividades rotineiras, tanto no 

âmbito social, como físico, é imprescindível a adaptação do ambiente como um todo 

para atender suas necessidades particulares, a fim de que desfrutem normalmente 

daquilo que lhes é ofertado para a efetivação de suas prerrogativas como ser humano 

digno e cidadão, ou seja, custa promover um tratamento desigual aos desiguais para 

que estes assumam uma posição equiparada àqueles considerados iguais, dentro dos 

ditames do princípio da igualdade e equidade.  

 

5.3 Direito Fundamental à Acessibilidade e seu Reflexo nas Deficiências 
Sensoriais e Motoras  
 

Ao analisar o contexto histórico da padronização de beleza e 

normalidade humana, necessário se mostra refletir se seria realmente possível as 

pessoas conceberem e compreenderem o que é um padrão do normal e belo, sendo 

imprescindível questionar: Quem é normal dentro dos padrões de perfeição 

historicamente concebidos?   

Nesta retórica, Arruda (2014) faz questão de expor a problemática ao 

provocar a elucidação do padrão de normalidade e suas aplicações quando explica 

que a padronização convém tanto aos indivíduos quanto as cidades, as quais são 

normalizadas e construídas para cidadãos considerados normais e iguais dentro do 

estabelecido social e historicamente, posto que aquele que não se encaixa é 

automaticamente excluído e deixado à mercê de políticas públicas inexistentes. 

Ainda, deve-se reforçar a ideia de que toda população tem direito à 

cidade e aos seus serviços, sendo que parte fundamental desse direito se torna real 

pela acessibilidade. Na inclusão, a cidade e seus estabelecimentos devem assumir a 
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responsabilidade de promover atitudes que livrem a vida social de todo e qualquer 

preconceito e discriminação, destarte, se a cidade e a sociedade não tomam tais 

atitudes, podem considerar-se deficientes, não as pessoas que nelas vivem.  

Neste liame, levanta-se a discussão no que tange a relação estatal sobre 

a existência ou não das pessoas com deficiência, ou seja, se tais pessoas atingem 

uma condição existencial dentro do ambiente físico e social que estão inseridas, pois 

quais atitudes o Estado apresenta ao atendimento de todas as diversidades humanas 

e desligamento de atitudes discriminatórias e preconceituosas?  

Para a resolução desta questão, é necessário adquirir conceitos bem 

definidos sobre direitos fundamentais dentro da ótica de acessibilidade conjunta com 

a dignidade da pessoa humana e igualdade, visto que a pessoa com deficiência 

apenas estará incluída e integrada na sociedade a partir do momento em que as 

barreiras se extinguirem, pois “a inclusão social da pessoa com deficiência depende 

de sua plena participação social”, como argumenta Destro (2020, p. 86).  

Neste sentido, Pacheco e Alves (2007) determinam que não pode ser 

considerada suficiente a negação sobre as diferenças e integrar a pessoa com 

deficiência no estado atual da sociedade, é urgente que se pense em inclusão social 

dentro da mobilização do indivíduo e sociedade em busca das mudanças necessárias 

para que se alcance a igualdade de oportunidades e direitos.  

Sendo questão de política pública, a concepção de acessibilidade não 

deve ser limitada apenas no âmbito físico, mas sim, observada pelo aspecto humano 

e respeitando as peculiaridades apresentadas por cada indivíduo, de forma a 

estabelecer a ideia de acessibilidade plena apresentada por Duarte e Cohen (2012, 

p. 2):  

 

O conceito de acessibilidade plena parte do princípio de que apenas uma boa 
acessibilidade física não é o suficiente para que o espaço possa ser 
compreendido e de fato usufruído por todos. A acessibilidade plena significa 
considerar mais do que apenas a acessibilidade em sua vertente física e 
prima pela adoção de aspectos emocionais, afetivos e intelectuais 
indispensáveis para gerar a capacidade do lugar de acolher seus visitantes e 
criar aptidão no local para desenvolver empatia e afeto em seus usuários. 

 

A ideia de primar o acolhimento e aptidão por todos os indivíduos 

remete-se à forma de concepção da acessibilidade defendida pelo Desenho Universal, 

o qual prevê a viabilização dos espaços e produtos de forma a favorecer todo e 

qualquer indivíduo, pois “a meta é atingir um desenho de qualidade no qual, além de 
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requisitos estéticos, é fundamental o fácil entendimento sobre o uso (legibilidade), a 

segurança e o conforto para todos os usuários” (BORGES, 2018, p. 175).  

Esta tese foi desenvolvida com o objetivo principal de centrar o ser 

humano e os diferentes graus de dificuldade perante o uso de serviços, ambientes e 

produtos, alinhada diretamente com o tratamento da acessibilidade como direito 

fundamental que deve ser não só garantido na legislação, como previsto no artigo 3º, 

II do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas também efetivado sobre os ambientes 

e relações sociais.  

Prevista no preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência (BRASIL, 2009)4, bem como em seu artigo 9º, a acessibilidade é 

concebida de maneira a “possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma 

independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida”, interligando-se 

diretamente à disposição do Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015) 

quando este determina:  

 

Art. 3º. [...] 
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com 
segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 
edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas 
e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 
rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 

O conceito apresentado consoante à acessibilidade de espaços físicos 

possui respaldo na legislação constitucional em seu artigo 227, §2º, o qual estabelece 

uma determinação sobre a disposição legislativa tangente às normas de construção 

dos logradouros e edifícios de uso público, bem como a fabricação de veículos de 

transporte coletivo, com o objetivo de efetivar e garantir a acessibilidade às pessoas 

com deficiência, da mesma forma que se defende o artigo 244 do mesmo regimento 

federal.  

Nota-se que o supradito, ao conceituar a acessibilidade como uma 

“possibilidade e condição de alcance para utilização [...]”, faz uma conexão direta ao 

                                                 
4 Importante evidenciar que a Convenção foi recepcionada pelo ordenamento brasileiro de acordo com 
o procedimento que se estabelece no artigo 48, inciso XXVIII do Regimento Interno e no artigo 5º, 3º 
da Constituição Federal de 1988, o qual dispõe: “As normas definidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, 1988), de forma a se tornar uma emenda constitucional 
por equiparação. Seu texto fora aprovado através do Decreto Legislativo n° 186 de 2008, sendo 
promulgado pelo Decreto n° 6.949 de 25 de agosto de 2009.  
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que defende o ideal do Desenho Universal e seus princípios, sendo eles: Uso 

equitativo, flexível, simples e intuitivo; Informações de fácil percepção; Tolerância ao 

erro; Baixo esforço físico; Dimensionamento e espaço para aproximação e uso 

(DESENHO, 2018, s.p.).  

Destarte, ao pensar sobre a acessibilidade aplicada aos espaços físicos 

e não apenas sociais, deve-se crer na urgência sobre a eliminação de todo e qualquer 

obstáculo com potencial impeditivo ou limitante sobre a partilha dos ambientes físicos 

pelas pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida dentro dos princípios 

constitucionais de igualdade e dignidade.  

É nesse raciocínio sobre a eliminação ou redução de barreiras 

encontradas nos meios físicos que surgiu o projeto do desenho acessível em 

contraposição à prática de simplesmente adaptar ambientes já existentes enquanto 

outros inacessíveis eram construídos, porém, para Sassaki (2006), a ideia de uma 

arquitetura sem obstáculos destinada unicamente à pessoas com deficiência física 

seria, embora útil, estigmatizante.  

A partir desta crítica, Sassaki (2006) observa que o desenho universal 

pode ser considerável vantajoso, pois atenderia a necessidade de um grupo mais 

abrangente de pessoas consoante aos ideais de inclusão social, visto que não se 

destina exclusivamente ao atendimento das necessidades da pessoa com deficiência 

física, mas também considerando a existência de pessoas idosas, por exemplo.  

Para conseguir entender o conceito de acessibilidade como um direito 

fundamental das pessoas com deficiência física, é crucial que haja o aprofundamento 

da questão concernente ao que é necessário para que essa acessibilidade seja 

efetivamente atingida dentro de um ambiente físico social, vez que não basta apenas 

considerar que é urgente a eliminação de barreiras, mas sim, entender o espaço em 

que se encontra e de qual forma pode-se garantir a inclusão e integração daquele 

indivíduo.  

Este raciocínio reporta-se à urgência da adequação de instituições e 

estabelecimentos e não o ajustamento da pessoa dentro destes locais. Neste sentido, 

no que importa as pessoas com deficiência física motora ou indivíduos com mobilidade 

reduzida, é cabível e necessária a modificação dos espaços dentro das dimensões 

referenciais para deslocamento tanto para as pessoas em pé, sendo o caso do 

indivíduo que faz o uso de bengalas, muletas ou andadores, como para aqueles que 

se utilizam de cadeiras de rodas para sua locomoção.  
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Para o ajuste dos espaços físicos, a NBR 9050, norma estabelecida pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, define as medidas básicas para a 

circulação destes indivíduos para que seu deslocamento seja realizado de maneira 

efetiva e sem transtornos segregatórios arquitetônicos. Ao passo que a arquitetura 

deve observar as peculiaridades existentes dentro do âmbito de cada deficiência 

individualizada, há ainda a adequação dos espaços perante as deficiências físicas 

sensoriais, ou seja, aquelas que tangem sobre o alcance auditivo e visual.  

Bastante à deficiência sensorial auditiva, a comunicação deve ser 

especializada e adotada dentro do ambiente não apenas físico, mas social, pois como 

funcionaria o atendimento e comunicação de uma instituição pública ou privada 

direcionada a este indivíduo? No caso de estabelecimentos prisionais, existem 

profissionais treinados para se comunicar a partir da modalidade gestual-visual como 

é a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)? Como funciona a abordagem estatal 

perante a situação em que é insubstituível uma comunicação adaptada?  

Concernente aos espaços físicos, a NBR 9050 determina a comunicação 

através de sinalização visual e tátil é primordial no objetivo de tornar o espaço mais 

acessível e inclusivo possível, apresentando também condições abrangentes sobre a 

pessoa com deficiência visual, à medida que à esta não se compreendem os mesmos 

meios de comunicação que uma pessoa com deficiência auditiva, pois as condições 

são divergentes, mas a urgência de inclusão é a mesma.  

Neste liame, pessoas com baixa visão apresentam a premência sobre a 

legibilidade de informação visual, vez que esta depende da iluminação do local, 

contraste e cor da imagem informativa, além da sinalização tátil para leitura (braile), 

deslocamento e sonora associada à visual que possibilite uma comunicação física 

inclusiva também à pessoa com deficiência visual, como determina a norma NBR 9050 

positivada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Não é suficiente que os espaços físicos estejam dentro dos critérios de 

adequação para a livre circulação e deslocamento das pessoas com deficiências 

físicas motoras e sensoriais, visto que ela é complementada pela comunicação social 

inclusiva acessível que, quando não garantida, viola o direito da independência social 

da pessoa com deficiência.  

  

Trata-se do direito de se comunicar – que é diferente do direito à 
comunicação, à informação e à participação. Se uma pessoa surda vai a um 
evento e este não tem um intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), 
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por exemplo, o seu direito de se comunicar está sendo violado. É um 
problema tão óbvio que ninguém vê. O direito de se comunicar tem a ver com 
a liberdade de expressão e vem antes dos outros, por isso precisa ser 
garantido. (WERNECK, 2004 apud BORGES, 2018, p. 178). 

                            
A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência fez com que 

a discussão tangente às barreiras sensoriais se destacassem, de forma que promover 

a comunicação e participação inclusiva das pessoas com deficiência se tornou alvo 

de formulação de novos mecanismos sobre a promoção da inclusão social e não 

apenas física, como destaca-se em seu artigo 21º:  

 

Art. 21 Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para 
assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer seu direito à 
liberdade de expressão e opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e 
compartilhar informações e ideias, em igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e por intermédio de todas as formas de comunicação de sua 
escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre as 
quais: 
a) Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, 
todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis 
e tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência; 
b) Aceitar e facilitar, em trâmites oficiais, o uso de línguas de sinais, braile, 
comunicação aumentativa e alternativa, e de todos os demais meios, modos 
e formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com 
deficiência. (BRASIL, 2009, s.p.) (grifo nosso). 

