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RESUMO

Este trabalho procurou analisar a proposta do PL 5372/2016, problematizando a acessibilidade nos presídios. O PL 5372/2016  busca alterar os 
artigos 41, 117 e 126 da LEP.  A proposta objetiva garantir ao preso deficiente o direito à acessibilidade, assim como a possibilidade de o 
condenado com deficiência remir parte do tempo de execução da pena, quando o seu cumprimento se der em unidade prisional não dotada de 
acessibilidade. Ainda que a LEP enuncie a igualdade de tratamento entre os presos, ela não dispõe em seu corpo sobre a garantia dos direitos da 
pessoa com deficiência, o que contraria a Convenção Internacional sobre os direitos da Pessoa com Deficiência (Dec. 6949/2009) e o próprio 
Estatuto da Pessoa com deficiência (lei 13146/2015). Trata-se de uma pesquisa qualitativa centrada no levantamento bibliográfico e na pesquisa 
de campo de caráter descritivo. Para a coleta de dados empíricos, foi utilizado um questionário com perguntas semi-estruturadas a ser aplicado 
aos egressos do sistema, familiares e técnicos do sistema penitenciário. A análise dos dados colhidos na observação foi feita a partir das categoria 
"acessibilidade", em especial as rotas acessíveis nos equipamentos prisionais.  Como conclusões preliminares podem-se destacar os seguintes 
pontos: a) A exigência no texto legal de que do Poder Público busque concretizar direito à acessibilidade aos presos deficientes, inclusive 
promovendo condições para que o condenado portador possa trabalhar e estudar nos estabelecimentos prisionais, de acordo com a sua 
capacidade e aptidão. O PL sugere que a contagem do tempo de remição seja feita à razão de 1 dia de pena a cada 3 a 7 dias de prisão em 
condições inadequadas à pessoa com deficiência, cabendo ao juiz da vara de execuções penais competente a fixação da exata razão dos dias, a 
depender da gravidade do descumprimento do direito à acessibilidade pelo Poder Público. Verifica-se a preocupação de adequar a LEP ao 
Estatuto da Pessoa com Deficiência publicado em 2015; b) A inclusão no texto legal da possibilidade do condenado portador de deficiência remir 
seu tempo de pena, frente à ausência de condições mínimas para sua permanência em unidade prisional de forma digna; d) O cumprimento da 
pena pelo deficiente em local não adaptado, que não possibilite sua independência no cotidiano das atividades prisionais, é tão doloroso quanto a 
pena em si;  d) A acessibilidade é ferramenta para o alcance da autonomia por parte dos deficientes em todas as esferas do ser e do viver, não se 
restringindo apenas ao meio físico, e a seus critérios, tais como, circulação, rota acessível e sinalização. O princípio da acessibilidade garante a 
igualdade de oportunidades, a inclusão, e o exercício da cidadania, de modo que, a despeito da boa intenção contida no PL, a realidade das 
penitenciárias; hoje, no Brasil está longe de ser digna consoante aos Direitos da Pessoa Humana, para portadores ou não de deficiência.
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