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Resumo 

 

A pesquisa desenvolvida teve como objetivo principal materializar as interlocuções do 

acesso à justiça na execução da pena, por meio do trabalho desenvolvido pela 

Defensoria Pública e os demais atores sociais envolvidos neste drama processual e 

social. Através do projeto de pesquisa e extensão universitária Balcão da Cidadania, 

coordenado pela Profª e Ms. Simone Schroeder, presenciou-se o acesso (ou não) das 

mulheres privadas da liberdade aos mecanismos fornecidos pelo Estado para efetivação 

de seus direitos fundamentais. Além do método documental e bibliográfico, efetuou-se 

uma pesquisa empírica, via método de investigação ação participativa (IAP), o que 

possibilitou a observação etnográfica do meio prisional e da atuação da Defensoria 

Pública no âmbito dos atendimentos realizados na execução da pena no Foro Central de 

Porto Alegre/RS. No decorrer desta interação, concluiu-se que embora a previsão 

constitucional seja clara ao determinar que a Defensoria Pública constitui-se em um dos 

direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros, no contexto prisional, não existe o 

respaldo necessário para sua efetivação, o que afasta a assistência jurídica efetiva e 

substancial do indivíduo encarcerado. No entanto, este mesmo contexto social, contribui 

para a percepção de que, embora exista muito trabalho a ser feito (principalmente no 

que tange ao fortalecimento da Defensoria Pública), a sociedade tem a responsabilidade 

de contribuir para consolidação do acesso à justiça, com o intuito de desmistificar o que 

conhece por invisível. O encarcerado não pode ser compreendido como objeto estranho 

ao convívio social, é preciso conhecê-lo, ouvi-lo, informá-lo, compreendê-lo, enfim, 

assisti-lo, por serem direitos inerentes à sua condição humana. Por consequência, para 

que se efetive, amplamente, o acesso à justiça na execução da pena, além de fortalecer a 

Defensoria Pública e seus núcleos de atuação, torna-se imprescindível: (a) a 

comunicação substancial do indivíduo; (b) o exercício do contraditório, mediante 

refutação efetiva das alegações trazidas pela parte adversa; (c) o acesso à informação, 

dentre outras questões que tragam dignidade ao cumprimento da pena; e (d) a 

contribuição da comunidade, que pode iniciar pelas Universidades, enquanto produtoras 

de subjetividade, a partir do disposto no artigo 4º da Lei 7.210/84. Isto posto, a prática 

jurídica e extensionista podem contribuir para o desenvolvimento de projetos 

sistematizados e organizados em apoio à função da Defensoria Pública. Por fim, essas 

atividades, além de contribuírem para a construção do acesso à justiça no sistema 

prisional, têm o viés de capacitar o acadêmico de forma crítica, para que não seja (só) 



mais um profissional pronto para assumir uma posição no mercado de trabalho de forma 

mecânica e produtiva.  
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