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A Deus 

Aos familiares 

Aos amigos 

Aos idosos. 



Ah, quantas lagrimas eu tenho derramado 

So em saber que eu nao posso mais 

Reviver o meu passado 

Eu vivia cheia de esperanca 

E de alegria, eu cantava, eu sorria 

Mas hoje em dia eu nao tenho mais 

A alegria dos tempos atras 

So melancolia os meus olhos trazem 

Ah, quanta saudade a lembranca traz 

Se houvesse retrocesso na idade 

Eu nao teria saudade 

Da minha mocidade 

(Quantas Lagrimas - Manace) 



RESUMO 

O presente trabalho cientffico tern por escopo analisar a aplicabilidade da Lei de 

Execucoes Penais ao apenado idoso, frente a inoperancia do Estado. A investigacao 

norteia-se pelos seguintes objetivos: elucidar a evolucao legislativa dos direitos dos 

idosos ate a instauracao do Estatuto do Idoso, tratando o conceito e aspectos legais 

da pessoa idosa; apresentar a interagao do idoso e a pratica do crime; abordar as 

disposicoes legais contidas na Lei n° 7.210/84, quanto a sua aplicacao na execucao 

da pena, delimitando sua prestagao ao apenado idoso; estabelecer a 

responsabilidade do Estado decorrente da sentenca penal condenatoria; averiguar a 

eficacia do Estatuto do Idoso na execucao penal; observar a aplicacao dos 

dispositivos legais da Lei de Execucoes Penais ao apenado idoso dentro das 

penitenciarias. A construcao teorica conta com tecnicas investigativas sob o metodo 

dialetico, historico-juridico, bibliografico, exegetico-juridico e doutrinario, com o 

auxflio de artigos cientfficos e da internet, como instruments necessarios para a 

construcao desta pesquisa. Vale salientar a relevancia desta tematica, ja que e palco 

de muitas discussoes sobre a finalidade da pena com relacao ao tratamento 

aplicado ao preso. Nesse diapasao, verifica-se que o estabelecimento penal nao 

possui estrutura para abarcar a correta aplicabilidade das normas desta Lei ao 

apenado idoso. Enfim, realizada a pesquisa, houve a confirmacao do problema e da 

hipotese elaborados: quais sejam, problema - E possivel solucionar os incidentes da 

nao aplicacao do regramento da Lei de Execucoes Penais ao apenado idoso? 

Hipotese: Sim, desde que seja reavaliada a estrutura prisional, assim como a 

capacitacao dos administradores das penitenciarias, alem da aplicacao dos 

dispositivos que protegem a pessoa idosa durante o cumprimento de pena. 

Palavras-chave: Aplicabilidade. Lei de Execucao Penal. Apenado idoso. 



ABSTRACT 

The present scientific work has as a target to analyze the applicability of the Criminal 

Executions" Law to the aged imposed a fine on one, front to the incompetence of the 

State. The inquiry is guided for the following objectives: to elucidate the legislative 

evolution of the rights of the aged ones until the instauration of the Statute of the 

Aged one, treating the concept and legal aspects to the elderly; to present the 

interaction of aged and the practical one of the crime; to approach the contained 

legal disposals in the Law in the 7,210/84, how much its application in the execution 

of the penalty, and delimiting its installment to the aged imposed a fine on one; to 

establish the responsibility of the decurrent State of the condemnatory criminal 

sentence; to inquire the effectiveness of the Statute of the Aged one in the criminal 

execution; to inside observe the application of the legal devices of the Law of 

Criminal Executions to the aged imposed a fine on one of the prisons. The theoretical 

construction account with researched techniques under dialetics, description-legal, 

bibliographical, exegetical-legal and doctrinal the method, with the scientific article 

aid and of the Internet, as necessary instruments for the construction of this research. 

Valley to point out the relevance of this thematic, since it's a stage to many quarrels 

on the purpose of the penalty with regard to the treatment applied to the prisoner. 

However the research points possible improving hypotheses that makes possible 

simple sources capable to solve the applicability of the devices necessary not to 

regulate it execution of the penalty which is, problem - Is it possible to solve the 

incidents of not the application of the regulation of the Criminal Executions' Law to 

the aged imposed a fine on one? Hypothesis: yes, since that the prison structure is 

reevaluated, as well as the qualification of the administrators of the prisons, beyond 

the application of the devices that protect the elderly during the penalty compliance. 

Keywords: Applicability. Criminal Executions' Law. The aged convict. 



SUMARIO 

1 INTRODUgAO 8 
2 DO IDOSO 10 
2.1 DO CONCEITO E DOS ASPECTOS LEGAIS 10 
2.2 A EVOLUQAO LEGISLATIVA 16 
2.3 DO IDOSO E DO CRIME 20 
3 A L E P E O I D O S O 23 
3.1 REGRAMENTO DA LEP APLICADO AO IDOSO 23 
3.2 DA RESPONSABILIDADE DA LEP JUNTO A PESSOA IDOSA 28 
4 A LEI DE E X E C U C O E S PENAIS E SUA APLICABILIDADE AO APENADO 
IDOSO 35 
4.1 EFICACIA DO ESTATUTO DO IDOSO NA EXECUQAO PENAL 36 
4.2 APLICAQAO DA LEP AO APENADO AO IDOSO 40 
5 CONCLUSAO 45 
R E F E R E N C E S 47 



8 

1 INTRODUQAO 

O Estado surge para uma sociedade com objetivo de garantir a ordem 

publica e apaziguar as turbulencias resultantes das interagoes entres os indivfduos 

que a compoe, desta maneira coibe determinadas praticas que lesionam bens 

jurfdicos considerados como imprescindiveis a coletividade. A legislagao penal e a 

responsavel em char figuras tipicas que visem a repressao do crime para se 

proteger tais bens jurfdicos, havendo penalidades aos que infringem estas 

disposigoes legais. 

Decorre desta penalidade a emissao de uma sentenga penal que constitui 

ordem judicial para o cumprimento deste comando, a partir de entao a regularidade 

da execucao e norteada pela Lei de Execucoes Penais. Tal lei e considerada como 

perfeita ou adequada pelo fato de ser composta por dispositivos que asseguram e 

protegem os presos, garantindo a tratamento humano na execucao penal, entretanto 

a ausencia de estrutura dos estabelecimentos penais macula o fiel cumprimento da 

execugao. 

A preocupagao deste estudo esta vinculada a situagao do condenado de 

idade avangada, durante o cumprimento de pena, analisando os dispositivos 

previstos da LEP, utilizando o Estatuto do Idoso e as Regras Mfnimas tragadas pela 

ONU para o tratamento de prisioneiros. Sendo estes instrumentos legais os meios 

eficazes para garantir os direitos inerentes ao idoso. 

Com esta analise objetiva-se tragar criticas referentes a inoperancia do 

Estado em nao aplicar as regras necessarias a regularidade da execugao, e neste 

sentido que se estrutura este trabalho, elucidando o que dispoe a legislagao e como 

a mesma esta sendo materializada nas penitenciarias nacionais. Esta investigagao e 

primordial para o conhecimento da dinamica dos estabelecimentos penais. 

O presente estudo cientffico localiza o apenado idoso na fase de execucao 

penal, informando que a protegao a que o Estado tern obrigagao legal de manter nao 

esta sendo obedecida durante a aplicagao da sangao penal. 

A pesquisa foi realizada com a utilizagao dos metodos dialetico, historico-

juridico, exegetico-juridico, bibliografico, doutrinario, bem como o estudo e analise de 

artigos cientificos e de internet, para que os objetivos deste estudo fossem 



alcangados, servindo-se destes meios para fundamentar e elucidar a situagao do 

apenado idoso no cenario das penitenciarias nacionais. 

A importancia desta pesquisa e despertar na comunidade academica o 

interesse de se conhecer a realidade precaria dos estabelecimentos penais e a 

situacao do apenado idoso, a fim de que maiores estudos surjam a partir da leitura 

deste trabalho. Alem de incentivar na academia projetos que visem a protecao dos 

direitos do apenado idoso, para suprir as lacunas deixadas pelo Estado. 

Assim, inicialmente sera abordada a evolucao legislativa dos direitos dos 

idosos ate a construcao do Estatuto do Idoso, com a consequente explanagao de 

como o mesmo se posiciona ao tratar sobre a protecao da pessoa idosa. Em 

seguida, e abordado o conceito, assim como os aspectos legais da pessoa idosa, na 

tentativa de elucidar as garantias que surgem ao passo que o ser humano atinge 

idade avancada. Traga-se um paralelo entre o idoso e o crime para se entender o 

que o Codigo Penal reserva na aplicacao da pena aos infratores que se encontram 

neste estado. 

No capftulo seguinte, adentra-se na esfera da Lei de Execucoes Penais, 

onde sera esbocado o regramento desta sobre o apenado idoso e os meios legais 

para assistencia-los, sendo utilizado o Estatuto do Idoso e as Regras Minimas da 

ONU para atingir a totalidade das regras da execucao. Sera abordada tambem a 

responsabilidade da LEP perante a pessoa idosa, tratando das especies de 

assistencias, como a material; a saude; a juridica; a educational; a social e a 

religiosa; explanando como estas deveriam ser aplicadas na execugao penal. 

Finalmente, atinge-se o cerne principal desta monografia. Neste capftulo 

abordar-se-a a aplicagao da Lei de Execugoes Penais ao apenado idoso, onde sera 

verificada a nao execugao das normas legais previstas para execugao penal, 

informando que nao sao cumpridos regularmente os efeitos decorrentes do princfpio 

da legalidade e da humanizagao da pena, assim como as medidas assistenciais 

imprescindfveis a um tratamento penitenciario adequado. 

Os resultados obtidos com o encerramento da pesquisa deverao ratificar o 

entendimento firmado acerca do problema apresentado, qual seja? Hipotese: Sim, 

desde que seja reavaliada a estrutura prisional, assim como a capacitagao dos 

administradores das penitenciarias, alem da aplicagao dos dispositivos que 

protegem a pessoa idosa durante o cumprimento de pena. 
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2 DO IDOSO 

Na evolucao da vida, a velhice e um caminho de uma unica via a ser 

percorrido. E um processo natural, indiscutfvel e inevitavel, que acompanha o 

indivfduo desde seu nascimento ate a morte. Nessa etapa da vida, acontecem 

mudancas biologicas, fisiologicas, psicossociais e economicas que compoem e ate 

amarguram o dia-a-dia das pessoas. Os sinais tipicos dessa transformagao sao 

nftidos por conta da acao do tempo e do aspecto social. 

Notadamente, ve-se que durante decadas, a pessoa idosa nao dispunha de 

legitimacao legal protetiva, e que mesmo na atualidade, quanto da efetivacao de leis 

que os protegem, existem ainda um imenso descaso e variadas formas de 

discriminagao para com o idoso. Incube a famflia, a sociedade e ao Estado fazer 

valer na sua inteireza o devido controle e aplicacao dos direitos preestabelecidos 

nas mais variadas legislacoes, afim de que seja prestada a assistencia necessaria a 

crescente faixa etaria destes sujeitos de direitos. 

Para tanto, este capftulo se estrutura atraves de uma retrospectiva 

normativa ate os dias atuais, focando agoes eficazes para resguardar uma fase da 

vida humana com maior dignidade, respeito e qualidade. Busca-se tambem, a 

analise da relagao do idoso com o crime e os seus reflexos para a legislagao 

criminal, elucidando a redagao do Codigo Penal na aplicagao da pena, quando se 

tratar de infragao praticada pelo idoso. 

2.1 DO CONCEITO E DOS ASPECTOS LEGAIS 

Verifica-se que antes de Janeiro de 2004, nao havia nenhuma estipulagao 

nem previsao legal de quern poderia ser considerado idoso, visto que as 

constituigoes nao tratavam claramente sobre este aspecto, tambem nao havia 

qualquer texto legal que trouxesse uma conceituagao de pessoa idosa. Na ausencia 

de uma definigao legal, muito se discutia sobre quais criterios deveriam ser levados 

em consideragao para investir determinada pessoa na qualidade de idoso. 
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Na tentativa desta conceituagao Cabreira (2006) afirma que alguns autores 

se filiaram a um criterio mais objetivo, partindo de um conceito biologico, em que 

fixava-se uma idade padrao e que a partir desta o individuo era considerado idoso. 