 

Conforme explícito pelo supracitado, é clara a existência legislativa 

sobre a necessidade dos estabelecimentos e ambientes sociais estarem devidamente 

preparados para o atendimento das pessoas com deficiência sensorial, a fim de 

garanti-la uma comunicação acessível e apropriada, da mesma forma que os espaços 

físicos devem efetivar a livre circulação de pessoas com mobilidade reduzida ou 

deficiência motora.  

Neste sentido, deve-se questionar se esses direitos previstos na 

legislação são realmente garantidos quando observados sobre a ótica de locais em 

que não são certificados nem os mínimos cuidados sobre a integridade física do ser 

humano, como é o caso de um estabelecimento prisional em que o espaço físico não 

possui adequação necessária para o atendimento de determinadas necessidades de 

deslocamento dos encarcerados, bem como a carência de preparação social sobre a 

comunicação estatal do agente penitenciário em relação direta à pessoa com 

deficiência sensorial. 

Evidente se torna pensar que quando uma pessoa com deficiência física 

motora ou sensorial está presente em um ambiente físico sem as devidas adequações 
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inclusivas de acessibilidade, dificilmente este indivíduo retornará ao estabelecimento, 

como pode ser o caso de instalações comerciais, por exemplo. Porém, quando esta 

pessoa já se encontra dentro de uma unidade prisional como detenta, dela é retirado 

o seu direito de escolha sobre o não retorno ao local no exato momento em que nele 

se encontra, estando obstinada aos tratamentos desprovidos de dignidade, ou seja, 

quando o indivíduo se encontra no cumprimento de pena em regime fechado, não lhe 

é conferido a menor possibilidade de escolha sobre como viver, destinados à 

repressão do confinamento perante o sistema penal dominador.  

 

Necessário observar que, pelo fato de estarem em cumprimento de pena 
privativa de liberdade, as pessoas deficientes devem ficar privadas de sua 
liberdade e de seus direitos políticos, mas não da sua dignidade humana, pois 
é inevitável reconhecer os efeitos deletérios sobre as pessoas com 
deficiência que estão em cumprimento de pena, ocasionados pelas prisões. 
Numa grande lista de mazelas, vale enunciar as deficientes condições de 
alojamento, de alimentação e de higiene, além das péssimas condições de 
acessibilidade. (SAVAZZONI, 2010, p. 27) 

 

A falta de preparação social que deveria ser provida pelo Estado retorna 

ao questionamento realizado no início deste tópico: Existem realmente políticas 

públicas efetivas para assegurar a condição de existência da pessoa com deficiência 

dentro de estabelecimentos públicos e privados? Interessante apontar que a solução 

da questão se encontra dentro da aplicação de direitos humanos fundamentais 

através de políticas efetivas e asseguradoras de direitos básicos sobre a integridade 

física e social da pessoa com deficiência, bem como sua dignidade humana.  

 

5.4 O Estatuto da Pessoa com Deficiência e as Normas Constitucionais Relativas 
à Execução Penal 
 

A Constituição Federal de 1988 expõe de maneira explícita normas 

proibitivas de condutas discriminatórias em seus direitos fundamentais, com o intuito 

de construir uma sociedade solidária, igualitária e justa, como dispõe em seu artigo 

3º, inciso III, baseando-se nos princípios da dignidade da pessoa humana e igualdade, 

fatores que não devem ser desagregados do ser humano, razão pela qual é primordial 

agrega-los à pessoa com deficiência física para sua efetiva integração social e 

garantia de direitos básicos, como saúde, trabalho, família e acessibilidade física e 

social.  
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Com o advento da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, 

igualdade e fraternidade influenciaram uma declaração de direitos que visavam uma 

consolidação garantista às “minorias” com o surgimento das novas demandas 

caracterizadas como consequência de uma não atuação estatal perante a proteção 

de um grupo marginalizado e ignorado pela proteção estatal. Por conseguinte, 

importa-se em considerar a urgência de tutelas legislativas específicas que 

assegurem um status positivo à relação estatal protecionista “objetivando igualar 

aqueles que, por condições naturais ou adquiridas, são desiguais no corpo da 

sociedade, através de implementação de programas e políticas sociais” (SAVAZZONI, 

2010, p. 25).  

Dentro da análise sobre o princípio da igualdade, o legislador constituinte 

originário fez questão de garantir, constitucionalmente falando, tratamento em relação 

às pessoas com deficiência de forma divergente aos sem deficiência sobre a máxima 

aristotélica de que o princípio da igualdade estaria defendendo que deve-se tratar 

igual os iguais e desigualmente os desiguais, mas para que isso esteja claro na 

legislação, é importante destacar e identificar quem são estes indivíduos, como 

relembra Moreira (2007), ainda evidenciando o debate sobre: 

 

O conceito jurídico de desigualdade, por sua vez, se refere às relações entre 
os homens ou entre os homens e o Estado. No ideário de inclusão na norma 
de todas as pessoas na conquista de direitos, a palavra “todos” passou a ser 
vulgarmente utilizada nas leis, decretos e regulamentos numa tentativa de 
acompanhar a evolução social. Como as leis não conseguem regular todas 
as relações, abriu-se campo para a desigualdade perante a lei (2007, p. 25).  

 

Essa determinação referente ao tratamento para com as pessoas com 

deficiência positivadas constitucionalmente, significa que elas apresentam uma 

necessidade de atenção maior do legislador infraconstitucional, que abrange, 

inclusive, matérias voltadas à execução penal. Destarte, ao seguir a lógica aristotélica 

dentro do viés legislativo, é notória que para chegar a um ideal de sociedade 

igualitária, as leis deverão se atentar a grupos marginalizados para que seja possível 

a efetivação de seus direitos básicos que já são garantidos e efetivos àqueles que 

estão dentro do padrão de normalidade social imposto pela própria sociedade e 

carência de políticas governamentais.  

Dito isso, importante é ter em mente que o princípio constitucional da 

igualdade não veda a adoção de critérios que, mesmo apresentando uma aplicação 
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legislativa diferente sobre à sociedade, entrem no rol permissivo da Constituição, ou 

seja, os pressupostos de diferenciação devem ser atendidos, como afirma Moreira 

(2007, p. 26-27) quando descreve que “a política de proteção passa à frente do critério 

apriorístico da igualdade e nesses casos não há infração do princípio constitucional 

que proíbe a desigualdade perante a lei”.  

Por esta razão, não há violação do princípio da igualdade quando a 

legislação prioriza tratamentos divergentes aos desiguais dentro de suas 

desigualdades para que estes alcancem o que já é conferido aos iguais, encontrando 

respaldo no conceito de equidade legislativa, que defende a adaptação à regra já 

existente sobre a realidade concreta em que se vive, promovendo a concretização de 

direitos iguais para toda a sociedade, mesmo que estes sejam aplicados de maneiras 

divergentes em situações singulares.  

Embora exista previsão legal constitucional que recaia sobre normas e 

princípios tangentes à proteção da pessoa com deficiência, deve-se evidenciar suas 

aplicabilidades reais, “o que vale dizer que os princípios demandariam medidas de 

concentração em comparação com a possibilidade de aplicação direta das normas”, 

como revela Bastos (2000, p. 53). Neste sentido, para que a concretização da 

proteção e aplicação dos direitos deste grupo de pessoas ocorra, é imprescindível a 

regulamentação de suas normas e princípios constitucionais. 

 

Algumas normas constitucionais são plenamente eficazes e de aplicabilidade 
imediata e não requerem nenhuma regulamentação para sua aplicação; 
outras dependem de legislação que lhes dê sentido; outras seriam simples 
indicação ao legislador futuro, carentes de juridicidade inclusiva. São normas 
pragmáticas ou de conteúdo programático, aquelas que o constituinte não 
regula diretamente os interesses ou direitos nela consagrados, mas limita-se 
a assinalar princípios a serem cumpridos pelo poder público pretendendo 
unicamente a consecução dos fins sociais pelo Estado (DINIZ, 1989, p. 103 
apud MOREIRA, 2007, p. 33).  

 

O supradito remete o raciocínio ao §1º do artigo 5º da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988, s.p.), o qual estabelece que “as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, porém, é notório que a 

própria Constituição apresenta diretrizes que necessitam da existência de outras para 

sua aplicabilidade, como é o caso das que versam sobre direitos da pessoa com 

deficiência.  

Moreira (2007) exemplifica o afirmado com uma análise do artigo 5º, 

inciso XLI da Constituição brasileira, que determina a punição sobre aquele que 
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apresentar qualquer forma de discriminação atentatória aos direitos e liberdades 

fundamentais, dependendo de lei disciplinadora anterior, o que condiciona o legislador 

a tutelar de forma especial os direitos das pessoas com deficiência por uma norma 

infraconstitucional, porém, tal artigo também os alcança quando estes se encontram 

no polo ativo dos delitos. 

Frisa-se, portanto, que o que está sendo demandada é a proteção 

especial e garantias de direitos básicos das pessoas com deficiência quando estas 

são o sujeito ativo da ação penal através de uma tutela legislativa infraconstitucional. 

Influenciado pela Constituição de 1988, com o intuito de asseverar o cumprimento de 

direitos e tratamento particularizado aos desiguais, em 2015 instituiu-se o Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, de forma que, ao seguir o princípio da especialidade, sua 

aplicação deverá ser priorizada em detrimento da legislação geral, como por exemplo, 

o Código Penal brasileiro nos casos em que o réu ensejar pessoa com deficiência, 

valendo-se primordialmente da aplicação do Estatuto ao salvaguardar seus direitos.  

Sobre a questão, observa-se o artigo 79 do Estatuto:  

 

Art. 79. O poder público deve assegurar o acesso da pessoa com deficiência 
à justiça, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, 
garantindo, sempre que requeridos, adaptações e recursos de tecnologia 
assistiva. 
§ 1º A fim de garantir a atuação da pessoa com deficiência 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 deficiência. 
§ 2º Devem ser assegurados à pessoa com deficiência submetida a medida 
restritiva de liberdade todos os direitos e garantias a que fazem jus os 
apenados sem deficiência, garantida a acessibilidade. 
§ 3º A Defensoria Pública e o Ministério Público tomarão as medidas 
necessárias à garantia dos direitos previstos nesta Lei. (BRASIL, 2015, s.p.). 
(grifo nosso).  

 

A partir da análise do artigo, lhe são retirados posicionamentos 

relevantes ao tema em debate, como o dever de capacitação dos servidores da justiça 

e sistema penitenciário quanto aos direitos do réu como pessoa com deficiência física, 

a fim de que estes lhe sejam assegurados desde o momento em que é abordado 

inicialmente, sendo esta capacitação responsabilidade do poder público combinado 

com o artigo 10 da mesma legislação, o qual defende: “Compete ao poder público 

garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida”.  
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Ainda, o referido Estatuto estabelece, em seu artigo 81, que “os direitos 

da pessoa com deficiência serão garantidos por ocasião da aplicação de sanções 

penais” (BRASIL, 2015, s.p.), regimento que apresenta urgência em sua 

aplicabilidade, já que a pessoa com deficiência física cuja liberdade é privada em 

razão de pena em regime fechado se encontra em uma realidade de extrema carência 

de acesso aos seus direitos fundamentais.  

Este conhecimento sobre a falta de preservação dos direitos sobre o 

grupo em debate é antigo, vez que em 1999 foi publicado o Relatório da Anistia 

Internacional concernente à realidade carcerária brasileira, cujos relatos transparecem 

o tratamento desumanizado à essa população apenada, como se observa o relato a 

seguir, voltado às condutas que o Estado perfaziam sobre os condenados no tocante 

à assistência médica hospitalar:  

 

Vários outros internos paraplégicos mantidos no Hospital Central da 
Penitenciária Masculina do Estado de São Paulo também haviam sido 
deliberadamente privados de assistência médica, o que resultou em lesões 
graves e morte, segundo um inquérito realizado em março de 1999 pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo. Em carta de 17 de março de 1997, 
trinta e cinco presos paraplégicos mantidos em celas de porão, superlotadas 
e infestadas de insetos e roedores, queixaram-se nos seguintes termos: 
“somos tratados por esses verdadeiros verdugos, como se fôssemos uns 
vermes”. Os 17 médicos que trabalhavam no Hospital Central recusaram-se 
a atender os paraplégicos, alegando que temiam pela própria segurança. 
Segundo os registros, um paraplégico passou mais de dois anos sem 
qualquer atendimento médico. (ANISTIA INTERNACIONAL, 1999, p. 27-28) 
(grifo nosso).  

