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I – Descrição objetiva

O projeto tem como objetivo a atuação da Defensoria Pública de forma especial
direcionada à mulher, iniciando-se em razão da data comemorativa do Dia Internacional da
Mulher, priorizando a assistência jurídica integral ao público feminino em situação de cárcere
na Unidade Prisional Penitenciária Feminina de Cariacica (“Bubu”). Entre os objetivos
específicos, estão o de prestar atendimento jurídico na Unidade Prisional com maior número
de detentas em cumprimento de pena na região metropolitana de Vitória; Instruir as apenadas
em relação a seus direitos no cárcere e fomentar o debate sobre os direitos das mulheres;
Utilizar mecanismos audiovisuais para facilitar a compreensão dos conceitos apresentados e
fomentar espaços de interação entre a Defensoria Pública e seus assistidos.
Foi desenvolvido pelos componentes do Núcleo de Execução Penal da Defensoria
Pública do Estado do Espírito Santo. Após a elaboração formal, foi apresentado à
Administração Superior da Defensoria Pública como Projeto de Extensão (Anexo).
A execução do projeto ocorre de forma continuada, através de iniciativas
oportunas. A primeira atividade ocorreu nos dias 05 a 12 de março de 2015, compondo uma
gama de iniciativas que envolveram atendimento jurídico, exibição de filmes, palestras e
pesquisas. (Anexo).
Além disso, o resultado da pesquisa desenvolvida permitiu a elaboração de um
material gráfico e técnico sobre o perfil da mulher presa no Estado do Espírito Santo, o que
tem sido apresentado pela Defensoria Pública em diversas oportunidades. A exemplo, foi
apresentado na Palestra que integrou a XV Semana Jurídica da UFES, bem como na produção
de um artigo acadêmico intitulado “A Defensoria Pública e um olhar sobre o gênero, o cárcere
e o lugar”, submetido à publicação.
Agendadas, ainda no ano de 2015, como atividades decorrentes do Defensoria
Para Elas estão: a realização de uma exibição pública de filme com temática feminina e
abordando a questão do encarceramento, no CineDefensoria; novas palestras e exibições de
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filmes dentro da unidade prisional; desenvolvimento de ação civil pública para o fornecimento
de roupa íntima para as internas da Penitenciária Feminina de Cariacica.

II – Descrição Metodológica

O Projeto Defensoria Para Elas possui a natureza de um Projeto Guarda-Chuvas,
ou seja, aquele que abrange um determinado âmbito prático e/ou temático de atuação da
Defensoria Pública, com objetivos determinados associados em razão de um eixo temático,
metodologia apropriada e cuja execução se realize por meio de Subprojetos e Ações à ele
vinculadas.
Entre as Ações vinculadas ao Projeto Defensoria Para Elas, atualmente, três
atividades já foram desempenhadas com sucesso. A inaugural foi a que decorreu da ação entre
os dias 05 e 12 de março de 2015, em comemoração ao dia internacional da mulher do
corrente ano. Tal ação foi desenvolvida com metodologia variada, a depender de cada
componente.
Em relação ao atendimento jurídico às internas da Penitenciária Feminina de
Cariacica, foi realizado o atendimento individual e particular a quase todas as apenadas,
resultando também no peticionamento junto aos processos de execução destas ou promoção
de outras atividades jurídicas cabíveis, tais como Habeas Corpus, Ofícios e outros.
Em relação as atividades extrajudiciais, a constante na promoção do debate sobre
direitos da mulher valeu-se do recurso cinematográfico. Foram realizadas três exibições do
filme “Domésticas”, do Diretor Gabriel Mascarano, que aborda a vida de sete empregadas
domésticas registradas pela câmera de sete adolescentes que residem nos lares onde as
protagonistas trabalham. Após a exibição do filme, foi promovido um debate sobre a realidade
social das mulheres no cárcere.
A pesquisa institucional foi realizada após os atendimentos jurídicos, com auxílio
das Estagiárias do Núcleo de Execução Penal, responsáveis por auxiliar no preenchimento dos
formulários. Os formulários não contém a identificação do respondente, com o fito de
preservar informações particulares das internas.
A segunda Ação desempenhada dentro do Projeto Defensoria Para Elas foi a
análise da pesquisa formulada e realizada na primeira ação. Como consequência, foi possível
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elaborar um perfil da mulher em cumprimento de pena na Penitenciária Feminina de Cariacica,
inclusive com a elaboração de gráficos que demonstram a seletividade do sistema penal.
(Anexo).
A terceira Ação desempenhada foi a elaboração de um artigo acadêmico que
aborda o resultado da pesquisa desenvolvida, comparando com o cenário nacional e alertando
para o encarceramento seletivo e vulnerabilidade extrema da mulher em situação de cárcere
(Anexo).