Ja outros autores acreditavam em um criterio de cunho subjetivo e variavel, em que 

deveria ser analisada a qualidade de idoso caso a caso, partindo de condicoes 

biopsicologicas, a partir deste diagnostico e que o ser humano poderia ser tido como 

idoso. ^ 

Estas discussoes cessaram somente com a publicacao da Lei n° 8.842/94, 

quando se instituiu Politica Nacional do Idoso, que primava pelo criterio biologico, 

considerando como idosa a pessoa com idade acima de 60 (sessenta) anos. Sendo 

confirmada posteriormente a escolha feliz deste requisito biologico pela Lei n° 

10.741/03 (Estatuto do Idoso), quando o seu artigo 1° destina-se a regular os direitos 

assegurados as pessoas com idade igual ou superior 60 (sessenta) anos. 

O padrao para ser considerado idoso e a idade de 60 (sessenta) anos, mas 

ha outras disposigoes na Constituigao atual ou na legislagao complementar e 

ordinaria que trata de criterios de ordem publica, onde sao consideradas idades 

variadas para que o idoso seja amparado por algum beneficio, exemplos destes 

beneficios sao, a concessao da aposentadoria que varia de acordo com idade, o 

sexo, ou a especie de trabalho, trabalhador urbano ou rural, sendo a aposentadoria 

compulsoria conquistada aos 70anos; a gratuidade dos transportes aos 65 anos; a 

facultatividade do voto aos 70 anos; a circunstancia atenuante quando a infragao e 

praticada por maiores de 70 anos, dentre outros. As oscilagoes relativas a idade, 

divergentes nas legislagoes, relacionam-se a direitos especificos, excepcionais, a 

generalidade segue o patamar adotado pelo Estatuto do Idoso. 

As limitagoes ffsicas ou mentais que surgem atraves da idade avangada 

tornam a pessoa idosa um tanto fragil, e deste modo cabe tanto a sociedade quanto 

ao Estado ter uma atengao diferenciada a estes individuos, a fim de minorar uma 

realidade brasileira discriminatoria e ignorante. O Estatuto aduz no artigo 2° uma 

clara protegao integral aos idosos, ratificando os direitos inerentes a condigao 

humana e de dignidade e consequentemente afastando qualquer forma de violagao 

a estes direitos fundamentais. Disciplina o mesmo que: 

Art. 2°. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoa 
humana, sem prejuizo da protecao integral de que trata esta Lei, 



12 

assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades, para preservacao de sua saude fisica e mental, e seu 
aperfeicoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condicoes de 
liberdade e dignidade. 

Fazendo uso do direito comparado, ve-se no direito do Japao, por exemplo, 

uma realidade diferenciada da brasileira, pois a pessoa idosa e efetivamente ampara 

e em decorrencia da idade avangada sao consideradas pessoas dotadas de 

virtudes, sendo inclusive reverenciada com um colete vermelho, que simboliza o 

renascimento para uma nova etapa da vida. O mesmo nao se pode dizer sobre o 

Brasil, onde o "velho" e, inumeras vezes, esquecido, desamparado e sobrevive sem 

a dignidade que de fato Ihe e merecida. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica - IBGE, informa que o Brasil 

ja possui, nos dias atuais, uma faixa de 15 (quinze) milhoes de idosos, numerario a 

ser observado. A Organizagao Mundial da Saude faz um levantamento com a 

estimativa de que ate o ano 2025, o Brasil assumira a posigao de sexto pais em 

relagao ao contingente de idosos, com mais de 34 (trinta e quatro) milhoes de 

pessoas idosas. 

O fenomeno da longevidade ha de ser considerado, visto que a legislagao 

precisa atingir seus efeitos praticos para melhorar os setores de protegao ao idoso, 

pois outros percentuais mais detalhados sao apontados pela Organizagao Mundial 

da Saude. Segundo preleciona Zimerman (2000), a expectativa de vida da 

populagao mundial, atualmente, chega aos 66 anos e em 2025, ano padrao, chegara 

a uma media de 73 anos, posto que esta ocorrendo um envelhecimento da 

populagao. Neste sentido, estabelecendo-se um comparative acerca do crescimento 

populacional da faixa etaria entre zero e 14 anos, no periodo de 1950 a 1980 este 

crescimento foi de 109%, e com relagao ao numero de idosos, acima de 60 anos, 

obteve-se um aumento de 227% no mesmo periodo, a estimativa e que este 

aumento seja cada vez maior. 

Neste diapasao, pode-se enxergar a urgencia em se efetivar os direitos e 

garantias fundamentais da pessoa idosa, e para isso nao basta positivar leis, e 

preciso que ocorra a sua aplicabilidade. Visto que, como sujeitos de direitos, os 

idosos devem ser respeitados a luz dos direitos humanos, ja que estes norteiam todo 

o ordenamento juridico e fundamentam todas as disposigoes do Estatuto do Idoso, 
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sendo necessaria sua mengao para se compreender as bases principiologicas do 

individuo de idade avangada. 

Dentro da otica humanista, o homem e tido com o centro do mundo, 

considerado como medida de todas as coisas, cabendo ao Direito assegurar seus 

direitos mais fundamentais, pois hoje, mais do que nunca, a realidade social 

deteriora a protecao do individuo. Internacionalmente, os direitos humanos sao a 

base de toda sociedade, pois sao inerentes a condicao humana, ve-se que o Brasil 

assimila em seu direito interno estas normas de direito internacional, quando a 

Constituicao Federal de 1988 trata da materia no titulo II, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, assegurando a todos igualitariamente direitos de cunho Humano. O 

doutrinador Moraes (1998, p.29) define os direitos humanos com sendo: 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano que tern 
por finalidade basica o respeito a sua dignidade, por meio de sua protecao 
contra o arbitrio do poder estatal e o estabelecimento de condicoes minimas 
de vida e desenvolvimento da personalidade humana. 

Como se percebe, a todos sao assegurados condicoes minimas de vida e 

desenvolvimento humano, e seu descumprimento ocasiona violacao dos direitos e 

garantias do ser humano. O fato e que o idoso, assim como outros indivfduos sao 

esquecidos quanto a aplicagao desses direitos e garantias, que sao imprescindiveis. 

Contudo, resta a sociedade como um todo, e ao Estado a observancia destas 

condigoes basilares que contribuem para uma vida digna e capaz de atender as 

necessidades fundamentais de qualquer ser humano. 

Na mesma linha de raciocinio, outro principio que esta intimamente ligado 

aos Direitos Humanos e o da Dignidade da Pessoa Humana, posto que estao 

voltados para protegao dos direitos e garantias essenciais a pessoa humana e 

fundamentais para uma vida em sociedade. O conceito de dignidade humana varia 

ao longo dos tempos, pois a sociedade e responsavel por esta construgao, 

buscando sempre o aprimoramento de seus direitos com objetivo principal de 

alcangar as garantias basicas indispensaveis ao ser humano. As definigoes sao 

vastas na doutrina contemporanea, sendo dificil sintetizar um conceito completo, 

mas todas partem do pressuposto de ser um princfpio basilar norteador das especies 

normativas e modelo para regular as relagoes juridicas. 
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Faz parte da essentia de dignidade a reuniao dos direitos fundamentais, ou 

seja, garantir estes direitos ao cidadao significa dizer que estao sendo observadas a 

protecao de uma vida digna, participativa e produtiva. A definicao tratada por Sarlet 

(2007, p. 32), analisa, em linhas gerais, a dignidade da seguinte forma: 

Qualidade intrinseca e distintiva da cada ser humano que o faz merecedor 
do mesmo respeito e consideracao por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste 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 Ihe garantir condigoes 
existenciais minimas para uma vida saudavel, alem de propiciar e promover 
sua participacao ativa e co-responsavel nos destinos da propria existencia e 
da vida em comunhao com os demais seres humanos. 

Assim, observado o principio da dignidade da pessoa humana, entende-se 

que deve se garantir uma condicao digna para a pessoa idosa, determinando a 

efetivacao dos seus direitos para que tenham uma vida saudavel e adequada. Do 

mesmo modo preceitua a Constituicao Federal de 1988, tendo como fundamento do 

artigo 1°, inciso III, "a dignidade da pessoa humana", que assegura a protecao de 

todos os indivfduos contra atos de cunho degradante e desumano. 

E neste contexto principiologico que a legislagao brasileira garante nas 

bases constitutionals dignidade ao ser humano, emanando desta outras garantias 

fundamentais, previstas inclusive no Estatuto do Idoso. O qual ratifica muito das 

disposigoes constitucionais, sendo que o enfoque precfpuo se refere ao sujeito de 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

Os direitos fundamentais tratados pelo Estatuto do Idoso, Lei n° 

10.741/2003, sao meios de fortalecer a protecao a que o idoso necessita. A 

preocupagao precipua e proteger os sujeitos que se encontram em situagao juridica 

de envelhecimento, a fim de fortalecer um direito humanitario e social para este 

estagio da vida, transformando o processo natural de envelhecimento em 

acontecimento jurfdico. 

Segundo a analise de Cabral (2006) sobre as disposigoes trazidas no Tftulo 

II, Dos Direitos Fundamentais, iniciando com o direito a Vida, o processo de 

envelhecimento figura-se como direito personalfssimo e sua protegao um direito 

social, cabendo ao Poder Publico o onus de resguardar esse direito por meio de 

polfticas publica sociais direcionadas a efetivar a plenitude da saude e da vida do 
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idoso, possibilitando um envelhecimento saudavel e digno. O direito a vida tambem e 

suscitado dentre os diretos fundamentais previstos na Constituicao Federal de 1988, 

encontra-se previsto no artigo 5°, caput, da seguinte forma: "Todos sao iguais 

perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida...". Ou seja, o 

direito a vida e uma garantia constitucional e que sob nenhuma hipotese pode ser 

violado, pois se trata de um direito indisponfvel, devendo ser respeitado por todos. 

Dispoe o preambulo da Constituicao Federal de 1988, sobre a obrigacao do 

Estado em garantir a manutencao de todos os direitos sociais, incluindo os mesmos 

dentre os direitos e garantias fundamentais: 

Nos, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democratico, destinado a assegurar o 
exercicio dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a seguranca, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justica como valores 
supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solucao pacffica das controversias, promulgamos, sob 
a protecao de Deus, a seguinte CONSTITUIQAO DA REPUBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL. (Grifo nosso) 

Seguindo a sistematica de Cabral (2006), fica clara a redagao do Preambulo 

Constitucional quando garante estes direitos, salientando-se que a vida e o bem 

mais precioso do homem, e assim sendo, um direito fundamental necessario que 

dele emana o exercicio dos demais direitos, como a dignidade, a liberdade, a 

cidadania e demais valores humanos. Condiciona-se a esse estado de fato e de 

direito, a vida, visto que o idoso tern direito a mesma, a ser protegido e administrado 

pelo Poder Publico. 

O Estatuto do Idoso tambem preve as formas de efetivacao do direito a 

liberdade do idoso, ja que este e amplamente expresso como direito fundamental no 

art. 5° da CF/88. Por sua vez, o artigo 10, paragrafo primeiro, do Estatuto do Idoso, 

trata especificadamente do exercicio deste direito, como sendo a faculdade de 

qualquer cidadao de ir e vir, sem depender da idade em que se encontra, de estar 

em logradouros publicos e espacos comunitarios, ressalvadas as restricoes legais. 

O direito a liberdade consiste ainda, segundo a disposicao dos incisos do 

artigo 10 do Estatuto do Idoso, na efetivacao da livre manifestagao do pensamento, 

vedado o anonimato, em outras palavras opiniao e expressao; no direito a escolha 
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de sua religiao, crenca ou culto religioso; na liberdade de pratica de esportes e 

diversoes; na participagao na vida familiar e comunitaria, bem como na vida polftica, 

na forma da lei; e na faculdade de buscar refugio, auxilio e orientacao. 

Ja em relagao ao direito ao respeito, refere-se tal direito a integridade do 

idoso nas formas fisica, psiquica e moral, alem da preservacao de sua imagem, da 

identidade, da autonomia, de valores, ideias e crencas, dos espacos fisicos e dos 

objetos pessoais. O desrespeito a este direito ocasiona um dano contra o seu direito 

a privacidade e atentado contra seus pertences pessoais. Qualquer forma de 

perturbacao a estes direitos resultara na violacao do direito ao respeito ao idoso, 

devidamente regulamentado no artigo 10, paragrafo 2, da Lei n° 10.741/2003. 