 

A forma em que se ocorre a execução penal brasileira não se condiz com 

a legislação garantista de direitos básicos apresentada, já que esta não é aplicada e 

executada de fato, levando em consideração a insalubridade resultante da carência 

de higiene, assistência à saúde e falta de espaço físico como uma consequência da 

superlotação, o que gera uma situação completamente não inclusiva para o grupo 

encarcerado com baixa mobilidade, deficiência física motora ou sensorial. Não só 

tangente à estrutura ofertada pelo ambiente carcerário, mas a negação de cuidados 

se perfaz também dentro das relações sociais entre funcionários dos 

estabelecimentos prisionais e os detentos com deficiência, os quais possuem sua 

liberdade privada duplamente dentro destes locais (MOREIRA, 2007, p. 40-41).  

 Deve-se examinar o histórico da aplicação das sanções penais 

apresentadas ao início da discussão, o que basta para concluir que desde sempre 
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houve uma falta de compromisso com a efetuação das prerrogativas garantistas para 

a vida digna do detento como ser humano, o que alude a compreensão de que se aos 

presos sem deficiência considerados “normais e iguais” já lhes são renegados 

tratamentos primários, aos presos com deficiência física não são destinados cuidados 

vitais alguns, visto que muitas vezes são vistos com indiferença dentro do cárcere, ou 

muitas vezes nem vistos, considerados apenas mais um entre muitos. 

Quando uma pessoa com deficiência física é abordada pelo judiciário 

brasileiro dentro dos ditames penais, não lhe é oferecido praticamente nenhum 

tratamento individualizado e especializado tanto no que concerne a cominação da 

pena, como em sua aplicação e execução, que é a fase final da persecução penal, 

cumprindo-se o que lhe é determinado dentro de um estabelecimento prisional, sendo 

imprescindível observar o que defende o artigo 1º da Lei de Execução Penal:  “A 

execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão 

criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado 

e do internado” (BRASIL, 1984, s.p.).  

 

Muito se esperava da lei de execução penal, mormente, em relação ao 
portador de deficiência. Infelizmente, a expectativa não se concretizou. 
Preferiu o legislador ater-se somente a pessoal ausente total e parcialmente 
de higidez mental. Aos sentenciados deficientes locomotores, visuais, 
auditivos ou acometidos de doença grave são raros os momentos em que o 
legislador lembrou-se da existência dos mesmos. (PONTE, 2007, p. 530 apud 
MOREIRA, 2007, p. 42).  

 

A Lei de Execução Penal n° 7.210 de 1984, previu uma seção destinada 

à proteção de direitos daqueles se encontram na qualidade de encarcerados, porém, 

importante é ressaltar que em nenhum de seus artigos foram contemplados os direitos 

dos presos com deficiência, assim, “a falta de legislação que imponha a realização de 

adaptações em unidades carcerárias fazem presumir diretamente a inexistência do 

preso com deficiência – é como se ele não existisse”, conforme debatido por Dantas 

e Estevão (2016, p. 1403-1404).  

Para não dizer que a legislação criminal ignorou absolutamente a 

existência das pessoas com deficiência figurando o polo ativo de um delito, importa-

se em evidenciar o artigo 77 do Código Penal, que em seu §2º previu como um 

requisito de suspensão da pena: “A execução da pena privativa de liberdade, não 

superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o 

condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a 
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suspensão”, bem como o texto convencionado do artigo 32, §3º da Lei n° 7.210 de 

1984, determinando sobre o trabalho interno realizado nos estabelecimentos 

prisionais: “Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades 

apropriadas ao seu estado”, porém, este não abrange o tema discutido.  

Ao examinar o artigo 117, inciso III da Lei de Execução Penal, a qual 

defende o recolhimento da condenada ao regime aberto em sua residência no caso 

de possuir filho menor de idade ou com deficiência física ou mental. Houve a garantia 

e efetivação de direitos diferenciados sobre a pessoa com deficiência, porém, esta 

não está se apresentando como sujeito ativo da ação penal, o que leva ao seguinte 

questionamento também levantado por Moreira (2007): Porque coube à condenada 

com filho com deficiência cumprir sua pena em residência particular, mas este direito 

é renegado ao próprio condenado com deficiência física?  

 

Se a deficiência leva, concretamente, a uma penalidade mais gravosa, devido 
às condições ambientais de uma unidade carcerária, porque a referida 
condição – deficiência física – não pode influenciar na aplicação e na 
execução da pena? 
Logo se infere que o ente deficiência prejudica a existência da pessoa 
inserida na unidade carcerária. A falta de adequação das penitenciárias 
retiram a possibilidade de o preso deficiente conviver com sua própria 
deficiência, levando-o a um restado de miserabilidade social e condicionando-
o a permanente marginalidade. (DANTAS e ESTEVÃO, 2016, p. 1403) (grifo 
nosso).  

 

Esta indagação pode obter como resposta a aplicabilidade de uma 

interpretação por analogia, de forma que o cumprimento da pena em domicílio deverá 

ser prerrogativa destinada também aos condenados com deficiência, quando 

existirem cabimentos fáticos do caso em concreto para esta efetivação, sendo 

necessário analisar a Constituição Federal de maneira sistemática, já que esta 

direciona uma proteção diferenciada às pessoas com deficiência que não se conferem 

na legislação criminal, de forma a observar o inciso XLVI de seu artigo 5º, o qual 

defende uma análise individualizada do agente infrator do Código Penal. 

Individualizar a cominação e execução da pena está interligada aos 

ditames do princípio da igualdade quando este determina um tratamento desigual aos 

desiguais para que estes atinjam um padrão justo equiparado aos iguais, porém, não 

é o que se observa ao examinar a realidade carcerária, pois o silêncio legislativo e a 

falta de aplicabilidade de princípios norteadores só aprofundou ainda mais a situação 

discriminatória da desigualdade, conforme retrata Moreira (2007).  
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A falta de adequação dos espaços físicos e relações sociais em 

estabelecimentos penitenciários gera uma dificuldade no preso em coabitar sua 

deficiência física dentro de um local que ignora a sua existência, tornando-se quase 

que completamente nula, fato que atenta diretamente contra sua dignidade, como fora 

amplamente explicado por Dantas e Estevão (2016).  

No ordenamento brasileiro há a Lei n° 10.098 de 2000, a qual estabelece 

normas e critérios para a garantia da acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida, prevendo em seu artigo 11 a seguinte disposição: “A construção, 

ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo 

deverão ser executadas de modo que sejam ou se tornem acessíveis às pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida”, coexistindo com a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação promulgada 

pelo Brasil em 2001 através do Decreto nº 3.956. 

Conquanto, mesmo com a existência de legislações especiais que 

objetivam a eliminação de barreiras físicas e sociais para a extinção da discriminação 

sobre a pessoa com deficiência, nada foi feito para a reforma da Lei de Execução 

Penal a fim de que se efetivassem as garantias básicas de acessibilidade para o 

encarcerado com mobilidade reduzida ou deficiência física, ignorando quase que 

completamente sua existência, o que resulta na negligência de seus cuidados e 

atendimentos às necessidades vitais imprescindíveis. 

De certo, não existe uma preparação estatal para o atendimento da 

pessoa com deficiência quando esta se apresenta na posição de réu na ação penal e 

como encarcerada, vez que o despreparo dos estabelecimentos prisionais ocasionado 

pela carência de efetivação da legislação infraconstitucional e políticas públicas que 

não cumprem disposições normativas acarretam na anulação da existência deste 

grupo dentro do ambiente carcerário, de forma que suas prerrogativas fundamentais 

tangentes ao princípio da dignidade humana, igualdade e individualização da pena 

lhes são negadas através do não cumprimento da lei pelo próprio Estado.  
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6 SISTEMA CARCERÁRIO BRASILEIRO 

 

Contundente é viabilizar a discussão tocante à realidade que o sistema 

penitenciário se encontra, a fim de discutir os meios legislativos que resguardem o 

direito do preso como cidadão digno de prerrogativas como qualquer outro indivíduo 

que não esteja em cumprimento da pena privativa de liberdade. É notório que a defesa 

dos direitos humanos sobre aqueles que não estão inseridos no cárcere é de 

concordância integral da sociedade, todavia sua seletividade garantista não atinge 

quem é marginalizado, com direitos básicos negados em um ambiente violento como 

o cárcere.  

Se torna inegável compreender, antes de tudo, os processos históricos 

que resultaram no sistema criminal existente na atualidade que segue o contexto 

social em que se insere, vez que suas raízes são regadas pelas águas do preconceito 

às diversidades e violência física que se disfarçam de punições, também influenciadas 

mais pelo caráter vingativo do que dispositivos ressocializadores.  

Outrossim, é evidente que a pessoa com deficiência física, situada em 

ambiente carcerário, possui sua realidade ressaltada pela omissão de atendimento às 

demandas que lhes auferem, sendo duplamente privados de sua liberdade, já que a 

pena, pelo caráter insalubre, não concede um cumprimento consoante à dignidade da 

vida na sanção criminal nem aos presos sem deficiência, fato que não se altera 

quando presentes os indivíduos vulneráveis em relação ao meio que se encontram, 

em consonância ao conceito inclusivista da pessoa com deficiência física como já 

anteriormente abordado. 

 

6.1 A Realidade Carcerária Dentro do Panorama Atual Brasileiro  
 

Sabe-se que a realidade carcerária brasileira não é sinônimo de políticas 

públicas protecionistas e garantistas dos direitos básicos vitais aos indivíduos que se 

encontram cumprindo pena privativa de liberdade em estabelecimentos prisionais, de 

forma que ainda persiste o pensamento retrógrado de que a punição violenta sofrida 

dentro do sistema carcerário se correlaciona com justiça, pois ao realizar uma análise 

sobre as penas cominadas aos acusados, conclui-se que estas se encontram muito 

mais no rol de torturas, vinganças e mecanismos desumanos do que objetivos 

ressocializadores.  
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Posicionado em terceiro lugar no ranking mundial de maior população 

carcerária, o Brasil é caracterizado pelo aumento de indivíduos condenados ao 

cerceamento de sua liberdade dentro de um ambiente que não lhe garante a 

recuperação e ressocialização pós cumprimento de pena, vez que a legislação 

brasileira e suas aplicações não contemplam a realidade da sociedade, recaindo em 

um sistema arcaico da execução penal e de suas instituições prisionais, ainda, “estes 

dados são reflexo de uma política criminal populista e ineficaz” (BRASIL, 2020, s.p.).  

Este cenário se mostra ainda mais preocupante quando observamos que 

desde o ano 2000, houve um aumento de quase 212% referente à quantidade de 

pessoas encarceradas, vez que em 2017 o total nacional de pessoas privadas de sua 

liberdade se totalizou em 726.354, número que quando comparado à quantidade de 

pessoas em cumprimento de pena privativa de liberdade no ano 2000, observa-se um 

aumento próximo a quinhentos mil detentos, como demonstra o infográfico 

apresentado pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública (2019, p. 199-203), o qual 

também informa: 

 

Atingimos em 2017 contingente superior a 720 mil presos, consolidando o 
Brasil como terceira maior população prisional do mundo, sendo superado 
apenas pelos Estados Unidos, com mais de 2,1 milhões de presos, e pela 
China, com mais de 1,6 milhões. No que diz respeito à taxa de 
aprisionamento, o Brasil apresentava 349,8 presos por cem mil habitantes ao 
final de 2017, colocando-nos próximos à vigésima posição em termos 
mundiais, conforme dados do World Prison Brief, publicado pela Universidade 
de Londres. São Paulo permanece como a unidade da federação com a maior 
população prisional do país, com 229 mil presos, bem superior a Minas 
Gerais, que ocupa a segunda posição, com 76 mil presos. Mas o estado 
brasileiro com a maior taxa de aprisionamento é o Acre, com 754,9 presos 
por cem mil habitantes. (grifo nosso).  

