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Há uma mudança quantitativa e qualitativa no 
acesso à assistência jurídica no transcurso da 

Execução Penal em que a pessoa privada de 

liberdade pode estabelecer, em bases sólidas, o 

seu direito de defesa, como exercício da 

cidadania1, no período compreendido entre 

1988 a 2008 no Estado do Rio Grande do Norte? 

Com a temática delimitada a partir das relações 

estabelecidas no histórico das defesas realizadas 

nos procedimentos disciplinares e processos 

judiciais referentes ao sistema prisional potiguar 

entre os anos de 1998 a 2008, visa-se investigar 

a evolução do exercício da cidadania, 

notadamente, acesso a um contraditório hígido e 

técnico, estabelecido devido à apuração das 

faltas disciplinares. O período proposto tem 

como marcos fundamentais a fase inicial de 

consolidação das instituições democráticas, com 

a terceira eleição presidencial, após a 

redemocratização do Brasil, e a posse dos 

Defensores Públicos do primeiro concurso 

público da instituição do Estado do Rio Grande 

do Norte, no ano de 2008, onde a população 

carcerária passou a ser assistida tecnicamente 

por profissionais qualificados detentores de um 

cargo público de acesso complexo. Este recorte 

histórico tem importância haja vista que 

demonstra qual o nível de efetivação dos 

ditames constitucionais da nova ordem 

constitucional inaugurada com a Carta Magna 

de 1988 no setor penitenciário local, 

especificamente quanto à assistência jurídica, 

apta a barrar qualquer tipo de excesso no curso 

da Execução Penal empreendido pelo Estado em 

todas as suas apresentações. Ingressando no 

cotidiano das prisões, impende investigar a 

postura, no recorte temporal delimitado, do 

Poder Público no tratamento do detento ao lhe 



submeter à apuração da imputação de 

cometimento de faltas disciplinares graves, 

criando-lhe uma série de transtornos, tais como: 

a possibilidade de postergação da data base para 

contagem do tempo para obtenção de benefício; 

a perda parcial dos dias trabalhados para efeito 

de remissão de pena; e rebaixamento no 

conceito do comportamento carcerário. Todas 

essas consequências afastam diretamente os 

requisitos objetivos e subjetivos tanto para 

progressão de pena, como para obtenção dos 

demais benefícios prisionais. Buscando suporte 

teórico nos pensadores que se dedicaram ao 

assunto, filtraremos as informações contidas em 

sindicâncias administrativas e nos processos 

judiciais executivos penais, para verificar tanto 

se houve um aparelhamento técnico, para dar 

assistência jurídica, como se foram criadas 

oportunidades reais de autodefesa das pessoas 

privadas de liberdade. O exercício real do direito 

de defesa é uma das mais importantes conquistas 

inerentes a todas as pessoas no Estado Moderno. 

Ante a possibilidade de ações despóticas e 

violadoras dos direitos fundamentais, as pessoas 

poderão, de forma ampla e qualificada, resistir, 

trazendo para os processos e os procedimentos 

todos os elementos legais e constitucionais 

permitidos, para proteger seus mais preciosos 

bens, dentro de uma dialética paritária. Sem o 

gozo deste direito, poder-se-á dar uma lição às 

avessas, estimulando o preso continuar à 

margem da lei, pois poderá retirar dele a 

possibilidade da crença na regularidade do 

Estado, haja vista que o detento será a maior 

testemunha de que o Poder Público pune ao 

arrepio da lei que ele mesmo produz. 

 