(CABRERA, 2006). 

Atraves dos ensinamentos de Franco (2005), pode-se verificar que quando 

houver efetivo descumprimento ao direito de respeito ao idoso, na hipotese de 

causar-lhe dano, respondera aquele que praticar este ato na esfera penal. Ou seja, 

estara o agente adstrito as sancoes tipificadas no artigo 120 CP, as lesoes podem 

ser ffsicas, psfquicas ou morais, pois a tutela ocorre sobre a protecao a integridade 

fisica do idoso. Decorre deste dispositivo o dever de todos preservar a dignidade do 

idoso e sua integridade, evitando que o mesmo seja posto em situacao desumana, 

violenta, aterrorizante, vexatoria ou constrangedora no exercicio de seus direitos 

enquanto pessoa humana. 

Elucidada a legislagao concernente ao idoso sobre os aspectos legais, ja 

que o Estatuto assim o faz para preservagao dos direitos mais significativos de que 

estes sujeitos necessitam. Analisa-se em seguida a figura do idoso em relagao a 

pratica delitiva, esbogando as regras de direito que visam punf-los, e para isso, leva 

se em consideragao a idade avangada como criterio especial para aplicagao da 

pena. 

2.2 A EVOLUQAO LEGISLATIVA 

Tendo em vista o novo cenario mundial de envelhecimento populacional, 

alem dos dados significativos no ambito nacional, surge para a legislagao brasileira 

um contingente de sujeitos que necessitam de protegao legal. Assim pode-se afirmar 
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que durante decadas os poucos dispositivos legais estavam sempre relacionados a 

questoes de saude, assistencia e previdencia social, em outras palavras, poucos 

eram os dispositivos referentes as pessoas idosas antes de Janeiro de 2004, ja que 

nao havia disposigao expressa de quern deveria ser considerado idoso. 

No historico das constituicoes, de acordo com a analise criteriosa de 

Cabrera (2006), percebe-se inicialmente a inexistencia de dispositivos sobre o idoso, 

a Constituicao Imperial de 1824 e a Constituicao da Republica de 1891, nada 

expressam sobre o assunto, sendo desprezado em seus dispositivos a necessidade 

de regulamentar os direitos da pessoa idosa. 

A constituicao subsequente, Constituicao da Republica dos Estados Unidos 

do Brasil de 1934, trouxe em apenas um unico dispositivo, a primeira mencao acerca 

da pessoa idosa, sendo a pioneira em tratar da materia quando no artigo 121, 

paragrafo 1°, alinea h, determina a instituicao da previdencia social do trabalhador 

em favor da velhice. Tal dispositivo disciplina que: 

Art. 121. Assistencia medica e sanitaria ao trabalhador e a gestante, 
assegurando a esta descanso antes e depois do parto, sem prejuizo do 
salario e do emprego, e instituicao de previdencia, mediante contribuicao 
igual da Uniao, do empregador e do empregado, a favor da velhice, da 
invalidez, da maternidade e nos casos de acidentes de trabalho ou de 
morte. (Grifo nosso) 

A Constituicao de 1934 foi a que teve menos tempo de duracao, pois 

rapidamente houve sua substituicao pela Constituicao Federal de 1937, desta 

maneira manteve-se uma unica disposigao em relagao ao idoso, com a expressao 

nao mais de previdencia, mas de seguro social, mudanga que simboliza um 

retrocesso legislativo. Dispondo a previsao constitucional no artigo 137, alinea m, 

que "[...] a instituicao de seguros da velhice, da invalidez, de vida e para os casos de 

acidentes de trabalho". 

A Constituicao Federal de 1946 resgata a nomenclatura de previdencia 

social, fazendo o devido ajuste quanto a constituigao anterior no que se refere ao 

termo seguro social. Contudo, esta igualmente trata sobre a pessoa idosa em um 

unico artigo, cujo dispositivo se refere a previdencia social do idoso, ao dispor no 

artigo 157, inciso XVI: "Previdencia, mediante contribuicao da Uniao, do empregador 

e do empregado, em favor da maternidade e contra as consequencias das doengas, 

da velhice, da invalidez e da morte". A Constituigao de 1967, por sua vez, nao trouxe 
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nenhuma alteragao, ou inovacao sobre a pessoa idosa, cuidou apenas em repetir o 

que a Constituigao anterior previu, reproduzindo seu texto no artigo 158, inciso XVI. 

Neste diapasao, pode-se extrair desta analise das Constituigoes Brasileiras, 

anteriores a de 1988, que nao era visualizado pelo legislador os direitos e garantias 

da pessoa idosa, especificadamente, ja que as constituigoes anteriores foram 

omissas sobre a materia, pautando-se em apenas tratar da saude, assistencia e 

previdencia social. 

Os direitos do idoso so foram agraciados pela primeira vez de maneira 

ampla a partir do dia 04 de Janeiro de 1994 com a Lei n° 8.842/94, cujo conteudo 

descreve a Polftica Nacional do Idoso. Esta lei possui o objetivo principal de 

assegurar um envelhecimento saudavel, criando condigoes para preservar e 

melhorar a capacidade funcional do idoso no que se refere a prevengao de doengas, 

fornecendo apoio na recuperagao de sua saude, alem da reabilitagao de sua 

capacidade funcional, cerceada pela idade avangada. (RITT, 2008). 

Outras leis e decretos surgiram no ordenamento brasileiro a partir da 

implantagao da Polftica Nacional do Idoso, visto que ha muito tempo esses 

indivfduos, que totalizam uma media de 16 milhoes de pessoas, precisavam de 

garantias jurfdicas direcionadas a atender seus direitos mais fntimos, fundamentais. 

Para tanto, a Constituigao Federal de 1988 e dentre as demais constituigoes 

anteriores, a mais completa, humana e digna, contendo como princfpios 

fundamentais previsto no seu artigo 1°, incisos I e II, a cidadania e a dignidade da 

pessoa humana, abarcando assim a pessoa do idoso. A Carta Magna de 1988 

possui como um dos objetivos fundamentais o bem comum, sem preconceito e 

discriminagao de idade, como pode ser verificado atraves da transcrigao do seu 

artigo 3°, onde o mesmo expoe que: "Constituem objetivos fundamentais da 

Republica Federativa do Brasil: V - promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raga, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminagao". 

Dando continuidade as inovagoes trazidas pela CF/88, Ritt (2008), informa 

que foram elucidados alguns direitos inerentes a pessoa idosa no corpo da 

constituigao atual. O idoso tern direito, dentre outros, ao seguro social. Entenda-se 

como idoso homem ou mulher, conforme previsao do artigo 210 da CF/88, que 

elucida "a aposentadoria sera concedida levando-se em consideragao a idade, se 

homem ou mulher, se trabalhador urbano ou rural". Mesmo que o idoso nao integre o 

sistema de seguridade social, por nao contribuir para a Previdencia Social, sera 
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assegurada prestacao de assistencia social, quando comprovar que nao possui 

meios de se sustentar, ou sustentado por sua famflia, esta e a determinacao 

presente nos artigos 203, inciso V, e 204 da constituicao vigente. 

A Constituigao Federal da especial destaque a protegao a famflia, visto que 

ela e a base de toda sociedade, e assim sendo cabe ao Estado assegurar a todos os 

que compoem a estrutura familiar a devida assistencia, coibindo possivel violencia 

dentro de suas relagoes. Sendo dever da famflia, do Estado e da sociedade proteger 

a pessoa idosa, garantindo sua participacao no seio social, promovendo sua 

dignidade, seu bem-estar, e resguardando o direito a vida. Alem dos direitos acima 

transcritos, o idoso maior de 65 (sessenta e cinco) anos tambem possui direito ao 

transporte gratuito previsto no artigo 230, paragrafo 2° da CF/88. Segundo o artigo 

14, inciso II, letra "b", CF/88 os maiores de 70 anos poderao dispor sobre seu direito 

ao voto, de maneira facultativa. 

Vale salientar que, mesmo com o surgimento de algumas garantias 

constitucionais, visualiza-se uma realidade brasileira de descriminacao, desta forma 

existe a necessidade da criacao de uma legislagao especffica que finalmente 

consiga proteger e valorizar socialmente o idoso de maneira mais efetiva. Para tanto, 

em 1° de outubro de 2003 foi editada a Lei n° 10.741/03 (Estatuto do Idoso), que 

possui como destinataria a pessoa idosa. Este estatuto definitivamente conceitua 

quern e considerado idoso, informando que esta e a pessoa com idade igual ou 

superior de 60 anos. O mesmo ainda estipula regras sobre direito privado, 

previdenciario, processual e penal, sempre focalizando a protegao do idoso. 

O mencionado Estatuto entrou em vigor em Janeiro de 2004, constituindo a 

consagragao legal da Polftica Nacional do Idoso, tendo como principal caracterfstica 

a estruturagao e construgao de uma consciencia polftica e social na perspectiva de 

fazer valer os direitos fundamentais do Idoso. Corroborando com tal assertiva Rulli 

Neto (2003, p. 31) expoe que: 

Para cada finalidade foi estabelecida uma idade minima, de acordo com os 
principios que regem a polftica brasileira do Idoso. A famflia, a sociedade e 
o Estado tern o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 
garantindo sua participacao na comunidade, defendendo sua dignidade, 
bem-estar e o direito a vida. 

Com se percebe, paulatinamente foram surgindo dispositivos que tornaram 

possfveis a construgao de uma legislagao garantidora dos direitos da pessoa idosa. 
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O Estatuto do Idoso, como se trata de uma norma recente, ainda nao vislumbrou 

uma atuagao significativa de acoes governamentais que atinjam a sociedade civil, 

contudo ha de se considerar que dentro do panorama brasileiro, em que existem 

varios problemas sociais, sendo a protecao ao idoso um deles, existe a dificuldade 

de aplicagao de toda esta normativa. 

2.3 DO IDOSO E DO CRIME 

A ciencia da criminologia estuda as interagoes existentes entre o crime, a 

vftima, o delinquente e o controle social dentro de uma determinada sociedade, 

utilizando se para diagnosticar o fenomeno do crime o metodo empirico indutivo, ou 

seja, provem do estudo observatorio das interagoes sociais, levando ao 

conhecimento da realidade social, e das causas ensejadoras do crime. Para se 

extrair possiveis causas que levam a criminalidade, tal ciencia somasse a outras 

como a sociologia criminal, a psicologia criminal e a biologia criminal, na tentativa de 

char um perfil do criminoso e os motivos que os levam a pratica 

delitiva.(MOLINA,1999) 

Nao pode se olvidar o estudo do fenomeno criminal na realidade brasileira, 

posto que o processo historico deste pais denota os reflexos na contemporaneidade 

com altos indices de crimes e violencias diversas. Trata-se de um pais cujas origens 

se baseiam na exclusao social, na desestruturagao familiar e na falencia do Estado 

como pilares de um longo processo historico. 

E fato que sociedade contemporanea atingiu o cume maximo da violencia, 

torna-se dificil identificar os meios eficazes para coibir o crime, porem compete a 

legislagao penal tutelar bens jurfdicos como a vida, o patrimonio, dentre outros, 

contra praticas delitivas. Com a finalidade de estabelecer a ordem e a paz numa 

sociedade, penaliza-se aqueles que ocasionarem perturbagoes ao perfeito 

funcionamento do Estado Democratico de Direito. 

O Codigo Penal vigente no Brasil preocupasse exclusivamente em 

descrever figuras delitivas, tipificando condutas e a aplicagao das mesmas, utiliza-se 

o criterio taxativo para evitar imprecisoes. Cabe assim a Polftica Criminal, atraves do 

auxflio da criminologia sobre a normativa penal, fornecer subsfdios para que tanto o 
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legislador, quanto o aplicador dessas legislacoes se norteiem na compreensao da 

realidade social para que haja um encaixe perfeito, ou seja, para que estas 

legislacoes penais tenham eficacia. 