 

Dantas (2018) traz a análise sob o viés de quem são as pessoas 

inseridas no sistema carcerário, concluindo que mais de 90% do total são homens e 

pouco mais de 6% são mulheres, com maioria esmagadora de jovens entre seus 18 e 

29 anos, afrodescendentes, com baixa escolaridade, sem trabalho ou profissão 

definida e, no caso das mulheres, muitas vezes são mães solteiras, dados que podem 

ser examinados pelo relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2014.  

O supradito traz uma discussão acerca do poder estatal exercido sobre 

a população dentro da atividade política, vez que a biopolítica e processos 

disciplinares são institutos que tangem sobre a atividade do Estado como um 

instrumento de controle, administração e gestão dos corpos, ou seja, corpo e vida se 
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tornaram objetos de poder, segundo Castro (2018), quando este explica a dominação 

dos corpos como objetos de punição em uma realidade imperativa de força do 

soberano.  

Além disso, o autor dispõe que a biopolítica aplicada aos corpos em 

sociedade e dentro da perspectiva do sistema carcerário, se resulta na segregação 

social pela efetivação de processos disciplinares que desempenham papeis de 

exclusão. Nesse sentido, é imprescindível que se examine a discussão sobre aqueles 

que não lhes são garantidas políticas inclusivas nem na vida em sociedade e, muito 

menos, dentro do ambiente carcerário detentor da liberdade física, como é o caso do 

preso com deficiência física, o qual possui um cerceamento de sua liberdade por duas 

vezes, seguindo o supracitado por Castro (2018).   

Destarte, a realidade carcerária dentro de seu panorama atual 

demonstra urgência na viabilização das subjetividades dos indivíduos mais 

vulneráveis dentro das prisões, como é a realidade do detento com deficiência física, 

de forma que seja efetivada medidas de igualdade sob à ótica de tratar desigualmente 

os desiguais para que estes alcancem a igualdade perante os iguais, sendo 

necessário compreender qual a situação atual e quantidade em que se encontram 

estes indivíduos dentro do cárcere, como informado a seguir.  

De acordo com as informações explícitas pela Nota Técnica n° 83 do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano de 2014, quase metade das 

unidades informou que as informações sobre pessoas com deficiência no cárcere 

eram desconhecidas, fato que demonstra o desinteresse do Estado em tutelar 

prerrogativas mínimas para a população vulnerável nas prisões, exprimindo o 

desinteresse em promover condutas inclusivas e de acessibilidade. 

Ainda, a tabela a seguir apresenta um grau quantitativo de que menos 

de 1% da população carcerária estadual em 2019 é pessoa com deficiência, como 

divulgou o Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional 

referentes aos meses de julho à dezembro do mesmo ano, considerando que a 

quantidade de pessoas com deficiências físicas e sensoriais dentro do sistema 

prisional entre 2014 e 2019 aumentou quase 2 mil, que a quantidade de presos em 

um panorama geral também cresceu exponencialmente e muitos estabelecimentos 

prisionais não possuem condições de informar a realidade exata dessa contabilização. 
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TABELA 1 – Quantidade nacional de pessoas com deficiência em cumprimento da 
pena privativa de liberdade nos anos de 2014, 2017 e 2019. 
 

Total de 
pessoas 

privadas de 
liberdade com 

deficiência 

Masculino 
2014 

Feminino 
2014 

Masculino 
2017 

Feminino 
2017 

Masculino 
2019 

Feminino 
2019 

 1.528 47 3.955 170 5.5995 385 

Pessoas com 
deficiência 

física 

596 29 1.399 45 2.135 195 

Quantas 
pessoas, dentre 
as informadas, 
são cadeirantes 

127 7 363 15 446 12 

Pessoas com 
deficiência 

auditiva 

94 7 193 15 294 12 

Pessoas com 
deficiência 

visual 

144 8 320 10 510 17 

Pessoas com 
deficiências 

múltiplas 

53 4 64 2 109 3 

 

Fonte: Nota Técnica n° 83/2020/DIAMGE/CGCAP/DIRPP/DEPEN/MJ 

 

A quantidade relativamente baixa quanto aos presos com deficiência 

física e sensorial podem levar alguns ao pensamento de que não existe a necessidade 

extrema de adaptação de todo o sistema de execução penal para promover a 

acessibilidade destes indivíduos em estabelecimentos prisionais, porém, mesmo se 

existisse apenas um preso com deficiência, já seria imprescindível a efetivação de 

medidas para sua inclusão não só dentro do ambiente físico, como social, a partir da 

capacitação de representantes estatais quanto ao tratamento e relacionamento com 

o preso com deficiência sensorial, por exemplo.  

Deve-se levar em conta que o crescimento da população carcerária 

dentro de uma perspectiva da falta de vagas para o atendimento destes indivíduos é 

um dos muitos motivos que a aplicação de medidas acessíveis e inclusivas para os 

detentos mais vulneráveis, como aquele com deficiência física ou sensorial, é 

imprescindível, já que a previsão é de aumento da porcentagem penitenciária e 

consequente aumento da quantidade de presos com deficiência ao longo dos anos. 

Importa-se em que o preso alcance o status jurídico de sujeito dentro do 

processo de execução penal, só sendo possível a partir do momento em que sua 
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imagem social é construída como ser humano e não como “meio ser humano”, 

consoante ao que determina Amaral (C.P., 2016), sendo possível a aplicação do 

exposto sobre o preso com deficiência física, o qual é segregado da sociedade como 

um todo, colocado em um grau de inferioridade e não detentor de direitos básicos, 

porém, o autor ainda descreve que a sociedade e o Estado não se preocuparam em 

efetivar aos precários procedimentos judiciais para que fossem auferidos ao preso o 

status de ser humano detentor de direitos, fato que se harmoniza e é evidenciado à 

pessoa com deficiente dentro e fora do sistema carcerário.  

 

Ao preso condenado somente será possível alcançar o status de sujeito no 
processo de execução, se lhe for aplicado em termos concretos o princípio 
da humanidade como um princípio estruturante dessa mesma execução, 
obrigando os operadores do direito e da administração penitenciária a 
assimilá-lo e introjetá-lo como uma garantia executiva. (AMARAL, C. P., 2016, 
p. 148).  

 

O fato do sistema jurídico brasileiro apresentar uma legislação que 

determina a imprescindibilidade das garantias mínimas de direitos humanos a todos, 

incluindo o preso em cumprimento da pena privativa de liberdade, mostra o quanto 

não existe a regulamentação e efetivação de tais prerrogativas, já que o detento 

condenado é visto como aquele que não merece direitos vitais e, ao preso com 

deficiência física e sensorial imperam a omissão sobre qualquer de suas prerrogativas 

sociais e de mobilidade, resultado de políticas negacionistas que ignoram sua 

existência dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, observando ainda sob o viés 

dos ambientes físicos que lhes são oferecidos.  

 

6.2 Infraestrutura Física e Social Ofertada ao Preso com Deficiência em 
Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade 
 

Ao perfazer uma análise contextual histórica sobre a arquitetura dos 

estabelecimentos prisionais, observa-se que há indícios de que a estrutura do cárcere 

se fundamenta nas bases físicas de mosteiros e conventos, de forma que o Sínodo 

dos Priores da Ordem de São Bento do ano de 817 determinou que “cada mosteiro 

dispusesse de locais separados, destinados aos condenados, constituídos por quartos 

e dependências para trabalho, com possibilidade de aquecimento no inverno, tendo 

em anexo um pátio” (MIOTO, 1992, p. 26 apud ESTECA, 2010, p. 16).  
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Esteca (2010) ainda explica que a arquitetura penitenciária nasceu em 

um processo anterior à reforma jurídico-penal, sendo um sistema secular e sem 

planejamento, com uma prática institucionalizada e sistematizada. Foi na transição 

dos séculos XIX e XX que o foco da arquitetura se modificou, fundamentado em um 

raciocínio positivista, visando não apenas manter a segurança dos estabelecimentos, 

mas que também fosse capaz de promover a readaptação social do indivíduo, já que 

no processo pós reforma, exigiu-se o desenvolvimento das prisões sobre demandas 

humanistas e utilitaristas. 

Contudo, o caráter ao qual se comprometeu a estrutura dos edifícios 

prisionais não se efetivou na prática, vez que o Estado não responsabilizou-se pela 

teoria de um estabelecimento condizente com os objetivos aos quais a privação de 

liberdade se propôs quando almejou a ressocialização do preso através de um 

cumprimento de pena dentro das diretrizes dos direitos humanos, já que sua 

arquitetura não apresenta estrutura apropriada ao atendimento das diversidades 

humanas e da quantidade de encarcerados, como é o caso do preso com deficiência 

física, ao qual não lhe é garantido nem ao menos um local apropriado ao seu 

deslocamento.  

 

O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a 
encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las 
em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade 
estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí 
decorrerem. (BRASIL, 2017, p.1). 

 

Neste derradeiro, o artigo 5º, inciso XLVIII, do texto constitucional aufere 

o cumprimento de pena em estabelecimentos distintos seguindo as seguintes 

diretrizes: natureza do delito cometido, idade e sexo. Ressalta-se que o rol trazido 

pelo artigo não é limitante, ou seja, taxativo, a partir de uma interpretação extensiva 

sobre os direitos dispostos, esclarecendo que o que o artigo almeja é a separação dos 

encarcerados de acordo com suas individualidades, de forma a ser importante 

considerar a aplicação do princípio da individualização da pena não apenas em sua 

aplicação na sentença condenatória, mas também em sua execução efetiva, conduta 

que deve ser função da Vara de Execução Criminal, a qual encaminhará o preso à 

unidade prisional mais adequada ao seu caso concreto, de acordo com o que se 

reafirma Moreira (2007).  
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Ao comparar a realidade da arquitetura prisional com os ditames da lei, 

é possível enxergar a incongruência clara sobre o que a legislação brasileira se propõe 

e a prática, vez que a Lei n° 13.146 de 2015, com o propósito de solidificar as normas 

tangentes à inclusão social da pessoa com deficiência trazidas pela Constituição 

Federal, defende no §1º de seu artigo 1º o exercício dos direitos individuais e sociais 

das pessoas com deficiência dentro da promoção de condições de igualdade sobre a 

inclusão social e cidadania, determinação que reconhece o que defende o Decreto n° 

6.949 de 2009 quando este explica que a deficiência é resultante da interação entre 

pessoa com deficiência e barreiras ambientais e sociais.  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência entra em harmonia com o que se 

presta o artigo 5º, inciso XV do texto constitucional, o qual propõe a introdução do 

direito de locomoção livremente, sendo mais um ponto contraposto sobre a realidade 

das pessoas com deficiência física no cárcere, já que a acessibilidade de mobilidade 

para um cadeirante pode ser considerada praticamente impossível pela presença 

integral de barreiras arquitetônicas, encontrando o positivado pela Lei n° 10.098 de 

2002, a qual em seu artigo 2º, inciso II, define o conceito de barreiras arquitetônicas 

como o que limita ou impede a participação social do indivíduo dentro de edifícios 

públicos ou privados (BRASIL, 2002, s.p.). 

 

A construção desses edifícios com acesso através de degraus, a instalação 
de portas estreitas que dificultam ou impedem a passagem de pessoas que 
necessitam transitar de cadeira de rodas, por exemplo, constituem alguns dos 
entraves ao acesso das pessoas portadoras de deficiência aos locais 
públicos. Os deficientes visuais também padecem de dificuldade de 
locomoção devido à existência de algumas barreiras decorrentes da 
arquitetura dos logradouros e prédios públicos. (MOREIRA, 2007, p. 48).  

