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Simpósio: 10 - DIREITOS HUMANOS, DESIGUALDADE SOCIAL E ACESSO À JUSTIÇA 
 
RESUMO: Primeiramente, com base em pesquisa bibliográfica, faz-se um apanhado sobre as 
teorias da pena para, ao fim, fixar o marco teórico, sendo que, neste mister, a análise  
°penológica é necessária, traçando-se, em linhas gerais, os fundamentos e teorias da pena, ou 
seja, os discursos oficiais, justificadores, que levam o Estado a encarcerar. Num segundo 
movimento, tecem-se considerações críticas sobre as teorias da pena no intuito de negar os 
fundamentos do discurso oficial estatal, demonstrando-se a sua absoluta deslegitimação e, 
paralelamente, aponta-se para o objetivo real, não oficial, do encarceramento: a estigmatização 
e contenção da massa contra-hegemônica. Após, apresenta-se alternativa ao discurso oficial, 
consistente numa lógica redutora de danos, pautada no realismo marginal de Eugênio Raul 
Zaffaroni, agregando-se a ética da libertação de Enrique Dussel, através do reconhecimento de 
uma ética material, que deve fundamentar o discurso, que representa a  ética formal, de Karl-
Otto Apel, com base no reconhecimento da vítima. Por fim, faz-se uma análise dos métodos de 
controle dos atos estatais praticados na execução penal e dos sujeitos que têm por função a 
proteção dos direitos dos encarcerados, ou seja, o controle jurisdicional direto, o administrativo, 
o parlamentar e o administrativo, tendo por foco, principalmente, a atuação da Defensoria 
Pública, apontado-a como instrumento de inserção da vítima no discurso, nos moldes do 
preconizado pela Regra 41, 5, 61, 1, 119, das REGRAS DE MANDELA: REGRAS MÍNIMAS 
DAS NAÇÕES UNIDAS PARA TRATAMENTO DE PRESOS e outros instrumentos 
internacionais de proteção dos Direitos Humanos, dando ensejo à sua participação na 
construção da decisão jurisdicional. Aqui, insere-se uma pesquisa quantitativa que tem base o 
número de julgados registrados através da pesquisa de jurisprudência realizada nos sítios dos 
tribunais de cúpula do judiciário brasileiro nos quais a parte é assistida pela Defensoria Pública, 
por meio da qual se busca constatar se o aumento do aparelhamento de pessoal e estrutura física 
das Defensorias acarretaram o aumento do número de decisões jurisdicionais que tratam de 
matérias relacionadas aos direitos dos presos, principalmente ante a letargia das outras 
instituições em assegurar esses direitos, buscando verificar se o salaried staff model de 
assistência jurídica seria vantajoso econômica e socialmente. Assim, caracterizando a 
Defensoria Pública como instrumento de inserção do encarcerado na construção dialógica do 
direito, com fins a extinção deste órgão quando do alcance do seu objetivo.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Defensoria; Libertação; Redução dos Danos; Cárcere. 