O idoso como integrante desta realidade social e sujeito da criminalidade, 

muitas vezes o mesmo age como sujeito ativo, no cometimento de praticas delitivas, 

outras vezes o idoso e vitima do crime. Com o surgimento lento, como ja visto, de 

muitos dos dispositivos que protegem estes individuos, coube a legislagao penal 

positivar na aplicagao da pena algumas prerrogativas com objetivo de agravar os 

crimes cometidos em desfavor da pessoa idosa, como tambem atenuar a pena 

quando se trata do apenado idoso. 

Sobre este sujeito em especial, o Codigo Penal dispoe em seu artigo 59 que 

a sangao devera atender a capacidade que o agente possui em cumprir a pena que 

Ihe for imposta, cuja redagao e a seguinte, "O juiz, atendendo a culpabilidade, aos 

antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos, as 

circunstancias e consequencias do crime, bem como ao comportamento da vitima, 

estabelecera, conforme necessario suficiente para reprovagao e prevengao do 

crime". Desta forma apos a analise do fato criminoso pelo magistrado sera fixada 

uma pena base, logo em seguida serao consideradas as circunstancias que 

atenuam ou que agravam a pena, e por ultimo as causas de diminuigao e aumento. 

Na segunda etapa de calculo da pena, a pessoa idosa podera aparecer por 

vezes como vftima do crime, tendo seu agressor a pena majorada, porem o idoso 

pode surgir como criminoso em um delito, tendo sua pena minorada. Ou seja, 

quando vitima a pessoa idosa, maior de 60 anos, utiliza-se a circunstancia agravante 

prevista no artigo 61, inciso II, alinea h, do CP, que informa "sao circunstancias que 

agravam a pena, quando nao constituem ou qualificam o crime: II - ter o agente 

cometido crime: h) contra crianga, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher 

gravida". Veja se que o legislador compatibiliza tal idade com a prevista pelo 

Estatuto do Idoso, demonstrando assim uma interagao entre as duas legislagoes. Ja 

em relagao as circunstancias atenuantes, estas abarcam a pessoa maior de setenta 

anos de idade, estipulagao penal filiada a criterios de polftica criminal. Apos a pena 

base, cabera ao aplicador do direito levar em consideragao o fato de o transgressor 

ser maior de 70 anos na data da sentenga, assim aduz o artigo 65, inciso I, do CP, 

"sao circunstancias que sempre atenuam a pena: I - ser o agente menor de 21 (vinte 

e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentenga". 



22 

Apos este calculo, com a observancia desta circunstancia atenuante, o 

magistrado formulara a pena em concreto atraves da sentenga penal, encerra a fase 

processual e inicia a fase de execugao da pena. O Estado possui legitimidade para 

executar esta demanda judicial, assegurando o fiel cumprimento dos efeitos 

emergentes do titulo executive pois esta atividade e privativa de sua fungao que e a 

de fazer valer o direito de punir, ius puniendi. 

A protecao penal de apaziguar a pena quando o infrator e pessoa maior de 

setenta anos nao se encerra com a fase processual, mas se inicia com a fase 

executoria da pena, a qual a pessoa de idade avangada necessitara de maior 

assistencia, visto que a limitagao da liberdade os torna mais sensiveis e carentes de 

amparo. E sobre este momento que a Lei de Execugoes Penais se insere como 

legislagao norteadora da execugao, detalhando os meios e formas para que a pena 

atinja sua finalidade, respeitando normativamente a dignidade da pessoa humana 

durante o cumprimento da sangao penal. Partindo-se desta premissa, e preciso 

analisar as previsoes que a LEP reserva em assistenciar os condenados, para que 

fique clara a protecao louvavel que esta lei propicia, inclusive no que se refere a 

pessoa idosa. 
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3 A L E P E O IDOSO 

A Lei de Execucoes Penais (Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984) e o texto 

legal que disciplina o exercicio dos efeitos emanados do tftulo executivo judicial 

prolatado pela sentenga penal condenatoria ou absolutoria impropria, como tambem 

o cumprimento das medidas preventivas aos presos provisorios. As disposigoes 

desta lei objetivam o cumprimento do tftulo executivo, assim como a integragao 

social do condenado, ou do internado, tendo em vista que a teoria adotada e a mista 

ou ecletica, a qual a pena tern carater retributivo (punigao) e preventivo, observada a 

humanizagao em sua aplicagao. 

O apenado idoso esta sob a egide da LEP no cumprimento da pena a ele 

imposta pelo Estado, em outras palavras, e sujeito de direitos e deveres inerentes a 

condigao de condenado durante o tempo em que estiver sendo executada a pena e 

apos seu termino, na condigao de egresso. E de responsabilidade do Estado, 

inicialmente, como garantidor das prerrogativas legais a que a LEP se propoe, 

fornecendo os meios e formas dignas da condigao humana e finalidade da pena 

aqueles que se encontram nesta situagao. 

A idade avangada limita a atuagao do homem. E em decorrencia deste 

estado de velhice e que a Lei de Execugoes Penais diferencia o idoso dos demais 

apenados. Poucos dispositivos resguardam tratamento diferenciado aos maiores de 

60 (sessenta) anos, contudo algumas regras vao alem da Lei de Execugoes Penais, 

como exemplo pode-se citar as contidas nas Regras Mfnimas da ONU e que na 

praxe do cumprimento da pena privativa de liberdade deverao ser observadas para 

garantir a finalidade da pena e individualizar determinadas assistencias aos que 

necessitam de forma diferenciada de tratamento penitenciario. 

3.1 REGRAMENTO DA LEP APLICADO AO IDOSO 

O legislador penal adota o sistema vicariante, considerando que a execugao 

da pena tern por objetivo efetivar as disposigoes da sentenga ou decisao criminal 

conforme elucida o artigo 1° da Lei de Execugoes Penais, "A execugao penal tern 
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por objetivo efetivar as disposigoes de sentenga ou decisao criminal e proporcionar 

condicoes para a harmonica integracao social do condenado e do internado". E 

pressuposto para a propria existencia da execugao penal a sentenga advinda do 

devido processo criminal, que imponha ao Estado a responsabilidade de cumprir as 

medidas provenientes do tftulo executivo judicial, observando o regramento que a 

Lei de Execucoes Penais fornece durante o cumprimento da pena. 

A satisfagao da execugao somente ocorre quando cumpridos os efeitos 

emergentes da sentenga penal condenatoria ou absolutoria impropria. A essentia da 

execucao penal decorre da necessidade precipua de ao final se atingir a integragao 

social do condenado ou do internado, posto que a execugao penal atraves da 

adogao da teoria mista ou ecletica, a qual a natureza retributiva da pena nao busca 

apenas a prevengao, mas tambem a humanizagao, e que orienta e fundamenta a 

execugao da sangao penal. 

A cerca da teoria mista ou unificadora da pena que norteia a execugao 

penal, sua conceituagao e a soma dos aspectos mais destacados das teorias 

absolutas e relativas da pena. Em sintese, as teorias unificadoras pautam-se na 

retribuigao e prevengao, geral e especial, como criterios decorrentes do fato 

praticado e necessario para a execugao juridico penal. 

E sob este vies que o Estado se organiza para exercitar os efeitos 

decorrentes das medidas judiciais, pondo em pratica determinadas formas 

administrativas para adequar a reprimenda estatal ao condenado ou internado de 

acordo com sua condigao pessoal. E nesse entendimento que a Lei n° 7.210/84 

ressalva algumas de suas regras para determinados presos, ja que sem as mesmas 

nao haveria possibilidade de se atingir a reabilitagao destes individuos. 

A primeira disposigao da LEP relativa as pessoas maiores de 60 (sessenta) 

anos e sobre como esta sera instalada nas dependencias do estabelecimento penal, 

veja-se que a idade presente nesta norma esta em consonancia com a idade 

adotada pelo Estatuto do Idoso. Reserva-se a estes individuos em especial um 

cuidado diferenciado em aloja-los em lugar proprio e adequado a sua condigao 

pessoal, dentro do estabelecimento penal, individualizando os mesmos em lugar 

condizente com suas necessidades, como estabelece o artigo 82 da LEP, in verbis: 

Art. 82. Os estabelecimentos penais destinam-se ao condenado, ao 
submetido a medida de seguranca, ao preso provisorio e ao egresso. 
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§ 1° A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serao 
recolhidos a estabelecimento proprio e adequado a sua condigao pessoal. 
(Redacao dada pela Lei n° 9.460, de 04/06/97) 

§ 2° - 0 mesmo conjunto arquitetonico podera abrigar 
estabelecimentos de destinacao diversa desde que devidamente isolados. 

Como pode-se vislumbrar, os estabelecimentos penais servem para o 

cumprimento das sangoes penais e destina-se ao condenado, ao submetido a 

medida de seguranga, ao preso provisorio e ao egresso. Contudo devera ser 

observado para o cumprimento de pena estabelecimentos penais distintos, 

analisando a gravidade do delito, o sexo e a idade do apenado. Coadunando com tal 

entendimento esta a Constituigao Federal de 1988, quando em seu artigo 5°, inciso 

XLVIII, determina que "a pena sera cumprida em estabelecimentos distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado". 

A redagao deste artigo em comento em seu paragrafo primeiro foi 

devidamente alterada, acrescentando a pessoa maior de sessenta anos como 

beneficiaria de tratamento especial. Tal alteragao adveio do espfrito que a Polftica 

Nacional do Idoso instaurou no Brasil, alem das Regras Mfnimas que a ONU 

estipula. Desta forma, foi corrigido o disposto do paragrafo unico do artigo 82 da 

LEP, atraves da redagao dada pela Lei n° 9.460/97, dispondo que alem das 

mulheres, os maiores de sessenta anos gozam da mesma prerrogativa de serem 

recolhidos a estabelecimento adequado as suas condigoes pessoais. Visto que a 

idade torna menor a periculosidade do idoso, pois o envelhecimento torna a pessoa 

de idade avangada fragil, em virtude do surgimento de doengas, sendo mais do que 

um dever, uma obrigagao em reservar um estabelecimento adequando ao 

recolhimento dos maiores do apenado idoso. 

Outra disposigao na Lei de Execugoes Penais que aborda diretamente a 

qualidade de idoso e a relativa as normas de trabalho que devem ser prestadas 

durante o transcorrer do cumprimento da pena, devendo ser executadas atendendo 

a condigao peculiar da pessoa maior de sessenta anos. A obtengao de trabalho faz 

parte da normativa da LEP, como meio importante para o processo de reajuste do 

condenado ao meio social, pois o trabalho dignifica o homem, e assim sendo, e 

necessario para sua reabilitagao. A finalidade do trabalho penitenciario do 

condenado e educativa, produtiva, reabilitadora ou de reinsergao social, nao 
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podendo haver excessos ou trabalhos forgados, respeitada a condigao de dignidade 

humana do condenado. 

O trabalho prestado conjuntamente a sancao penal nao simboliza um 

agravamento da pena, nem deve ser ardiloso, tampouco forcosa sua realizagao, mas 

deve ser visto como um meio, um fator ressocializador que possibilita uma 

preparacao para uma profissao, alem de evitar a ociosidade. Os presos possuem 

este direito social ao trabalho, visto que emanam desta prestagao pessoal do 

apenado a remissao da pena, alem de uma remuneracao equitativa. Vale salientar 

tambem que os apenados sao equiparados a pessoas livres no que se refere as 

normas de seguranga, higiene e direitos previdenciarios e sociais. 

Dentro deste contexto, notadamente ve-se a importancia e o significado do 

trabalho penitenciario, previsto nos artigos 28 a 37, do capftulo III, da LEP. 

Corroborando com tal entendimento Arus (1972, p.307) afirma que o trabalho do 

preso: 

E imprescindivel por uma serie de razoes: do ponto de vista disciplinar, 
evita os efeitos corruptores do ocio e contribui para manter a ordem; do 
ponto de vista sanitario e necessario que o homem trabalhe para conservar 
seu equilibrio organico e psiquico; do ponto de vista educativo o trabalho 
contribui para a formacao da personalidade do individuo; do ponto de vista 
economico, permite ao recluso dispor de algum dinheiro para as suas 
necessidades e para subvencionar sua familia; do ponto de vista da 
ressocializacao, o homem que conhece um oficio tern mais possibilidades 
de fazer vida honrada ao sair em liberdade. 