 

A responsabilidade estatal também se recai sobre a insuficiência de 

políticas públicas ativas que salvaguardem a condição existencial daqueles em 

posições mais vulneráveis dentro do cárcere, de forma que à pessoa com deficiência 

física não lhe são conferidos a guarda, segurança e condições mínimas do padrão de 

humanidade dentro e fora dos estabelecimentos prisionais, motivos pelos quais estes 

indivíduos não são, muitas vezes, vislumbrados como ser humano detentor de direitos 

e necessidades vitais dignas, abrangendo a carência de acessibilidade física em 

locais públicos e privados, bem como a quase inexistência, senão total, de preparação 

social para o atendimento deste público.  
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Dizer que é dever estatal prover condições humanitárias ao cárcere entra 

em consonância ao que elucida Foucault (1987, apud CORDEIRO, 2006, p.19) 

quando entende que o processo punitivo no decorrer da história tem caráter evolutivo 

e involutivo, quando a tortura corporal dos suplícios se transformou na tortura da alma 

dentro de um espaço impróprio ao cumprimento da pena e reinserção social, 

colocando as normas penais em detrimento aos seus objetivos, de forma a instigar a 

investigação do espaço como devido ou indevido à sua verdadeira finalidade.  

Esta tese encontra seu fundamento no que defende Amaral (C. P., 2016, 

p. 148), quando explica que “a condição jurídica do preso condenado está, ademais, 

diretamente ligada com o tipo de relação que mantém com o poder público que 

executa a pena privativa de liberdade (executivo e judiciário)”, ou seja, o preso não 

possui um vínculo de uma “relação especial de sujeição”, mas sim, está inserido numa 

“relação jurídica de direitos e deveres”, vez que primeiro lhe foi reconhecida sua 

juridicidade e depois suas garantias constitucionais, como expõe o autor. 

Embora o preso esteja dentro de uma relação jurídica de direitos e 

deveres, seus direitos são ignorados quanto ser humano credor de vida digna, sendo 

um retrocesso à época em que o sistema punitivista se baseava unicamente em um 

direito consuetudinário, de forma que reconhecer o preso como ser humano digno é 

defender direitos fundamentais constitucionais, dentre os quais estão dispostos os 

deveres estatais perante a inclusão e promoção da acessibilidade as presos com 

deficiência física motora e sensorial.  

Os direitos mínimos que efetivem vida digna aos presos com deficiência 

física se iniciam na adaptação espacial do ambiente em que estão inseridos como um 

meio de exercer na prática o princípio constitucional da dignidade humana, porém, no 

caso do detento com deficiência, os estabelecimentos prisionais não estão preparados 

física e socialmente para o atendimento e recebimento destes indivíduos, já que seu 

ambiente físico não apresentam adaptações básicas para a locomoção de presos com 

baixa mobilidade. 

A partir do momento em que o direito penitenciário não estabelece 

normas inclusivas dentro de sua arquitetura, ele assume não enxergar a pessoa com 

deficiência como um todo, descumprindo normas e princípios constitucionais 

garantistas de direitos mínimos. Dito isso, é necessário que se referencie o raciocínio 

já apresentado anteriormente de que quando falamos sobre a efetivação direitos 

humanos inclusivos e acessíveis às pessoas com deficiência, há a concordância total 
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da sociedade, porém, quando estes direitos são direcionados ao preso com 

deficiência, o posicionamento é divergente, já que é “comum” pensar que os 

indivíduos inseridos no sistema prisional não são merecedores de garantias 

fundamentais.  

Esse raciocínio é a plena realidade do sistema carcerário brasileiro 

quando inviabiliza práticas garantistas e ressocializadoras, imperando a violência e 

condutas negacionistas sobre as necessidades daqueles que estão em uma condição 

de vulnerabilidade quando comparado ao ambiente deficiente em que se encontra. 

Markus e Porsch (2020) descrevem que os objetivos da execução penal são punir e 

humanizar, trazendo à tona a ineficácia da legislação e sistema prisional quando não 

atingem suas finalidades, já que as penitenciárias brasileiras estão condizentes à 

depósitos de seres humanos submetidos à situações desumanas de violência, 

doenças e superlotação, conforme descreve Ferreira (2012).  

A violência carcerária está presente não apenas nas condições físicas 

dos estabelecimentos, mas também nas relações interpessoais do Estado para com 

os detentos, como retratado no Relatório da Anistia Internacional (1999, p. 3-5):  

 

As condições de detenção existentes em numerosas prisões e delegacias 
brasileiras são pavorosas e equivalem a formas cruéis, desumanas e 
degradantes de tratamento e punição. [...] Os criminosos condenados e os 
suspeitos criminais não perdem seus direitos humanos quando perdem a 
liberdade. Têm direito a não sofrer espancamentos, tortura ou maus-tratos da 
parte de policiais e guardas. [...] Têm direito a condições decentes de 
detenção, tais como espaço suficiente para deitar e dormir, água limpa nas 
celas para beber e cuidar da higiene, ar fresco, luz natural e instalações 
sanitárias livres de entupimento por detritos.  

 

Neste seguimento, o Relatório Final de 2009 da Comissão Parlamentar 

de Inquérito do Sistema Carcerário escancara a realidade desumana da estrutura 

oferecida ao preso quando confessa que sua dignidade e autoestima são 

determinadas pelas condições de vida que lhe são ofertados, já que o fornecimento 

de instalações de boa qualidade influenciam diretamente no seu bem estar, o que, 

consequentemente, é fator determinante sobre a ressocialização e índices de 

reincidência, porém, a CPI transparece a realidade do cárcere ao constatar o ambiente 

como “uma realidade cruel, desumana, animalesca, ilegal, em que presos são tratados 

como lixo humano”. O relatório atualizado de 2017 ainda ressalta a crise penitenciária 

tangente à superlotação e carência de políticas públicas:  
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Portanto, a grave crise do sistema penitenciário brasileiro, além de envolver 
questão de alta complexidade técnica e jurídica, é ampliada pela 
precariedade de investimentos públicos nessa área, vindo a gerar elevado 
déficit de vagas nas prisões. Necessita-se, por isso, não só de mais 
investimentos, mas de investimentos em empreendimentos inovadores que 
possibilitem, a custos compatíveis, novos meios de solução do problema. 
(BRASIL, 2017, p. 199).  

 

O tratamento e arquitetura em situações bárbaras direcionados ao 

aprisionamento dos indivíduos é um dos maiores crimes contra os direitos humanos, 

já que quando o detento está privado de sua liberdade não está, e nem deveria, 

cerceado de seus direitos mínimos de vida digna e saudável. Porém, a realidade 

brasileira é de confronto à legislação em âmbito nacional e internacional, quando 

observados os tratados de direitos humanos aos quais o Brasil é signatário, assim, é 

dever do Estado e direito do preso sobre sua preservação da vida, alma e dignidade.  

O aparato jurídico brasileiro cria a utopia da execução efetiva das leis 

criminais na prática, já que a própria Constituição Federal apresenta dispositivos 

protecionistas e garantistas de direitos básicos a todas as pessoas, de tal forma que 

as legislações criminais seguem suas determinações, contudo, seu cumprimento é 

ignorado dentro de um país em que o próprio Presidente da República realiza 

tentativas de limitar a atuação de órgãos como o Mecanismo Nacional de Prevenção 

e Combate à Tortura (BOLDRINI, 2019, s.p.).  

É seguindo estas condutas que, no âmbito do preso com deficiência 

física motora e sensorial, deve-se atribuir obrigação estatal sobre a infraestrutura 

espacial do local em que este indivíduo está inserido, vez que, a falta de adaptação 

dos estabelecimentos prisionais é uma forma de violência contra a própria existência 

destes presos, já que a liberdade está privada juntamente com a sua possibilidade de 

locomoção e socialização.  

Não é possível encontrar estabelecimentos prisionais no Brasil 

construídos à risca das legislações nacionais e internacionais, bem como normas 

arquitetônicas de acessibilidade que garantem plena mobilidade ao encarcerado com 

deficiência física, já que penitenciárias de segurança máxima são construídas dentro 

do preceito do que se considera estar dentro dos padrões de normalidade para a 

sociedade, relembra Moreira (2007). 

O autor também ressalva que existem indícios de apenas alas próprias 

ou adaptadas que são destinadas à pessoa com deficiência, sendo tais indivíduos 

direcionados ao “Pavilhão Hospitalar”, local que pode ser considerado uma espécie 
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de enfermaria aos presos que carecem de cuidados específicos, porém, o local não 

apresenta estrutura e equipamentos adequados e necessários para suprir as 

necessidades de saúde dos presos, de forma que o preso com deficiência física fica 

à mercê de cuidados que nunca serão atendidos.  

Neste sentido, o acórdão de 2017 que julgou o recurso ordinário 580.252 

contra o Estado do Mato Grosso do Sul ganhou provimento pela responsabilidade civil 

estatal sobre a violação aos direitos fundamentais causadora de danos aos detentos 

em estabelecimentos penitenciários, conforme fundamentado pela tese fixada pelo 

Ministro Teori Zavascki, relator do presente:  

 

Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, 
manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no 
ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º 
da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, 
comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou 
insuficiência das condições legais de encarceramento. (BRASIL, 2007, p. 8) 
(grifo nosso).  

 

A decisão do acórdão supradito admite que a estrutura carcerária não 

está sujeita ao cumprimento das diretrizes humanitárias para que os direitos básicos 

sobre a dignidade humana sejam atingidos em sua completude. Ainda, tangente à 

pessoa com deficiência física e a execução da pena privativa de liberdade em regime 

fechado, a arquitetura penitenciária não provê seu deslocamento e inserção social 

sobre a comunicabilidade entre Estado e preso, observando aqueles com deficiência 

sensorial auditiva e visual.  

Neste liame, os edifícios estão caracterizados pela quantidade de 

escadarias e consequente carência de rampas para a locomoção de cadeirantes, falta 

de iluminação e contrastes necessários para a visualização clara de avisos, 

inexistência de funcionários preparados para o atendimento e comunicação aos 

presos em situação de vulnerabilidade evidenciada, bem como a carência (ou 

inexistência, em alguns casos) de atendimento médico básico e cuidado à higiene do 

preso que não apresenta condições de se higienizar por si só, de forma que passam 

a depender da ajuda de outros presos como uma maneira de suprir a falta de 

assistência estatal para manter sua saúde e higiene física, considerando que o 

cárcere é ambiente altamente insalubre e suscetível à obtenção de inúmeras doenças.  

A violência policial dentro destes ambientes exibe ainda mais o 

despreparo social dentro da execução penal, desde o primeiro momento de contato à 
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pessoa com deficiência física como autora de um delito até a fase final de seu 

processo criminal, ou seja, o cumprimento efetivo de sua pena cominada na sentença 

condenatória. Apenas a atuação do poder público seria capaz de modificar a situação 

declarada como um estado de coisas inconstitucional, vez que “existe um quadro 

insuportável de violação massiva de direitos fundamentais, decorrente de atos 

comissivos e omissivos praticados por diferentes autoridades públicas, agravado pela 

inércia continuada dessas mesmas autoridades” (SILVA, L. F., 2020, s.p.).  

A declaração da violação de direitos fundamentais foi ainda constatada 

também pela medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n° 347 de 2015, a qual buscou o reconhecimento do estado de coisas 

inconstitucional relativos ao sistema penitenciário e a adoção de providências 

estruturais sobre as lesões e prerrogativas fundamentais dos presos, sob alegações 

de ações e omissões de políticas públicas estatais e da União, ainda percorrendo 

sobre a análise das condições infames do cárcere, como:  

 

Em relação ao mérito, discorre sobre o quadro fático do sistema penitenciário 
do Brasil. Argumenta serem as prisões “verdadeiros infernos dantescos”. 
Destaca as seguintes situações: celas superlotadas, imundas e insalubres, 
proliferação de doenças infectocontagiosas, comida intragável, temperaturas 
extremas, falta de água potável e de produtos higiênicos básicos, homicídios 
frequentes, espancamentos, tortura e violência sexual contra os presos, 
praticadas tanto por outros detentos quanto por agentes do Estado, ausência 
de assistência judiciária adequada, bem como de acesso à educação, à 
saúde e ao trabalho. (BRASIL, 2015, p. 4).  

 

Durante seu julgamento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a 

realidade prisional é caracterizada pela recorrente violação aos direitos humanos 

fundamentais dos encarcerados, sendo a pena privativa de liberdade cruel e 

desumana, em contrariedade ao texto constitucional brasileiro ao definir a presença 

da violação massiva de direitos básicos que se resulta de falhas estruturais e falência 

de políticas públicas, cuja modificação é dependente de medidas normativas, 

administrativas e orçamentárias, em razão da situação degradante das penitenciárias 

brasileiras (BRASIL, 2015, p. 3).  