Oportunamente, a legislagao trata do trabalho interno prestado pelos 

reclusos durante o cumprimento de pena em observancia as Regras Mfnimas da 

ONU, as quais se referem a obrigagao de trabalhar dos presos, respeitadas as 

limitagoes ffsicas ou mentais que possuam. Deste modo, a Lei de Execugoes Penais 

confirma o dever de trabalhar do preso, analisando sempre suas aptidoes e a 

capacidade para realiza-lo, individualizando a prestagao laborativa as condigoes 

ffsicas, mentais, intelectuais e profissionais do condenado, respeitando ao princfpio 

da individualizagao da pena. 

Sendo assim, e relevante que seja assegurado a prestagao do trabalho para 

todos, incluindo-se o trabalho exercido pelos maiores de 60 (sessenta) anos, aos 

quais a lei reserva um cuidado especial, atendendo as limitagoes a que estao 

acometidos para realizagao deste dever social. Devem ser respeitadas para o 
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exercicio desta prestagao, como ja dito, as aptidoes, a idade, a habilitagao, a 

condigao pessoal, a capacidade e as necessidades futuras do apenado, deste modo 

o artigo 32 da LEP, esboga tais regras de adequagao do trabalho a condigao pessoal 

do trabalhador. 

Art. 32. Na atribuigao do trabalho deverao ser levadas em conta a 
habilitagao, a condigao pessoal e as necessidades futuras do preso, bem 
como as oportunidades oferecidas pelo mercado. 

§ 1° Devera ser limitado, tanto quanto possivel, o artesanato sem 
expressao economica, salvo nas regioes de turismo. 

§ 2° Os maiores de 60 (sessenta) anos poderao solicitar ocupacao 
adequada a sua idade. 

§ 3° Os doentes ou deficientes fisicos somente exercerao atividades 
apropriadas ao seu estado. (Grifo nosso) 

Veja-se que o artigo em comentario trata da atribuigao do trabalho 

atendendo a habilitagao, a condicao pessoal e as necessidades futuras do preso 

elucidadando o artesanato como uma atividade consideravel, porem, a lei impoe 

limitagoes, tanto quanto possivel, para o artesanato sem expressao economica, 

salvos nas regioes de turismo. Sabe-se que nos estabelecimentos penais este 

artesanato constitui-se na montagem de objetos decorativos, de pouco valor, e que 

muitas vezes esta tarefa nao possibilita um aprimoramento profissional, sendo este o 

motivo da proibigao relativa da lei, salvo nas regioes de turismo, pois sao locais em 

que estes produtos sao rentaveis. Mas a pratica artesanal para maiores de sessenta 

anos, doentes ou deficientes fisicos por nao requerer tamanho esforgo para sua 

realizagao possibilita otimos resultados. 

Com relagao aos empecilhos advindos da inaptidao partial fisica e metal dos 

apenados de idade avangada, dos doentes ou dos deficientes fisicos, que as Regras 

Minimas da ONU reforga claramente a obrigagao do trabalho do preso aproveitando 

sua capacidade para determinados trabalhos, de acordo com orientagao medica (n° 

71.2). Do mesmo modo, a lei brasileira se refere a capacidade e a condigao pessoal 

do preso (artigos. 31 caput, e 32, caput, da LEP) como mecanismo de adequar suas 

aptidoes para realizagao do trabalho, sem que cause aos mesmos dano ou perigo 

de dano. 

De acordo com essa orientagao e que a legislagao determina que maiores 

de 60 (sessenta) anos poderao solicitar ocupacao adequada a sua idade, nao 

havendo essa adequagao a condigao pessoal do apenado idoso. Tal fato acarretara 
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em infracao punivel nos termos do artigo 99 da lei n° 10.741/2003 (Estatuto do 

Idoso), in verbis: 

Art. 99 Expor a perigo a integridade e a saude, fisica ou psiquica, do 
idoso, submetendo-o a condicoes desumanas ou degradantes ou 
privando-o de alimentos e cuidados indispensaveis, quando obrigado a 
faze-lo, ou sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: (Grifos 
nosso) 

Pena - detencao de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
§ 1 Q Se do fato resulta lesao corporal de natureza grave: 

Pena - reclusao de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 2- Se resulta a morte: 

Pena - reclusao de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. 

O artigo supracitado informa que constitui crime contra pessoa idosa, expor 

a perigo a integridade e a saude, fisica ou psfquica da mesma, sujeitando-a a 

trabalho excessivo ou inadequado, acarretando tal atitude em crime punido com 

detencao de dois meses a um ano, e multa. 

O medico do estabelecimento penitenciario e a pessoa indicada para 

adequar o idoso a um trabalho que nao exponha perigo a sua integridade fisica ou 

psiquica, sendo fundamental sua intervencao para preservar o exercicio laborativo 

que estimule os idosos, sem causar-lhes prejuizos, visto que esta e a finalidade do 

trabalho durante o periodo em que estiver cumprindo a pena privativa de liberdade. 

Este e o regramento da LEP no que se diz respeito ao trabalho dos maiores 

de sessenta anos que estao no cumprimento da reprimenda estatal, sendo 

fundamental fazer a adaptacao de suas condicoes pessoais e ffsicas. Percebe-se 

que o trabalho e muito importante para reabilitacao do idoso, pois estimula suas 

fungoes sensorials, alem de tornar os efeitos da pena privativa de liberdade mais 

brandos por atingir as necessidades especiais dos mesmos. 

3.2 DA RESPONSABILIDADE DA LEP JUNTO A PESSOA IDOSA 

A execugao da pena e revestida por um tratamento penitenciario que 

objetiva assistenciar os apenados durante o perfodo em que estao sob os cuidados 

do Poder Publico, visto que e dever do Estado dar assistencia ao preso e ao 

internado, objetivando a prevengao do crime e o retorno a convivencia em 
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sociedade. Este amparo nao se limita a pessoa do condenado, estende-se a seus 

familiares, a vitima e a famflia da vftima, como tambem depois de cumprida a pena, 

ao egresso. 

£ imprescindfvel que seja assegurado a protegao do Estado as pessoas 

supracitadas para a mantenca destes individuos em suas necessidades basicas, 

fundamentais a sua subsistencia. Percebe-se que essas medidas sao subsfdios 

elementares que vao desde a alimentacao do apenado ate p periodo de pos pena 

quern os mesmos cumprem fora das dependencias do estabelecimento penal. O 

intuito desse elemento protetivo do Estado e evitar consideravelmente um 

tratamento discriminatorio e degradante do apenado, visto que seria uma afronta a 

dignidade da pessoa humana. 

Neste contexto e que a Lei de Execugoes Penais expressa inicialmente, no 

artigo 10, as formas de assistencia ao preso, quando dispoe que "a assistencia ao 

preso e ao internado e dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o 

retorno a convivencia em sociedade". E acresce no seu paragrafo unico que "A 

assistencia estende-se ao egresso". Considera-se como preso aquele que se 

encontra recolhido em estabelecimentos penal, seja por meio de medida cautelar ou 

em razao da sentenga penal condenatoria, transitada em julgado, ou seja, destina-se 

esta protegao aos presos provisorios e aos definitivos. (MARCAO, 2007). 

A prestagao realizada pelo Estado se exterioriza inicialmente com a 

assistencia material, sendo dentre as demais assistencias a mais importante, visto 

que consiste no fornecimento de alimentacao, vestuario e instalagoes higienicas; 

essenciais para a manutengao ffsica do homem, que sem as mesmas nao haveria 

como sobreviver. Estao previstas nos artigos 12 e 13 da LEP, e sao decorrentes das 

Regras Minimas (n° 20.1) que a ONU estabelece, devendo o preso receber da 

administragao, nas horas habituais, uma alimentacao adequada e de boa qualidade, 

sendo suficiente para a mantenga de sua saude e de suas forga. Devera a 

alimentagao ser feitas em tres etapas, quais sejam, o desjejum, almogo e jantar, 

sempre em cardapio variado, sendo servida em quantidade suficiente e equilibrada 

para que nao cause ofensa a saude dos apenados. 

Sera necessario tambem o fornecimento de refeigao diferenciada, em 

decorrencia de orientagao medica, ou seja, alem da alimentacao comum a 

administragao providenciara refeigoes especiais para os que estejam doentes, para 

os idosos e para as mulheres que estao amamentando, ja que se encontram em 
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uma situacao peculiar e precisam de alimentacao adequada, por prescricao medica. 

Ha ainda previsao nas Regras Minimas da ONU de que todo preso devera ter a 

possibilidade de prover-se de agua potavel sempre que o necessitar (n 0 20.2). 

(MIRABETE, 2007). 

Com relagao ao vestuario, Regras Minimas da ONU define que a todo preso 

que nao possua permissao para utilizar suas roupas pessoais devera ser 

disponibilizado um conjunto de roupas, adequados ao clima e que os mantenha em 

boa saude (17.1). E dever do preso gerenciar sua higiene pessoal, assim como o 

asseio das celas ou alojamento, alem da conservacao dos objetos de uso pessoal, 

sendo imprescindivel que a administracao fornega tais utensflios e objetos para que 

os presos possam realizar o asseio das celas e dependencias do estabelecimento, 

como tambem a assepsia dos mesmos, indispensaveis a sua saude e limpeza. 

Cabe ainda ao Estado promover a assistencia a saude, garantia 

constitucional que estende-se a todos, ja que o condenado como qualquer ser 

humano esta suscetivel a contrair doengas. E possivel que o apenado ja ingresse ao 

estabelecimento penal acometido de problemas de saude ou doenga fisica ou 

mental. Cabe deste modo a administragao conservar a saude dos presos ou 

internados, quando estes se encontrarem enfermos, procurando sempre prevenir 

doengas e cura-las atraves da assistencia medica, farmaceutica e odontologica 

necessarias a conservacao da saude dos presos. 

O cuidado com a saude dos presos e necessario para que haja um 

tratamento penitenciario assistencialista, garantido a todos os que se encontram na 

execugao da pena a manutengao de sua saude. Incube ainda a administracao 

penitenciaria efetivar de maneira eficaz este tratamento, principalmente porque uma 

parte dos apenados possui doengas permanentes, carecendo de uma assistencia 

continuada. Os idosos sao os que geralmente precisam desta prestagao, ^ D e l a 

debilidade fisica ocasionada pela agao do tempo e por esta mais suscetivel a 

contrair doengas, assim como qualquer preso portador de alguma doenga mental ou 

fisica que devera receber um tratamento diferenciado para atender esta situacao 

especial. 

Muito se critica na doutrina o fato de que os estabelecimentos penais nao 

possuem equipamentos suficientes para fornecer esta assistencia a saude, pois as 

penitenciarias nao dispoem, na maioria das vezes, de tratamento adequado para 

realizagao de determinados procedimentos medicos, sendo necessario o 
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deslocamento destes doentes a hospitais particulares ou publicos externos ao 

estabelecimento penal, sempre acompanhados por policiais, sendo autorizada a 

saida pelo diretor administrative Mas ha situacoes em que o proprio ambiente 

carcerario se torna improprio para a recuperacao dos presos, por nao ser adequado 

as condicoes do tratamento medico, e a persistencia em deixar estes doentes nas 

dependencias do presidio acarretam o agravamento serio de problemas em sua 

saude. 

Sabe-se que o sistema prisional brasileiro e extremamente carente quando 

o assunto e atividade medica, farmaceutica e odontologica, mas nao ha duvidas de 

que e fundamental para a protecao da saude dos presos de uma instituigao prisional 

a existencia deste servico eficiente e adequado, que atenda as necessidades 

quotidianas da populagao carceraria. E neste sentido que se posiciona Mirabete 

(2007, p. 71) a cerca da necessidade de instalacoes medicas e a possibilidade da 

feitura de tais servicos em outro local adequado quando o estabelecimento penal 

assim nao dispuser: 

Para a prestacao da assistencia a saude, e evidentemente indispensavel 
que os estabelecimentos penitenciarios estejam providos de convenientes 
instalacoes medico-sanitarias a fim de que os medicos e demais 
profissionais executem seus servicos preventivos e curativos, vigindo o 
cumprimento das normas sanitarias e de higiene nas prisoes, bem como 
mantenham um corpo de pessoal adequado para o desenvolvimento dessas 
atividades. Permite a lei que a assistencia necessaria, quando o 
estabelecimento penal nao estiver aparelhado, seja prestada em outro local, 
mediante autorizacao da direcao do estabelecimento, mediante tambem 
recomendada pelas Regras Minimas da ONU (n° 21.2). 