Por conseguinte, a violação em massa sobre os direitos humanos 

tangentes à dignidade da pessoa humana sobre todos os indivíduos que se encontram 

no cárcere na qualidade de detentos, ressaltando o caso dos presos com deficiência 

física motora e sensorial em cumprimento da pena privativa de liberdade, escancara 

a despreocupação estatal sobre a manutenção de sua condição de ser humano 
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detentor de direitos e o Estado como provedor destes como seu dever dentro de um 

ambiente insalubre, com frequente relatos de barbaridades e violência física e social.  

 

6.2.1 Superlotação e a omissão de direitos fundamentais ao cumprimento de 
pena 
 

Dotado de direitos, mesmo que omitidos, o indivíduo inserido no 

ambiente carcerário passa a ser visto como aquele desmerecedor de qualquer 

cuidado e dignidade, sob fundamentos desumanos de vingança, como se sua 

liberdade fosse privada para o cumprimento de um castigo e pagamento de 

penitência, o que se refere ao pensamento primitivo do sistema punitivo dentro da 

ótica cristã de que delito é equivalente ao pecado.  

Por esta razão, o cárcere tem, na teoria, a função ressocializadora que 

lhe é ignorada quando o preso se encontra em um ambiente insalubre com 

tratamentos bárbares, como o que é tratado no Relatório do Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública de 2019 quando este torna explícita a descontinuidade de políticas 

prisionais, já que estas praticamente nunca existiram em uma gestão prisional que se 

baseia em improvisos, amadorismo, escassez em recursos humanos e materiais, bem 

como instalações precárias, celas superlotadas e ociosidade dos encarcerados, haja 

vista a corrupção e violência. O Anuário ainda acrescenta que “os problemas crônicos 

do setor parecem insolúveis, corroborando a interpretação de que se trata de uma 

instituição falida” (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 202).  

Importante é entender qual o panorama atual da estrutura populacional 

carcerária dentro do seu déficit de vagas por detentos, sejam eles provisórios ou 

condenados, haja vista a falta de distinção e separação dos presos de acordo com o 

seu trâmite processual penal, outro problema encontrado e que deve ser solucionado, 

sendo que do total de 726.354 presos no ano de 2017, 67,6% são condenados e 

32,4% são provisórios, assim, à porcentagem integral de detentos cumprindo pena 

privativa de liberdade, são oferecidas 423.242 vagas, o que gera um déficit de 303.112 

vagas, equivalente à três vezes acima do que se verificava no ano 2000, assim, se 

excluir presos custodiados, existe 1,7 presos para cada vaga disponível, segundo o 

que se aufere através dos dados oferecidos pelo Anuário de 2019 (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019, p. 203).   
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A superlotação carcerária e índice elevado de encarcerados por celas 

tem como consequência a insalubridade crescente, bem como a incapacidade de o 

estabelecimento prisional prover condições mínimas para a sobrevivência daqueles 

que estejam sob sua custódia. A equação incoerente sobre a quantidade de vagas 

por preso resulta na falta de locais apropriados para dormir, vez que muitos deles 

dormem no chão e banheiro de suas celas, muitas vezes próximo ao buraco do 

esgoto, ressaltando a carência de saneamento básico de qualidade, ainda, nos 

estabelecimentos mais lotados não existe espaço livre no chão para dormir, de forma 

que os presos se amarram às grades ou em redes, fato que escancara a falta de 

provisão básica por parte do Estado que resulta na exploração dos presos por eles 

mesmos, conforme explica Cordeiro (2006, p. 23).  

Destaca-se que os piores indicadores sobre a equação de vagas por 

detentos se encontram na região Norte e Nordeste do país, sendo estes também os 

principais alvos das crises mais recentes em edifícios penitenciários, com verdadeiros 

massacres dos presidiários, em consonância com o Anuário de 2019. O relatório 

oferecido pela Human Rights Watch de 2019 alertou que a falta de pessoal e a 

superlotação resultariam na impossibilidade do controle das prisões pelas 

autoridades, vez que os presos se encontram no aspecto da vulnerabilidade perante 

a violência sofrida e recrutamento de facções. 

 

Um dos mais graves problemas, dos quais, em grande parte, decorrem os 
demais, é a superlotação, gerada principalmente pelo alto índice de 
reincidência no país e pela falta de investimentos no sistema prisional. Não 
há vagas suficientes para a população carcerária atual – que cresce 
anualmente, é extremamente oneroso para os cofres públicos, não 
proporciona as assistências previstas legalmente e, ainda, conforme 
entendimento de especialistas, acaba punindo o preso muito além da sua 
pena privativa de liberdade, atingindo também sua dignidade, quando não 
poucas vezes sua integridade física e psicológica. (MARKUS E PORSCH, 
2020, p. 6-7) 

 

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2016 apresentou as taxas 

de ocupação das vagas por natureza da prisão e regime de cumprimento de pena, 

chegando ao resultado nacional de que o regime fechado apresentava 145% de sua 

taxa ocupacional, dado que transparece ainda mais o despreparo estatal ao 

fornecimento de estruturas condizentes às políticas carcerárias, bem como demonstra 

a política de encarceramento em massa e a falha do sistema punitivista sobre seus 

objetivos ressocializadores, em razão do constante aumento da reincidência.  
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Diante de todo o argumentado, importante é refletir sobre a forma que 

os presos com vulnerabilidades específicas e individuais são tratados sob a ótica da 

insalubridade física e social que constam as unidades prisionais. Ainda, dentro da 

discussão sobre a pessoa com deficiência física, como este indivíduo possui suas 

prerrogativas garantidas dentro do cárcere? Quais são as medidas que o Estado 

providencia para o cuidado do preso com deficiência que apresenta necessidades 

específicas quanto à saúde em um ambiente que impera a insalubridade?  

A Portaria MS n° 482 de abril de 2014 institui normas tangentes à 

operacionalização de políticas sobre a saúde de pessoas privadas de sua liberdade 

no sistema prisional no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo 

equipes multiprofissionais de serviços de saúde dentro dos estabelecimentos 

prisionais de acordo com a quantidade de custodiados conjuntamente à Deliberação 

CIB de setembro de 2012, a qual apresenta orientações para o estabelecimento de 

parcerias entre Estado e Municípios para a saúde da população em cumprimento da 

pena privativa de liberdade, de forma a expor em seu anexo I:  

 
Saliente-se que a população privada de liberdade mantém todos os seus 
direitos constitucionais referentes à atenção à saúde, razão pela qual não 
pode ocorrer qualquer distinção entre este grupo e os demais cidadãos, 
quanto ao atendimento de suas necessidades de saúde por parte das 
políticas públicas. [...] A preservação da integridade da pessoa privada de 
liberdade no que se refere à prevenção, promoção e recuperação de sua 
saúde é de responsabilidade imediata da instância governamental que a 
mantém sob custódia, com financiamento compartilhado entre os órgãos da 
Justiça/Sistema Penitenciário e da Saúde, nos planos federal, estadual e 
municipal e ações de atenção à saúde realizadas pelos serviços 
penitenciários e/ou pelos serviços referenciados vinculados ao SUS, no 
âmbito estadual e municipal, conforme pactuação entre os respectivos 
gestores e as características da rede SUS de cada município e região. (grifo 
nosso). 

 

Neste sentido, o Núcleo Especializado de Situação Carcerária (NESC) 

realizou 160 inspeções no Estado de São Paulo entre o ano de 2014 e 2020 a fim de 

analisar o desempenho das equipes de saúde sobre as pessoas com deficiência em 

cumprimento de pena privativa de liberdade, constatando a seguinte porcentagem 

sobre o total de presos com deficiência física5: 

 

                                                 
5 Dados fornecidos pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo e uso autorizado pela pessoa do 
Defensor Público de Presidente Prudente e Coordenador Geral da Execução Penal, Dr. Gustavo Picchi, 
no dia 14 de outubro de 2020. 
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TABELA 2 – Quantidade de presos com deficiência segundo as 160 inspeções 
realizadas pelo NESC no Estado de São Paulo:  
 

 Totais Porcentagem 

Deficiência Física 363 68,1% 

Deficiência Visual 96 18% 

Deficiência Auditiva 43 8,1% 

Deficiência Intelectual 31 5,8% 

Total de Presos com 
Deficiência 

533 100% 

 
Fonte: Tabelas e gráficos sobre levantamento realizado pelo NESC em 160 inspeções realizadas. 

 

Ao seguir os dados supramencionados, o NESC ainda avaliou o número 

de equipes mínimas de saúde presentes nos estabelecimentos prisionais 

inspecionados a partir da Deliberação CIB 62 de 2012, informando a contabilização 

das unidades em que as normas estavam presentes, de forma que de 160 unidades 

analisadas, apenas 20,6% apresentaram as prerrogativas da Deliberação, totalizando 

59,4% de estabelecimentos que não possuíam as equipes mínimas de saúde e 20% 

obteve resultado prejudicado ou não informado. Custa evidenciar ainda que o total de 

unidades que constaram com equipes mínimas ainda não condiziam em integralidade 

com as normas previstas na Deliberação, como é possível se observar a seguir:  

 

TABELA 3 – Número de equipes mínimas previstas pela Deliberação CIB 62 nas 160 
unidades prisionais analisadas:  
 

Número de Equipes Mínimas Quantidade Porcentagem 

Uma 61 38,1% 

Duas 83 51,9% 

Três 15 9,4% 

Prejudicado 1 0,6% 

Total 160 100% 

 

Fonte: Tabelas e gráficos sobre levantamento realizado pelo NESC em 160 inspeções realizadas 

 

A partir de uma análise crítica sobre os dados levantados, é possível 

concluir que em nenhuma das inspeções restou-se constatada a existência de alguma 

unidade que se encontrasse dentro das adequações dirigidas pela Portaria MS n° 482 

de 2014 sobre a composição de equipes mínimas de saúde ao atendimento das 
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pessoas com deficiência na qualidade de encarcerados durante o cumprimento da 

pena privativa de liberdade.  

Essa conclusão apenas revela que o Estado não segue as próprias 

normas que estabelece sobre a proteção da vida e garantias de prerrogativas mínimas 

aos presos em liberdade privada que estão sob sua responsabilidade. A omissão 

estatal perante a vida dos custodiados é violência escancarada aos direitos humanos 

e fundamentais sob a ótica da dignidade humana e preservação à vida, já que é o 

principal provedor de cuidados àqueles que se encontram no cárcere, de forma que o 

preso com deficiência física é um dos maiores atingidos pela falta de assistência à 

saúde, em razão da sua realidade perante a carência de acessibilidade e 

insalubridade crescente, considerando que o ambiente prisional é mais propenso a 

disseminar doenças. 

 

A ausência de assistência médica é violação à liberdade de quem está 
encarcerado, assim como é violação do direito à educação e às demais 
assistências previstas na Lei de Execução Penal (Lei 7.210/84), pois a pena, 
a sanção prevista em lei, é somente a de privação da liberdade de locomoção, 
não a de privação dos inúmeros outros direitos, vedados apenas pelo 
descaso e abandono da realidade do sistema prisional. (VALOIS, 2019, p. 
12).  

 

Todo o exposto apenas escancara que a prioridade do Estado não 

alcança a preservação da vida daqueles que são se sua responsabilidade, vez que 

não se aplica garantias aos direitos humanos, sendo estes tampouco estabelecidos, 

como argumenta Oliveira (2007, p. 2) ao dizer que “o que prevalece nesse modelo de 

prisão é certamente a ideia de que os abusos de direitos humanos das vítimas, que 

estão presas e por isso, criminosas não merecem a atenção do poder público e da 

sociedade”.  

Fato este que apenas é destacado na figura do preso com deficiência 

física que carece de cuidados específicos à saúde dentro de um ambiente em que 

milhares de indivíduos estão enclausurados sem uma administração de separação 

específica, ocupando um espaço caracterizado pela supressão de assistência 

material, à saúde, jurídica e educacional, vez que o estabelecimento prisional é 

infecto, úmido e, consequentemente, insalubre, onde a falta de água e lua é rotina e 

que vigora um código arbitrário de disciplina, com espancamentos frequentes como 

meio de obter uma informação ou confissão, completamente inadequado à 

sobrevivência e vivência de um ser humano, ainda mais quando este se encontra sob 
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o aspecto da vulnerabilidade da deficiência física em um local sem acessibilidade e 

comunicabilidade social (BARROS, 1992, p. 56 apud PRACIANO, 2007, p. 74).  

Conclui-se que o Estado não se preparou para o atendimento do preso 

com deficiência física além do que a teoria se propôs, porém, este fato não o limitou 

ao encarcerar tais indivíduos, ainda que o faça em descumprimento de legislações 

constitucionais e criminais garantistas, tornando ainda mais clara a necessidade de 

adotar meios alternativos para que estes presos cumpram sua pena integral e dentro 

das diretrizes humanistas até que a arquitetura prisional atual enxergue a pessoa com 

deficiência como pessoa, sob pena destes indivíduos se perpetuarem na inexistência 

filosófica de seu ser entre a sociedade livre e encarcerada, anulando-a quase que 

completamente.  

 

6.3 Alternativas Para o Cumprimento da Pena Privativa de Liberdade pela 
Pessoa com Deficiência 
 

Sabe-se que o ordenamento penal oferece penas alternativas ao 

cerceamento de liberdade com o intuito de esvaziamento do sistema prisional, se 

submetendo ao encargo de ressocializar o indivíduo sem comprometer suas 

atividades laborativas ou sociais. Contudo, este argumento não se sustenta quando 

visto perante a análise do indivíduo que é inserido no regime fechado e aquele ao que 

lhe é destinado uma sanção privativa de direitos, vez que o que recebe penas 

alternativas não seria condenado ao cumprimento privado de sua liberdade.  

Moreira (2007) elucida que as penas alternativas nasceram como uma 

tentativa da não banalização da intervenção penal de última rátio pela prisão em 

regime fechado de acordo com o que prestou-se o artigo 32 do Código Penal ao definir 

as espécies de pena em privativas de liberdade, restritivas de direito e multa, 

especificando suas particularidades nas seguintes seções II e III da mesma legislação, 

as qual individualizam os casos específicos em que as alternativas são aplicadas ao 

invés da privação de liberdade. 

Perfaz-se uma reflexão sobre o artigo 44 presente na seção II do referido 

Código6 quando este trata sobre a caracterização das restrições de direito ao defini-la 

                                                 
6 Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, 

quando:   
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como uma espécie autônoma aplicada em determinadas situações ao substituir uma 

sanção mais gravosa ao indivíduo, como a supressão de liberdade. Entre as 

especificidades de tal punição, releva-se a condição de que a pena aplicada não pode 

ser superior a quatro anos e o crime cometido com violência ou grave ameaça para 

que se efetive a substituição das penas. .  

Como supramencionado, o benefício da substituição de uma pena mais 

gravosa para um meio mais brando é afastado quando o delito cometido apresenta a 

particularidade da violência ou grave ameaça, sendo que sua não ocorrência é 

requisito objetivo para a consideração de apenas restringir direitos, entrando em 

descompasso com o sistema penal quando este também aufere a análise dos 

requisitos subjetivos particulares de cada indivíduo.  

A subjetividade condiz com as condições individuais que o ser humano 

apresenta que caminham além do olhar direto sobre o delito, sendo um passo 

primordial para a cominação de pena. Contudo, a realidade prática não se harmoniza 

com esta tese, como o que se externa pelo Relatório Final de Pesquisa do 

Levantamento Nacional sobre Execução de Penas Alternativas apresentado pelo 

ILANUD (2005, p. 17)7: 

 

Se a análise dos requisitos objetivos antecede os subjetivos, parece evidente 
que ao fim funcionam como critérios subjetivos fundados nas condições 
pessoais do condenado para não conceder a substituição: se um condenado 
não preenche os requisitos objetivos não terá sua pena substituída; porém, 
se os preenche, ainda assim o juízo de suficiência baseado em tais elementos 
subjetivos poderá não recomendar a substituição. (grifo nosso).  

 

O legislador agiu em consonância com o texto constitucional quando 

aplicou o critério objetivo impeditivo da substituição na hipótese de crime cometido 

com violência ou grave ameaça, visando cumprir com o critério da proteção à 

integridade e dignidade do ser humano, segundo o que se explica Moreira (2007), o 

qual também fundamenta que a interpretação rígida da legislação não sintoniza com 

os propósitos aos quais se direcionam a lei quando observado o exemplo dos delitos 

                                                 
I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com 
violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;  
II – o réu não for reincidente em crime doloso;   
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os 
motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente 
7 Instituto Latino Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente. 
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de lesão corporal dolosa, constrangimento ilegal e ameaça (artigos 129, 146 e 147 do 

Código Penal, respectivamente), que se contrapõem à Lei n° 9.714 de 19988 e 

legislação criminal. 

Esta contradição é considerada pela ideia de que não seria coerente 

punir com pena privativa de liberdade os delitos de menor potencial ofensivo, porém, 

ainda apresentam o instituto da violência ou grave ameaça à vítima, se enquadrando 

nos critérios da não substituição pela restrição de direitos, de acordo com o explícito 

por Moreira (2007, p. 192), o qual também alega a necessidade de uma interpretação 

sistemática do ordenamento jurídico, ressaltando ainda que “são garantias ao cidadão 

de que será punido dentro dos limites da lei e que o indivíduo não é objeto da norma, 

mas a sua finalidade principal” quando ainda existem a intervenção de princípios 

constitucionais garantistas da dignidade da pessoa humana, individualização da pena 

e legalidade que interferem diretamente nos mandados de penalização que norteiam 

o executor da lei.  

Dentro dos princípios humanistas, o ordenamento penal deve obter 

como regra a observação de tutelas subjetivas que alcancem os interesses jurídicos 

transindividuais, pelo fato de que a legislação criminal apresenta lacunas em seu 

texto, não abrangendo todas as particularidades da esfera individual que são 

primordiais à proteção do Estado, o que leva à compreensão de que o magistrado 

deve considerar critérios subjetivos dentro da cominação da pena transcendentes ao 

rol exemplificativo apresentado pelo Artigo 59 do Código Penal9, como no caso da 

pessoa com deficiência física autora, coautora ou partícipe de um delito. 

Deve-se o magistrado ressaltar a condição subjetiva do réu com 

deficiência física no momento de avaliar se a substituição do cerceamento de 

                                                 
8 A lei acolheu as modificações apresentadas pelo Projeto de Lei n° 2.686 de 1996, o qual propôs a 
ampliação do número de penas alternativas além das que já eram estabelecidas pela Reforma Penal 
de 1984, além de aumentar as hipóteses em que seriam aplicadas, sendo a Lei acolheu quatro das 
modalidades alternativas apresentadas pelo Projeto nas restrições de direito, sendo: prestação 
pecuniária, perda de bens e valores, proibição de frequentar determinados lugares e prestação de outra 
natureza, também permitindo o aumento de um para quatro anos o tempo da pena de prisão cominada 
para haver a substituição da pena. (MOREIRA, 2007, p. 189).  
9 Art. 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do 

agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da 
vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:   
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;  
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;  
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;  
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. 
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liberdade por uma restrição de direitos não cumpriria com o proposto punitivo, em 

razão do cunho violento e desumano dos estabelecimentos prisionais já com os 

indivíduos que não necessitam especificamente do caráter da acessibilidade que o 

cárcere não supre, representando um bis in idem aos presos com deficiência física 

inseridos em um espaço físico sem a prerrogativa de locomoção dentro do próprio 

estabelecimento.  

O princípio da dignidade humana tem como finalidade influenciar na 

cominação de pena ao réu com deficiência física, provocando a reflexão tangente ao 

grau de consideração sobre a condição existencial deste indivíduo dentro de um 

ambiente que pouco se preocupa com a estabilidade vital de todos aqueles que se 

inserem no sistema, violentando desde as raízes mais profundas dos direitos 

humanos fundamentais que se contrapõem ao texto constitucional que garante a 

saúde, acessibilidade, dignidade e inclusão.  

Importante é acentuar que existem hipóteses em que não se apresenta 

a possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de 

direitos, casos em que a pessoa com deficiência como réu da ação penal ainda deverá 

cumprir sua pena em estabelecimento prisional. Todavia, quando os requisitos 

subjetivos (sublinhando a deficiência física) e objetivos se contemplarem dentro do 

Artigo 44, inciso I, primeira parte, deve-se realizar a substituição pela modalidade 

alternativa, mesmo que o crime cometido tenha pena superior a quatro anos, por 

conseguinte, quando o réu com deficiência física integrar os elementos subjetivos e o 

delito não for cometido com violência ou grave ameaça, a pena destinada deverá ser 

a restritiva de direitos, consoante aos argumentos de Moreira (2007).  

Ao declarar que existem situações que a pessoa com deficiência física 

detém o cumprimento de pena em cerceamento de sua liberdade, aufere-se os casos 

de delitos mediante violência ou grave ameaça (Artigo 44, inciso I, segunda parte) ou 

situações em que não coexistem os demais elementos subjetivos, bem como as 

hipóteses em que sua conduta representa risco à paz social, ocasiões em que a fase 

de execução do réu é prevista em estabelecimentos prisionais em conjunto com os 

demais presos sem deficiência física, abrigando o indivíduo condenado em sentença 

condenatória transitada em julgado ou decorrentes de prisões processuais ou 

cautelares, quais sejam, aqueles que ainda não possuem julgamento com sentença 

definitiva.  
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Neste sentido, importa-se em examinar o que se determina a Nota 

Técnica n° 83 do DEPEN quando elucida sobre a alocação dos presos com deficiência 

física nos estabelecimentos prisionais, esclarecendo a necessidade de garantir a 

estes indivíduos celas acessíveis ou adaptação razoável e oferece-los convivência 

com outros presos de grupos vulneráveis, como por exemplo, os idosos. Ainda 

ressalta os requisitos que a cela adaptada e acessível deve observar (NOTA, 2020, p. 

7-8):  

 

É essencial que a alocação da pessoa com deficiência tenha: 
a) Espaço adequado para o descanso (cama, colchão, lençol e travesseiro); 
b) Boa ventilação e iluminação; 
c) Água corrente e potável disponível na cela; 
d) Fácil acesso ao setor de saúde e de assistência social; e 
e) Banheiro adaptado.  

 

A utopia relatada como requisitos de adaptação não corresponde em 

nada com a realidade dos estabelecimentos prisionais, visto que um ambiente em que 

apresenta alta violência física e social, bem como a escassez de suprimentos, higiene 

e assistência à saúde dos indivíduos, não possui capacidade de oferecer tudo a que 

se propõe, falhando sobre os cuidados não só para com o preso com deficiência, mas 

de maneira geral.  

Pensar que a adequação de celas seria suficiente para perfazer todas 

as necessidades de acessibilidade de locomoção e comunicação é ideia limitadora, 

vez que estes indivíduos continuariam sem acesso às áreas internas compartilhadas 

nos estabelecimentos, como refeitório, corredores, banheiros, pátio, etc., o que se 

encontraria em oposição à Recomendação n°10 expedida pelo Ministério da Justiça 

através do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2002, a 

qual determinou que o cumprimento de pena pela pessoa com deficiência presa 

deverá observar condições dignas, em observância à Lei de Acessibilidade n° 10.098 

de 2000.  