Corroborando com tal entendimento, a LEP em seu artigo 14 fala sobre a 

normativa da assistencia a saude em consonancia com as Regras Minimas da ONU, 

a fim de garantir o amparo a saude dos que estao sob os cuidados da administracao 

prisional e designar um local em especffico dentro das dependencias das 

penitenciarias para o desempenho desta atividade. Quando nao for possivel efetiva-

las nos estabelecimentos, que seja em outro local, mas nunca deixar de assistenciar 

aos que precisam, pois nao ha cumprimento de pena eficaz quando se estar doente 

e sem os cuidados necessarios. 

A Lei de Execugoes Penais traz tambem uma outra forma de assistencia 

aos apenados, a assistencia juridica, que se destina aos presos e aos internados, 

quando nao dispuserem de recursos financeiros para constituir advogado, cabendo 
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ao poder publico disponibilizar a assistencia juridica necessaria para que sejam 

devidamente representados nos procedimentos penais ou executorios nos quais 

forem partes. E de vital importancia para a populagao carceraria que a mesma seja 

devidamente amparada com uma assistencia juridica apropriada. 

Ao advogado cabera a responsabilidade de ofertar a assistencia juridica aos 

apenados, ja que o mesmo desempenha uma funcao essencial a administracao da 

justiga, devendo representor seu constituinte em juizo e contribuir diretamente para o 

andamento do processo na obtencao de uma sentenga absolutoria. Porem, quando 

ja houver sentenga condenatoria, incube ao advogado propor e encaminhar recursos 

cabfveis, ate que se esgotem todos os meios licitos admitidos no direito. Ja na 

hipotese da condenagao transitada em julgado, cabe ao advogado observar a 

execugao da pena, fiscalizando o cumprimento desta demanda estatal emanado de 

tftulo executivo judicial no cumprimento da pena privativa de liberdade. 

Sabe-se que a grande parte da populacao carceraria nao possui condigoes 

de constituir advogado particular, seja durante a fase da agao penal de 

conhecimento, seja para proteger suas pretensoes nos incidentes da execucao ou 

no acompanhamento da fase executoria da sentenga. E desta situacao que emerge 

o acompanhamento jurfdico previsto no artigo 15 da Lei de Execugoes Penais, 

quando este aborda a assistencia jurfdica aos presos e aos internados que nao 

tenham recursos financeiros para constituir advogado. 

E atraves deste auxflio jurfdico, que muitas vezes, o advogado responsavel 

pela assistencia jurfdica nos presfdios propicia uma fiscalizagao adequada a 

execugao da pena privativa de liberdade, para que esta sangao seja exercida dentro 

dos moldes a que a Lei de Execugoes Penais se propoe. O advogado atua de modo 

a evitar que erros judiciarios sejam cometidos, prevenindo prisoes desnecessarias, 

alem de satisfazer os anseios da populagao carceraria, que sem a assistencia 

jurfdica ficam desamparados, prejudicando inclusive o perfeito funcionamento da 

disciplina nos presfdios. 

A necessidade de instauragao de servigo jurfdico interno esta definida no 

artigo 16 da LEP quando o mesmo informa que "As unidades da Federagao deverao 

ter servigos de assistencia jurfdica nos estabelecimentos penais". Desta forma, nao 

ha duvidas sobre a obrigatoriedade de instauragao nas unidades penais de servigos 

de assistencia jurfdica. 
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A execucao da pena tambem se pauta na assistencia educacional para que 

os presos e internados possam adquirir instrucao escolar e formagao profissional. As 

Regras Minimas da ONU dispoe que deve o estabelecimento penitenciario tomar as 

providencias necessarias para melhorar a instrucao de todos os presos que puderem 

da educacao aproveitar-se (n° 77). Tal determinacao e elucidada pelo artigo 17 da 

Lei de Execucao Penal, informando este que a assistencia educacional 

compreendera a instrugao escolar e a formagao profissional do preso e do internado. 

A assistencia a educacao deve ser uma das prestacoes basicas necessarias nao so 

para o homem livre, mas tambem para os que se encontram no carcere, pois a 

atividade educacional e um elemento imprescindfvel para a reinsercao social. 

Tao importante quanto a assistencia educacional e a assistencia social que 

tambem faz parte da execugao da pena, ja que o servico social tern por objetivo 

alcancar a solucao dos problemas humanos, fornecendo os meios saneadores para 

as inquietacoes que assolam os presos ou internados diante da situacao em que se 

encontram, com a privacao de sua liberdade. Nesse entendimento Mirabete (2007, 

p. 79) expoe que: 

Esse servico nao e, apesar da denominacao, mera assistencia, que 
consiste em diminuir ou, quando muito, eliminar os efeitos dos problemas 
ou das situacoes do assistido, mas constitui-se de tarefas e atribuicoes que 
convergem para ajudar aquele que esta em dificuldades a fim de que as 
resolvam, proporcionado-lhes meios para eliminagao das causas desse 
desajuste. 

O fato e que a pena privativa de liberdade traz para o homem modificacoes 

significativas nas suas faculdades psiquicas, muitos dos presos nao conseguem 

aceita-la, nem se adaptam as condicoes que a pena impoe, gerando um desconforto 

tao significativo que os tornam isolados e depressivos. Os presos e internados 

sofrem os mesmos problemas do homem em liberdade, ja que se diferencia destes 

por uma situacao juridica e precisam mais ainda de amparo psicologico e social em 

virtude das dificuldades ditadas pelas limitagoes decorrentes da privagao de 

liberdade. 

A religiao tambem se faz presente na assistencia a que a execugao da pena 

se propoe, por ser um fator educativo para as pessoas que se encontram alojadas 

em um estabelecimento penitenciario, razao pela qual essa assistencia se faz 

presente nas disposigoes da LEP. E atraves da mesma que o homem pode se 
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regenerar, e em louvor a Deus que muitos encontram seu eixo, o equilfbrio, e e 

nesse sentido que o artigo 24 da Lei de Execugoes Penais sustenta a necessidade 

de fornecer os meios adequados para que os presos possam se alimentar da 

religiao. 

Por ultimo, apos a execucao propriamente dita, surge a assistencia ao 

apenado, agora na condigao de egresso, fornecendo a administragao penitenciaria a 

assistencia de transigao da fase do carcere para a reinsergao ao seio social. 

Descreve o artigo 25 da LEP as regras de como sera exercida essa prestagao, tendo 

em vista que o apenado esteve afastado da sociedade durante a execugao da pena 

e que muitas vezes nao dispoe de meios para se sustentar, nem tern para onde ir. 

Esta fase simboliza o termino de suas obrigagoes para com o Estado e o infcio de 

uma nova vida apos cumprimento da pena. 

Sabe-se da dificuldade que os egressos ou ex-presidiarios tern em 

restabelecer uma nova vida em sociedade, em virtude de preconceitos e 

discriminagoes. Os egressos que possuem uma idade intermediaria com muita 

dificuldade conseguem ainda se engajarem e construfrem patrimonio atraves do 

trabalho, pois possuem uma estrutura fisica que os auxilia. Ja com relagao ao idoso 

e bem diferente, pois os mesmos encontram maiores limitagoes, o mercado de 

trabalho inexiste para que possam se sustentar e ha a impossibilidade de construgao 

de um novo patrimonio. 

Se a finalidade da pena tern como ultima medida esta assistencia para de 

fato reinserir o egresso ao convfvio em sociedade, nao esta assim atingindo a todos 

os presos, pois o idoso, nesta estrutura, nao tern como reingressar a vida social. 

Atraves desta situagao em especifico surge o questionamento sobre aplicagao da 

pena privativa de liberdade ao apenado idoso, visto que a finalidade da Lei de 

Execugoes Penais vai alem da punigao, por objetivar a instalagao posterior do 

apenado ao convfvio social. 

Muito do que foi abordado sobre a responsabilidade do Estado em 

assistenciar os presos e os internados nao e efetivado na pratica, havendo o 

descumprimento de muitas destas regras, alem de nao distinguir os apenados por 

possufrem idade avangada, nao atribuindo um tratamento diferenciado aos que 

precisam. Em decorrencia da inoperancia destas medidas que torna-se necessario 

se fazer uma analise da aplicabilidade das normas da Lei de Execugoes Penais, 

bem como tentar buscar possfveis meios de solucionar tal problematica. 
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4 A LEI DE EXECUCOES PENAIS E SUA APLICABILIDADE AO APENADO 
IDOSO 

A Lei de Execugoes Penais e considerada com adequada ou perfeita, seus 

dispositivos como um todo protegem o fiel cumprimento da execugao da pena e o 

tratamento assistencial aos condenados e internados por estar em consonancia com 

as Regras Minimas que a ONU elucida como primordiais para o tratamento de 

prisioneiros. E salutar a estrutura legislativa da execugao penal, posto que seus 

dispositivos estao articulados de forma a auxiliar a pessoa do condenado ou 

internado, fundando-se em principios que objetivam a protegao dos direitos dos 

presos. 

Analisar-se-a, atraves do presente capitulo como e que se exteriorizam as 

regras contidas na Lei n° 7.210/84, como sao aplicadas no dia a dia nas 

penitenciarias nationals, de que maneira os sujeitos que compoem estes 

estabelecimentos sao cuidados a fim de tragar um perfil da situagao carceraria. Ver

se que as incompatibilidades se farao presentes entre o que a lei dispoe e o que de 

fato e realizado ou aplicado pelas as autoridades judiciais ou administrativas durante 

a fase de cumprimento de pena. 

O objetivo maior e, a partir da realidade geral das penitenciarias, localizar 

onde as pessoas de idade avangada se encontram em meio a estas irregularidades 

na execugao da pena, e partir disto avaliar nao apenas a irresponsabilidade do 

poder publico em assistenciar estes individuos, mas possibilitar medidas que visem 

penalidades alternativas. Essas penalidades sao as que a doutrina e jurisprudencia 

entendem como as que melhor se adequariam a fragilidade destes sujeitos em 

especffico, ja que as penitenciarias nao estao aptas a aplicar a Lei de Execugoes 

penais ao apenado idoso. 

Desta forma, verifica-se que o caminho tragado pela Lei n° 7.210/84 esta 

sendo desviado, perdendo seu foco principal, pois os vicios na execucao sao 

publicos e notorios, a sociedade brasileira se cala sobre esse assunto, nao ha 

mobilizagao eficaz para que se preserve a estrutura da pena privativa de liberdade. 

E preciso, mais do que nunca, atinar para este problema iminente, principalmente 
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por que a massa de idosos ira aumentar gradativamente nas proximas decadas, 

crescendo tambem o numero de apenados idosos. 

4.1 EFICACIA DO ESTATUTO DO IDOSO NA EXECUQAO PENAL 

O Estatuto do Idoso pauta-se em proteger integralmente a pessoa idosa e 

para atingir suas finalidades traga medidas legais que deveriam ser atendidas 

quando o idoso estivesse no cumprimento de uma sangao penal, posto que seus 

direitos nao se apagam ou nao deixam de existir quando este e considerado culpado 

na sentenga penal condenatoria. Contudo, o poder publico e falho por nao aplicar os 

direitos dos idosos previstos na propria legislagao executoria da pena e no referido 

Estatuto. 

A LEP prever disposigoes no sentido de da tratamento diferenciado a 

pessoa de idade avangada, assim como as Regras Minimas da ONU, mas de todo 

modo, durante a execucao da pena, essas regras sao deixadas de lado, nao sao 

aplicadas como deveria. Nao se concebe a hipotese, na pratica, de o Estatuto ser 

observado durante a fase executoria da pena, nao ha preocupagao no sentido de 

dignificar a reprimenda e individualizar as condigoes pessoais do apenado idoso. 

Os principios que regulam o Direito Penal Executivo estao devidamente 

elucidados pela Lei n° 7.210/84, para guiar a aplicagao da pena, visto que sao 

essenciais para a protegao do condenado e a devida regularidade da execucao. A 

intengao de trata-los neste capftulo refere-se a intrfnseca necessidade de observar 

as bases principiologicas que estao em perfeita harmonizagao com a protegao da 

situagao peculiar que o apenado idoso encontra no cumprimento da sangao penal. 