Com a pretensão de atender as necessidades dos presos com 

deficiência física inseridos em estabelecimentos prisionais em condições atentatórias 

à dignidade humana, o Deputado Federal Carlos Bezerra apresenta em 2016 o Projeto 

de Lei n° 5.372, o qual se propõe a alterar a redação do Artigo 12610 da Lei de 

                                                 
10 Art. 126.  O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por 
trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. 
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Execução Penal, acrescentando que a pessoa com deficiência física possa remir parte 

de seu tempo de cumprimento de pena quando este se der em estabelecimento que 

não atenda as providências de acessibilidade, bem como acrescentar um parágrafo 

ao Artigo 41 da mesma Lei (trata-se sobre os direitos dos presos), assegurando ao 

preso com deficiência todos os direitos e garantias aos quais possuem direito os 

apenados sem deficiência, com a seguinte justificativa:  

 

Cabe ressaltar que o Poder Público deve efetivar o direito à acessibilidade, 
inclusive promovendo condições para que o preso deficiente possa trabalhar 
e estudar nos estabelecimentos prisionais, de acordo com a sua capacidade 
e aptidão. [...] O descumprimento do dever estatal de garantir condições 
dignas de encarceramento às pessoas com deficiência encontra-se 
diretamente relacionado a uma deficiência crônica de políticas públicas 
prisionais adequadas, que atinge boa parte da população carcerária. E esse 
quadro torna-se ainda mais grave quando se trata desse grupo de pessoas 
que apresenta uma maior vulnerabilidade. [...] A sanção imposta passa a ser 
mais gravosa do que àquela constante da sentença penal, haja vista que não 
bastará cumprir a pena, mas deverá cumpri-la em condições violadoras de 
direitos humanos fundamentais. (BRASIL, 2016, p. 3-4) (grifo nosso).  

 

A última ação legislativa referente ao projeto supramencionado tratou-se 

do parecer da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, a 

qual proferiu voto de concordância com o apresentado, argumentando que perante a 

incapacidade estatal de prover meios decentes para que o preso com deficiência 

cumpra sua pena com um mínimo de dignidade sobre as adaptações relacionadas à 

acessibilidade, esse mesmo Estado teria de remir tempo da pena, vez que sua 

incompetência determina um regime mais gravoso do que o que consta em sentença 

condenatória.  

Neste cenário, em 2019, a Senadora Mara Gabrilli apresentou a 

propositura do Projeto de Lei n° 4.008/201911 que visa alterar a Lei de Execução Penal 

n° 7.210/1984 para prever que à pessoa com deficiência seja garantido o cumprimento 

de pena em estabelecimento prisional totalmente adaptado sobre suas necessidades 

e particularidades, baseado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência ratificada pelo Brasil e promulgada pelo Decreto n° 6.949 de 2009, 

justificando-se: 

                                                 
11 O Projeto se inspira no Projeto de Lei n° 7.602 de 2014 também de autoria da Senadora Mara Gabrilli, 
porém, foi arquivado nos termos do artigo 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o qual 
dispõe: “arquivar-se-ão todas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à 
deliberação da Câmara e ainda se encontrem em tramitação, bem como as que abram crédito 
suplementar, com pareceres ou sem eles”.  
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Acrescenta-se, ainda, que a Convenção afastou o modelo médico de 
deficiência e adotou o modelo social, o qual esclarece que o fator 
determinante da deficiência é o meio em que a pessoa está inserida e não o 
impedimento em si. Portanto, é dever da sociedade em solucionar a falta de 
acesso a bens e serviços – como é presente no sistema prisional. [...] Em 
verdade, no sistema prisional brasileiro, as pessoas com deficiência cumprem 
penas nos mesmos estabelecimentos que os demais presos. Não há 
instalações adequadas, apoio médico específico e nem atividades voltadas 
às características da pessoa com deficiência. Saliente-se, ainda, que 
instalações indignas, direito de todos os presos, têm sua relevância 
evidenciada no caso das pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, para as quais a precariedade das condições dos presídios 
nacionais acentua a dificuldade de sua necessária reeducação. (BRASIL, 
2019, p. 2-3) (grifo nosso).  

 

Por conseguinte, o referido é passível de extremo cabimento em que a 

proposta se encontra, vez que o advento da prisão em regime fechado em 

estabelecimentos adaptados sob a ótica da acessibilidade física e social cumpre com 

o que se propõem as leis tangentes à garantia de direitos às pessoas com deficiência 

física. Ademais, os locais devem incluir a existência de presos com deficiência 

sensorial, como determina as Regras de Mandela12 (2016, p. 17) ao considerar que 

“presos com deficiências sensoriais devem receber as informações de maneira 

apropriada a suas necessidades”.  

De tal forma, não obstante a adaptação dos espaços físicos para 

locomoção acessível dos presos com deficiência física motora, ainda torna-se 

imprescindível que a integração social esteja no rol de essencialidades para promoção 

de acessibilidade comunicativa, afim de que os presos com deficiência auditiva ou 

visual sejam contemplados em sua integralidade para a obstrução de qualquer 

obstáculo que impeça sua mobilidade (no caso da deficiência auditiva) e comunicação 

social para com funcionários do local. 

Adequar as unidades prisionais ou até mesmo construir novos 

estabelecimentos que supram as necessidades destes indivíduos também abre 

espaço para a contratação de funcionários com deficiência física, em virtude do 

nascimento da possibilidade deste exercer sua função laborativa em ambiente que 

também atenda suas particularidades.  

Vale ressaltar que a adequação de estabelecimentos prisionais ou a 

construção de novas unidades integralmente adaptadas para que o preso com 

                                                 
12 Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos apresentadas pelo Conselho 
Nacional de Justiça. 
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deficiência física cumpra a pena privativa de liberdade não aufere tratamento 

privilegiado, fundamentado sob o princípio da igualdade que se baseia no ideal de 

tratar desigualmente os desiguais para que estes atinjam um nível de igualdade entre 

os que já são considerados iguais, ou seja, para que os presos com deficiência física 

tenham plena capacidade comunicativa e de mobilidade física como os demais presos 

sem deficiência, é imprescindível que a estes sejam destinadas condutas que 

preencham as lacunas sociais e físicas. 

A urgência sobre o suprimento das falhas existentes no sistema penal à 

proteção da pessoa com deficiência como autor do delito em cumprimento de pena é 

resultante da omissão legislativa criminal e de execução penal, a qual pode ser 

acolhida quando considerar a influência dos ditames constitucional na cominação da 

pena privativa de liberdade substituída pela restritiva de direitos nas situações 

cabíveis e anteriormente debatidas, visando afastar o indivíduo dos efeitos deletérios 

do cárcere que ainda não atende as necessidades particulares do preso com 

deficiência, em observância de uma solução punitiva mais humanizada defendida por 

Beccaria.  

Logo, se ocorrer a promulgação do Projeto de Lei de 2016 e efetiva 

publicação, este não deveria ainda afastar a necessidade iminente de adaptação dos 

estabelecimentos prisionais, dado que a remição de pena a qual se propõe é aplicada 

aos casos em que a sanção é cumprida em ambiente carcerário que carece de 

adequações físicas, sendo, portanto, uma solução temporária até que as normas 

constitucionais e legislações infraconstitucionais que versam sobre acessibilidade e 

inclusão da pessoa com deficiência sejam atendidas sobre o âmbito processual penal 

e alcance, por fim, a execução do cumprimento da pena.  
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7 CONCLUSÃO 
 

 
Através de todo o exposto percorrido pelo estudo crítico analítico, é 

possível concluir que as pessoas com deficiência ainda são considerados grupos 

marginalizados, vez que, obtendo sua liberdade, ainda estão limitados pelo espaço 

físico ao qual se encontram, locais inadaptados aos interesses baseados no desenho 

universal de inclusão e acessibilidade, passível de compreender ser os 

estabelecimentos públicos e privados, bem como áreas abertas, deficientes pelo 

descuidado em atender as demandas das diversidades e não o indivíduo que não se 

enquadra na padronização social.  

Se em liberdade, a pessoa com deficiência é segregada, mesmo que 

muitas vezes implicitamente, resultado da carência de políticas estatais que visam 

enxergar este indivíduo como parte da sociedade e que, portanto, apresenta 

demandas diversas em razão de suas particularidades individuais, a pessoa inserida 

no cárcere possui todas as suas prerrogativas humanas suprimidas por um sistema 

punitivo opressor de diferenças.  

O Direito Penal brasileiro não se atualizou de acordo com a evolução 

involutiva da sociedade, mesmo que a existência de pessoas com deficiência é algo 

inerente ao ser humano, ou seja, não é característica atual, porém, com o advento de 

legislações garantistas sobre seus direitos básicos de vida e inclusão social, o sistema 

criminal desconsiderou a essência da diversidade humana, omitindo que o processo 

penal, desde o inquérito policial, desprezasse a existência da pessoa com deficiente 

como parte ativa da ação penal.  

Por conseguinte, através da análise da legislação penal, torna-se 

imprescindível a aplicação de penas alternativas aos réus com deficiência física em 

uma tentativa de tutelar suas condições subjetivas e objetivas na cominação de pena, 

de forma a considerar o caráter subjetivo de ser pessoa com deficiência física para 

que a pena restritiva de direitos seja imposta aos indivíduos que atendam o rol do 

Artigo 59 do Código Penal, mesmo que a pena do delito cometido seja superior à 

quatro anos, com exceção de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, visto 

que estes acatariam uma lista maior de delitos.  

Ademais, pela existência da possibilidade do autor do delito com 

deficiência física ter de cumprir sua pena privativa de liberdade em estabelecimento 
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prisional, luta-se pela adaptação física e social de estabelecimentos prisionais para 

suprir exigência de grupos em estado vulnerável dentro do cárcere, como a pessoa 

com deficiência que se encontra em pé de desigualdade sobre o tratamento 

comparado aos demais presos.  

Por este motivo, importante é compreender que a adequação de 

ambientes físicos não é suficiente quando direcionado à cela do preso com 

deficiência, já que este ainda possui acesso a demais áreas comuns e que não 

atendem suas necessidades, o que leva o indivíduo ficar à mercê da ajuda de outros 

presos para que seja possível se locomover e comunicar.  

Pensar sobre o direcionamento de presos com deficiência à celas 

adaptadas às suas necessidades pode levar a crer que esta seria uma política de 

segregação, da mesma forma que possui caráter segregatório o ato de direcionar 

pessoas com deficiência a escolas exclusivas para pessoa com deficiência, 

desprezando práticas inclusivas e de acessibilidade nos demais estabelecimentos 

educacionais e perpetuando a marginalização deste grupo do resto da sociedade.  

Contudo, não é possível posicionar tais situações de forma equivalente, 

vez que o indivíduo encarcerado está inserido em local completamente violador de 

suas necessidades básicas à saúde, educação, assistência social, higiene básica, 

entre outros, características que não se encontram, por exemplo, em centros 

educacionais.  

Sendo assim, o preso com deficiência física precisa ser observado sob 

o viés do princípio da igualdade, ou seja, propor tratamento desigual aos desiguais 

para que estes atinjam as qualidades dos iguais, o que significa que direcionar os 

presos com deficiência para celas adaptadas apenas condiz que este tenha acesso 

aos instrumentos facilitadores de sua locomoção e comunicação, dado que não 

estaria inserido em um estabelecimento segregado, mas sim, a pena seria cumprida 

em unidade prisional que atenda suas demandas, desde que a cela do encarcerado 

não seja a única que sofra modificações físicas, vez que estas hão de vir como um 

todo.  

A posição defensora perante a remissão de pena ao preso com 

deficiência em cumprimento da pena privativa de liberdade em ambiente sem caráter 

acessível poderia ser considerada somente como uma espécie temporária até que os 

estabelecimentos obtenham a modificação necessária de sua arquitetura ou que 

sejam efetivadas as construções de novas unidades adaptadas, em razão de que, 
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mesmo que com uma pena inferior, o indivíduo ainda teria que cumprir tempo em 

estabelecimento prisional, o que não afasta integralmente a necessidade de completar 

lacunas legislativas através da efetividade e aplicação do texto constitucional 

garantista.  

Por todo exposto, contempla-se que os bens jurídicos sociais clamam 

por proteção quando inseridos em um ambiente violador dos direitos humanos, que 

despreza a diversidade social e não reconhece a existência das pessoas com 

deficiência no âmbito criminal como autoras de crimes, pelo fato da legislação penal 

não contemplar suas prerrogativas básicas vitais que lhes são conferidas pelo 

ordenamento constitucional, sendo assim, confere-se a urgência do atendimento da 

proteção da pessoa com deficiência em estabelecimentos prisionais, a fim de que esta 

tenha a possibilidade de alcançar o patamar da igualdade sobre sua locomoção e 

acessibilidade comunicativa para com os funcionários estatais da administração 

penitenciária desde o momento em que este é abordado por agentes policiais como 

acusado de um crime.  
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