O primeiro princfpio a ser verificado e o princfpio da legalidade, tendo em 

vista que logo apos a sentenga processual penal surge a fase executoria desta 

sangao, devendo nesta fase ser observado a risca tal princfpio para que nao fique a 

execugao submetida ao poder de arbftrio do diretor das penitenciarias, nem dos 

funcionarios e carcereiros destas instituigoes. Deriva-se deste princfpio a importancia 

da participagao do juiz, do Ministerio Publico e de outros orgaos, ja que estes 

possuem obrigagao de exercer fiscalizagao e intervencao nos locais de execugao da 

pena quando houver desvio das medidas que emanam do tftulo executivo judicial. 
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A Constituicao Federal de 1988 proclama no artigo 5°, inciso II, que 

"ninguem sera obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senao em virtude de 

lei", este e o fundamento constitucional do princfpio da legalidade. Desta forma, 

pode-se afirmar que, o aplicador do direito podera se utilizar de todas as sanc5es 

penais previstas na legislagao para o condenado, observando as limitagoes 

constitucionais, e que o mesmo ficara impedido de impor restrigoes nao previstas na 

legislagao. 

O princfpio da legalidade e confirmado na exposigao dos motivos da LEP, 

nos artigos 2° e 3°, quando os mesmos declaram que a jurisdigao penal sera 

exercida, no processo de execugao, em conformidade com esta lei e o Codigo de 

Processo Penal. Para Mesquita Junior (2003, p. 24) o princfpio em analise e "o corpo 

e o espfrito da lei, de forma a impedir que o excesso e o desvio da execucao 

comprometam a dignidade e a humanizagao do Direito Penal". 

A correta aplicagao da lei deve ser observada nao apenas pelo juiz, mas 

tambem pela autoridade administrativa envolvida com a execucao penal, agindo em 

conformidade com o que e permitido fazer, ou seja, o que a lei autoriza. Esta 

atividade, como ja dito, esta adstrita as determinagoes contidas na sentenga penal, 

em sintonia com a legalidade dos efeitos da execucao penal. Assim em todos os 

seus momentos executorios, essas autoridades, judicial ou administrativa, aplicarao 

a lei dentro dos limites da legalidade. 

Salienta-se que, o princfpio da humanizagao da pena e primordial para que 

a mesma nao seja executada de maneira torturante, devendo se levar em conta os 

parametros modernos de humanidade, considerados pela Constituicao Federal de 

1988 e pelo Direito International, para que seja mantida a dignidade da pessoa 

humana. Durante a execugao o que se ver e uma falta de humanizagao da pena, ja 

que ha desrespeito a muitos direitos garantidos ao indivfduo, o que ocasiona um 

dano a condigao humana. 

A Carta Magna trata a humanizagao da pena quando preve no artigo 5°, 

inciso XLVII, que "nao havera penas: a) de morte, salvo em caso de guerra 

declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de carater perpetuo; c) de trabalhos 

forgados; d) de banimento; e) crueis". Deste modo, a penalidade nao podera ter essa 

caracterizagao, pois e vedado taxativamente pela constituigao, para que seja 

mantida a condigao humana dos individuos quando estes estiverem no cumprimento 

da pena. 
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E atraves desses dois princfpios selecionados, dentre os demais que 

compoe a execucao penal, que e garantido ao preso um fiel exercicio do tftulo 

executivo, com a observancia da caracterfstica humana que deve se fazer presente 

na imposicao da pena. Porem, nao se pode visualizar a Lei de Execugao Penais 

isoladamente, visto que outras leis estao intimamente ligadas, compondo assim uma 

interdisciplinaridade entre estas legislacoes de tal sorte que o Estatuto do Idoso 

deve ser aplicado juntamente com a propria lei executiva, fato que atende a protecao 

que a pessoa idosa necessita. 

O Estatuto preleciona, quanto as medidas que visam a protegao do idoso, 

por essencialmente elucidar direitos e medidas que devem ser observadas pelo 

Estado e pela sociedade para garantir a aplicacao da LEP. A pessoa idosa continua 

sendo agraciada por essas disposigoes, mesmo estando sob a egide da Lei de 

Execugoes Penais, pois estando na situacao de apenado nao podera o Estado violar 

por agao ou por omissao os direitos reconhecidos pelo artigo 43 do Estatuto do 

Idoso, in verbis: 

Art. 43. As medidas de protecao ao idoso serao aplicaveis sempre que os 
direitos reconhecidos nesta Lei forem ameacados ou violados: 
I- por acao ou omissao da sociedade ou do Estado; 
II- por falta, omissao ou abuso da famflia, curador ou entidade de 
atendimento; 
III- em razao de sua condicao pessoal 

E atraves deste amparo, dado aos maiores de sessenta anos, que a pena 

privativa de liberdade seria devidamente exercida em harmonizagao com a condicao 

pessoal do idoso. Porem, a agao ou omissao praticada pelo Estado quando viola 

esses direitos nao e punida, nao ha responsaveis diretos, existe apenas um 

descumprimento da lei, com lesao aos direitos assegurados a pessoa idosa, mas por 

nao haver fiscalizagao estes inconvenientes nao sao evitados. 

O regramento do artigo 82 da LEP, que trata da individualizagao de celas 

destinadas aos maiores de sessenta anos nao e executado na pratica, pois a 

superlotagao dos presfdios nao propicia a reserva de algumas celas para o 

cumprimento desta disposigao legal. Estes individuos maiores de sessenta anos sao 

tratados como presos comuns, dividindo o espago que Ihe e destinado com os 

demais, em decorrencia da falta de estrutura dos presidios e pelo descaso da 

propria administracao penitenciaria. Esta disposigao legal visa a proteger as pessoas 
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de idade avangada para que as mesmas tenham dentro da penitenciaria local 

apropriado e reservado para que possa suportar os efeitos da pena. Porem, nao 

esta sendo cumprida, causando um dano efetivo nao apenas ao dispositivo legal, 

mas tambem aos idosos por nao ser oferecida as adaptacoes necessarias a sua 

condigao pessoal. 

A ineficacia do Estatuto dentro da execucao penal seria diminuida se fosse 

efetuada uma modificagao na estrutura administrativa das penitenciarias, cabendo 

aos responsaveis pelo fiel cumprimento da execugao avaliar as medidas adotadas e 

arcar com suas obrigagoes para atender as prerrogativas da LEP. E inadmissfvel 

tratar uma pessoa de idade avangada com as mesmas regras aplicadas aos demais 

condenados, cabe a administracao carceraria fazer esta distingao e fornecer uma 

atengao diferenciada e capaz de suprir as necessidades inerentes ao idoso. 

A solugao a curto prazo seria fortalecer as bases legais da propria LEP ao 

aplicar seus dispositivos em consonancia com o Estatuto, o que nao e nada facil 

tendo em vista a pessima estrutura que possui os estabelecimentos penais. O 

Estado brasileiro esta sendo negligente por nao direcionar sua atengao a falta de 

estrutura das penitenciarias, visto que estas necessitam de reformas urgentes, alem 

da formagao de equipes penitenciarias capacitadas em executar a pena em 

conformidade com a lei. 

Levando-se em consideragao o crescente numerario de idosos no pais, 

baseado na estimativa do IBGE apontada para o ano de 2025, pode-se vislumbra 

que se hoje o quadro e de poucos condenados nesta faixa de idade e nao esta 

havendo a assistencia devida, quando se visualiza o futuro com um percentual maior 

destes individuos e que o problema se torna bem maior e preocupante. E preciso 

analisar se o cumprimento da pena privativa de liberdade necessariamente deveria 

ser executado dentro de penitenciarias, sera que um outro local ermo como, por 

exemplo, prisao-asilo nao atenderia a privagao da liberdade, minorando a 

ardilosidade da pena cumprida em penitenciarias. Esta proposta deve ser suscitada 

pela polftica criminal do pais, pois solugoes simples podem ser tomadas o quanto 

antes para se preservar a pena privativa de liberdade e garantir ao apenado um 

cumprimento de pena digno. 
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4.2 APLICAQAO DA LEP AO APENADO AO IDOSO 

Aplicar as disposigoes da Lei de Execucoes Penais na sua integralidade 

mais parece uma Utopia, um sonho ideal, visto que o cenario brasileiro atual nao 

favorece e nao propicia o fief exercicio da execugao da pena, em virtude da ma 

administragao das verbas publicas, e pessimas condigoes penitenciarias. E atraves 

desta realidade que a propria Lei nao atinge sua finalidade, nao consegue 

assistenciar minimamente aos condenados, muito menos os que precisam de 

cuidados especiais. 

Partindo desta inaplicabilidade e que se questiona ate que ponto e louvavel 

sancionar penas que privam a liberdade do homem e de certo modo ferem a propria 

condigao humana, sua integridade fisica, moral e psicologica. A doutrina e a 

jurisprudencia criticam a falta de amparo dos estabelecimentos penais em fornecer 

os meios imprescindiveis a mantenga do homem durante o cumprimento de pena, 

principalmente quando se vislumbra o idoso dentro desta realidade. 

A atividade prisional e complexa, pois a execucao penal se perfaz como um 

conjunto organizado de direitos e deveres envolvendo o condenado e o Estado, visto 

que surge para ambos obrigagoes e responsabilidades inerentes ao cumprimento da 

pena. Deste modo, cabe ao condenado arcar com seus deveres e exigir que seus 

direitos sejam cumpridos em conformidade com a lei, porem ha uma especie de 

seletividade natural onde os mais fortes vencem, e consequentemente os mais 

fracos se moldam as determinagoes dos fortes, o idoso como ser fragil nao se 

engaja ao convfvio dos demais, tendendo a ficar mais isolado. A disciplina dentro 

dos estabelecimentos penais e construfda nao como aduz a LEP, mas sim atraves 

das proprias regras que os presos estipulam, dificultando o trabalho da 

administragao penitenciaria. 

Neste diapasao, vislumbra-se a construcao de uma sociedade carceraria 

harmonica capaz uns ajudarem aos outros, impossibilitando uma ressorcializagao 

entre os que compoem este espago penitenciario. Corrobora com este entendimento 

Pimentel (1978, p. 158) quando aduz que: 

Ingressado no meio carcerario o condenado se adapta, paulatinamente, 
aos padroes da prisao. Seu aprendizado neste mundo novo e peculiar e 
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se possivel, ser aceito 
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no grupo. Portanto, longe de estar sendo ressocializado para a vida livre, 
esta, na verdade, sendo socializado para viver na prisao. E claro que o 
preso aprende rapidamente as regras disciplinares na prisao, pois esta 
interessado em nao sofrer punicoes. Assim, um observador desprevenido 
pode supor que um preso de bom comportamento e um homem 
regenerado, quando o que se da e algo inteiramente diverso: trata-se 
apenas de um homem prisionado. (Grifos do autor) 

Abordando agora as especies de assistencia, tratadas na Lei n° 7.210/84, 

demonstra-se que as mesmas deveriam ser aplicadas aos condenados e aos 

internados, inclusive atendendo as circunstancias especiais relativas a mulher 

gravida e a pessoa de idade avangada. Tais assistencias nao passam de 

disposigoes, na pratica a realidade e outra, infelizmente o que deveria ser garantido, 

muitas vezes, e maculado pela propria administracao e penitenciaria que se omite 

em fornecer o minimo necessario aos condenados. 

Tal afirmativa e verificada quando se vislumbra o funcionamento da 

assistencia material, ja que o Estado nao fornecer uma boa alimentagao, vestuario e 

instalagoes higienicas ao preso e ao internado, havendo um desrespeito as 

necessidades basilares de qualquer ser humano. E dever do Estado realizar 

integralmente a assistencia material prevista na LEP, contudo nao o faz, pois o 

cenario penitenciario e deploravel e inapropriado para que qualquer ser humano 

sobreviva em condigoes minimas. Concluindo este entendimento Fragoso (2008) 

afirma: 

Temos que tirar da cabeca a ideia que o presidiario tern que sofrer todas as 
consequencias, que tern que apodrecer na cadeia, sem viver com 
dignidade. Ademais, ele se encontra momentaneamente fora da sociedade 
e nao morto, e o maior bem do ser humano e a liberdade e esta ele ja 
perdeu, mesmo que provisoriamente. E necessario que o preso deva pagar 
pelo seu erro, pois ele deu causa a isto. O que nao podemos aceitar como 
seres humanos, e que o interno venha ser maltratado, humilhado, tratado 
como lixo, pois ele tern direitos que devem ser respeitados. O Estado tern 
que assumir a sua obrigacao e investir mais nos presidios e nas pessoas 
enclausuradas, pois e de sua responsabilidade. 

Nao se pode almejar uma ressorcializagao nos moldes em que se 

encontram as penitenciarias, visto que sua estrutura fisica ha muito tempo e alvo de 

fortes crfticas pelas pessimas condigoes e por ocasionar grave dano a propria 

integridade fisica dos presos. Sabe-se que um dos motivos ensejadores das 

rebelioes nestes estabelecimentos e o fato de que a estrutura prisional nao esta apta 
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para o grande numero de condenados, as celas estao superlotadas e falta higiene 

adequada. 

Do mesmo modo que existe uma ausencia de assistencia material digna, ha 

tambem uma ma prestagao da assistencia a saude dos condenados e dos 

internados, posto que o Estado nao consegue fornecer os devidos meios preventivos 

e curativos no tratamento de saude. Torna-se impossivel visualizar um procedimento 

medico em que esteja o enfermo submetido aos cuidados da administracao 

penitenciaria, pois o estabelecimento na grande maioria das vezes nao dispoe de 

estrutura ffsica para tanto. 

A LEP dispoe que, sendo necessario o apenado sera deslocado a um 

hospital apropriado, externo ao estabelecimento, para que seja prestada a devida 

assistencia a sua doenga, podendo ficar nas dependencias do mesmo o tempo 

necessario a sua recuperagao. Contudo, ha certas enfermidades que para sua 

recuperagao demanda-se tempo e cuidados especiais, porem nem sempre e 

disponibilizado ao apenado o periodo necessario para se curar, retornando logo em 

seguida ao carcere. 

A pessoa idosa faz parte de um grupo de risco e esta sujeita potencialmente 

a contrair doengas, posto que a sensibilidade de seu sistema imunologico a torna 

suscetivel de adoecer e permanecerem neste estado por muito tempo. O processo 

de recuperagao de uma enfermidade dentro das dependencias do estabelecimento 

penal nao e capaz de atender a esta situacao, deste modo ha julgados no sentido de 

permitir que o tratamento a longo prazo para a recuperagao de doengas seja 

realizada na residencia do condenado atraves da concessao de prisao domiciliar. 

A tltulo de exemplo colaciona-se a motivagao do julgado do Tribunal de 

Justiga de Sao Paulo, que concedeu licenga especial para tratamento medico sob a 

forma de prisao domiciliar, Carvalho (apud, MARCAO, 2007), expoe que: 

Diante da publica e notoria total falencia das i n s t i t u t e s prisionais em 
nosso Pais, nao pode as autoridades responsaveis pelo acompanhamento 
das execugoes penais deixarem de tomar certas atitudes humanitarias em 
prol dos sentenciados, sob pena de permitirem verdadeiras violacoes aos 
mais elementares direitos do ser humano. 

Diante de tal pronunciamento, e atendendo as circunstancias de extrema 

necessidade referentes a saude dos presos e que os tribunals tern decidido que, 

comprovada a necessidade de tratamento intensivo com acompanhamento medico 
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dos condenados, por estarem acometidos de doenga, sera concedida a prisao 

domiciliar. Deste modo seria alcancada a devida assistencia a saude dentro dos 

parametros tracados nos termos do artigo 14, paragrafo 2° da Lei n° 7.210/84, que 

garante ao preso o direito a assistencia medica adequada, com a possibilidade de 

permanecer o tempo que for preciso em sua residencia para o completo 

restabelecimento de sua saude. (MARCAO, 2007) 

Outra analise que deve seu feita e a relativa a assistencia juridica dentro da 

execucao penal, pois quando a mesma nao e aplicada efetivamente, ha prejuizo 

consideravel no cumprimento da pena, visto que este acompanhamento juridico 

evita varios incidentes, alem de se fazer cumprir a progressao de regime, o 

livramento condicional, a suspensao conditional da pena, a expedicao de alvara de 

soltura, dentre outras medidas que o juiz da execugao devera atender. 

Recentemente o CNJ (Conselho Nacional de Justiga) promoveu um mutirao 

dentro das penitenciarias de alguns estados, onde foram levantadas varias situagoes 

de irregularidades decorrentes da ma assistencia juridica aos condenados e aos 

internados. Salienta-se que o estado que possula o maior numero de irregularidade 

juridica e a Paralba, com pode ser verificado atraves das informagoes contidas no 

site do CNJ: 

0 mutirao da Paralba, conforme a avaliagao dos juizes e advogados do 
CNJ que dele participaram, foi o que revelou a maior quantidade de presos 
com penas vencidas em todo o pais. A equipe encontrou nada menos que 
42 pessoas detidas ha mais tempo do que o previsto pela Justica. O caso 
mais grave, conforme relatorio divulgado pelo Conselho, foi o de um 
presidiario que ficou em unidade prisional por quatro anos a mais que o 
tempo previsto. Outra situacao grave, segundo o mesmo documento, foi a 
de um preso que recebeu sentenga absolutoria (ou seja, foi absolvido da 
acusagao em que era reu). Apesar disso, essa pessoa so foi liberada 
recentemente, durante o mutirao - quase um ano depois do juiz ter 
decretado sua absolvigao. 

Certamente nao ha duvidas que a assistencia juridica e falha em nosso 

pals, havendo um imenso desrespeito a aplicagao do regramento contido na Lei de 

Execugoes Penais. Atraves da estatlstica supra-citada, verifica-se que no estado da 

Paralba e preocupante o desrespeito a finalidade da pena privativa de liberdade. 

Ao tecer a analise da inaplicabilidade dos dispositivos contidos na LEP, ve-

se que o processo executorio e irregular por nao fornecer os meios assecuratorios 

necessarios a protegao dos direitos dos presidiarios. A preocupagao maior esta 
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relacionada a situacao do apenado idoso por necessitar de cuidados especiais, em 

virtude da diminuicao de suas faculdades mentais e ffsicas, que os tornam frageis 

para o cumprimento de uma penalidade sem revestimento protetivo. 

E em decorrencia desta omissao do Estado que surgem correntes no 

sentido de humanizar a pena privativa de liberdade para melhorar as pessimas 

condigoes que os condenados estao submetidos dentro das penitenciarias, evitando 

que a pena torne-se torturante. Ja quando esta inoperancia estatal e direcionada ao 

apenado idoso os prejufzos tomam maiores proporgoes, pois a pessoa de idade 

avangada e fragil e a lesao aos seus direitos fundamentais agrava ainda mais danos 

a integridade ffsica do mesmo. 

E preciso avaliar as condutas da administragao carceraria para que alguma 

medida seja tomada, pois a LEP e um ordenamento perfeito e deve ser considerado 

como tal, sendo seus dispositivos aplicados em sua inteireza. Nesta analise, sendo a 

sangao penal efetuada ao condenado de idade avangada, o problema torna 

proporgoes maiores, pois nao e admissfvel que este individuo nao seja protegido no 

transcorrer da pena por mera inaplicabilidade dos dispositivos legais. A solugao 

imediata seria cumprir as determinagoes da LEP em consonancia com as regras do 

Estatuto do idoso, contudo outra solugao pode ser visualizada para resolver a 

situacao excepcional em que a pessoa idosa se encontra, pois se sabe que o 

percentual de pessoas idosas ira aumentar consideravelmente e por consequencia o 

cenario das penitenciarias sera composto por apenados idosos. Para que a pena 

privativa de liberdade conserve sua finalidade podera a Polftica Criminal entender 

que outra estrutura de prisao seja criada e instalada para atender a demanda de 

condenados idosos como, por exemplo, um asilo-prisao funcionando, como local 

adequado e que atenda as necessidades desses apenados. 

E atraves deste estudo sobre a aplicabilidade da Lei de Execugoes Penais 

ao apenado idoso que se revela a necessidade de protecao a esses sujeitos e 

medidas de cunho legal para esta finalidade. Busca-se a regularidade das sangoes 

emanadas pelo poder publico, o respeito a dignidade da pessoa humana e os 

direitos humanos em sua integralidade durante a fase de cumprimento da pena. 
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5 CONCLUSAO 

A pesquisa realizada sobre o tema proposto tern o intuito de conservar a 

finalidade da pena e atraves do que fora exposto chega-se aos resultados a serem 

considerados a seguir. 

O Estado ao reprimir infracoes de cunho penal objetiva a protecao da 

sociedade e do individuo lesionado, ja que e garantidor da ordem publica, o 

comando que emergente da reprimenda estatal e a sentenga penal, a qual e 

regulamentada pela Lei de Execugao Penal. Esta lei preve em suas normas a 

finalidade da pena, como imprescindivel para se garantir um tratamento penitenciario 

apropriado. 

Ao passo que se analisou detalhadamente as regras contidas na LEP 

verificou-se que a mesma nao esta sendo observada na execucao da pena, havendo 

este embate entre o que a legislagao dispoe e a realizagao na pratica penitenciaria. 

Decorrendo deste empasse o cumprimento irregular das medidas empregadas na 

execucao penal, as mesmas acabam por ferir os direitos da pessoa do condenado 

que possui idade avangada, objeto da analise. 

Diante da existencia desta realidade e que a doutrina e a jurisprudencia se 

pronunciam no sentido de melhorar as formas de execugao da pena, atentando para 

que o poder publico se mobilize e solucione as irregularidades existentes, a fim de 

se obter a protecao dos direitos assegurados ao apenado idoso. O Estado deve 

corresponder a expectativa social de melhorar as condigoes das penitenciarias e dos 

administradores da pena, com o objetivo precipuo de reestruturar a aplicagao da 

pena. Entendeu-se que o Estado deve se pronunciar sobre este problema iminente, 

ja que os direitos constitucionais do ser humano estao sendo violados, assim como a 

protecao a integridade fisica da pessoa idosa prevista esta no Estatuto do idoso. 

O intuito de estudar este tema em especial se da pelo fato dos meios 

utilizados na aplicacao da pena estarem violando os direitos do apenado idoso para 

conseguir tal fim foram utilizados os metodos dialetico, historico-jurfdico, exegetico-

juridico, bibliografico, doutrinario, jurisprudencial, assim como da analise de artigos 

cientificos e pela internet. 
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A atividade de investigacao cientffica iniciou-se com a evolucao legislativa 

dos direitos dos idosos, sendo abordado tambem a construcao do Estatuto do Idoso, 

o conceito e os aspectos legais relativo a pessoa idosa. 

O capftulo seguinte destinou-se a analise sobre as disposigoes que a Lei de 

Execugao Penal prescreve quando se trata de condenado de idade avangada, onde 

se verificou regras de tratamento diferenciado para atender as necessidades 

decorrentes da situacao peculiar reconhecida pela legislagao, a fim de que seja 

prestada a execugao apropriada. Ainda detalhou-se as especies de assistencias 

demonstrando como devem ser executadas para a generalidade dos condenados e 

como se aplica especificadamente ao apenado idoso. 

Ao final desta pesquisa foi analisada a eficacia do Estatuto do Idoso dentro 

da execugao penal, assim como a aplicabilidade da Lei de Execugoes Penais ao 

apenado idoso, onde se conferiu a nao aplicacao destas previsoes legais na 

execugao da pena. Chegou-se a conclusao de que, frente a este problema e preciso 

haver uma mobilizagao por parte Estado em averiguar os defeitos existentes na 

execucao, oriundos de sua inoperancia do mesmo e prestar a assistencia aos 

direitos considerados como essenciais para a construcao de um tratamento 

penitenciario apropriado. Posto que, podera o apenado idoso cumprir a sangao 

penal desde que esteja a mesma sendo executada em conformidade com a Lei, 

tendo seus direitos resguardados. 

A busca almejada nesta pesquisa servira de base suplementar para os 

operadores do direito, uma vez que a relevancia do tema ora abordado se apresenta 

de extrema valia no campo jurfdico. Servindo como referencial teorico e subsfdio 

material para a eficaz consolidagao do direito e a aplicacao da justiga. 
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