III ‐ Benefícios institucionais alcançados
Em relação a primeira Ação desempenhada, a atuação na Penitenciária Feminina
de Cariacica resultou no atendimento a um total de 207 internas, correspondendo à quase
totalidade das apenadas da Penitenciária Feminina de Cariacica que não possuem advogado
constituído, em um universo de 280 mulheres condenadas recolhidas naquela unidade. Ou
seja, foram atendidas aproximadamente 72% de todas as mulheres encarceradas.
Os atendimentos jurídicos foram acompanhados da produção das peças judiciais
quando necessário, o que de acordo com o levantamento feito pelo Núcleo de Execução Penal,
originou 108 petições que incluíram pedidos de progressão de regime, indulto e comutação da
pena, livramento condicional, remição por trabalho e estudo, entre outras, além de outras
peças diversas como Habeas Corpus e Ofícios.
Em relação

às atividades

extrajudiciais, participaram

da programação

aproximadamente 200 mulheres, o que corresponde a aproximadamente 70% da população
da unidade prisional.
Quanto à pesquisa, foram entrevistadas 200 internas com o preenchimento do
formulário (anexo ao projeto), o que irá permitir com a análise dos dados o início do perfil das
mulheres presas, auxiliando inclusive na adequação da atenção da Defensoria Pública a seus
assistidos, pautando-se nos princípios da efetividade e promoção dos direitos humanos da
população vulnerável. Também foram colhidas aproximadamente 200 declarações das
internas sobre o fornecimento adequado do vestuário feminino. O fruto da pesquisa resulto na
apresentação dos resultados em palestras e na elaboração de um artigo acadêmico, à ser
publicado.
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IV – Recursos envolvidos

O desenvolvimento do projeto exige recursos de acordo com cada ação
desempenhada. Em relação às três ações desenvolvidas, segue descrição dos recursos
envolvidos.
Em relação a primeira Ação, realizada entre 05 de 12 de março na Penitenciária
Feminina de Cariacica, considerando que diversas atividades foram realizadas, o recurso
necessário também foi diversificado.
Entre os recursos humanos, estiveram envolvidos diretamente para a realização
dos atendimentos jurídicos todos os membros do Núcleo de Execução Penal, totalizando sete
Defensores Públicos, além do Coordenador da Execução Penal. Além disso, quatro estagiários
colaboraram ao longo dos dias de atividade, sobretudo na aplicação do formulário de pesquisa
institucional. Também contou-se com a colaboração de outro Defensor Público, do Núcleo de
Educação em Direitos, nas atividades de exibição de filmes e debates. Dois motoristas
auxiliaram na condução a Unidade Prisional, e também os servidores do setor de Informática
foram deslocados para a instalação dos equipamentos.
Quanto aos recursos materiais, utilizou-se o ônibus da Defensoria Pública como
suporte para a realização dos atendimentos jurídicos, contando com computadores,
impressoras, instalação elétrica e de internet.
Para a exibição dos filmes, foi utilizado sistema de projeção e caixas de som, além
do filme que foi obtido com autorização para exibição pública não remunerada.
Nas demais Ações desenvolvidas no âmbito do Defensoria Para Elas, foi necessário, até o
momento, apenas o material humano correspondente a atuação de Defensor Público para a
análise da pesquisa desenvolvida e elaboração do artigo acadêmico.
Não foi necessário, até o momento, a utilização de recurso financeiro específico
para o desenvolvimento das atividades previstas no Projeto Defensoria Para Elas.
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ANEXO I – PROJETO DE EXTENSÃO

Considerando a atribuição constitucional da Defensoria Pública para a Promoção dos Direitos
Humanos e orientação jurídica;
Considerando a assistência jurídica integral e gratuita prestada pela Defensoria Pública;
Considerando a necessidade de políticas voltadas para a atenção especial à mulher, sobretudo
daquelas com vulnerabilidade agravada em razão da situação de carceragem;
Considerando a data de 08 de maio como Dia Internacional da Mulher, em que se celebram e
fomentam as lutas pelo direito à igualdade da mulher;

Resolve apresentar o Projeto de Extensão da Defensoria Pública “Defensoria Para Elas”
1. ÁREA DE ATUAÇÃO: Mulheres em situação de cárcere na Unidade Prisional Penitenciária
Feminina de Cariacica (PFC).
2. TÍTULO: DEFENSORIA PARA ELAS
3. OBJETIVOS
3.1. OBJETIVO GERAL: Atuação da Defensoria Pública em razão da data comemorativa do
Dia Internacional da Mulher, priorizando a assistência jurídica integral ao público
feminino em situação de cárcere na UP Penitenciária Feminina de Cariacica.
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a.

Prestar atendimento jurídico na Unidade Prisional com maior número de
detentas em cumprimento de pena na região metropolitana de Vitória;

b.

Instruir as apenadas em relação a seus direitos no cárcere e fomentar o debate
sobre os direitos das mulheres;

c.

Utilizar mecanismos audiovisuais para facilitar a compreensão dos conceitos
apresentados e fomentar espaços de interação entre a Defensoria Pública e seus
assistidos.
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4. METODOLOGIA: Programação diversificada ao longo de 07 dias, permitindo atividades nas
áreas de Promoção de Direitos Humanos, Orientação Jurídica e Atendimento Jurídico, com
o atendimento pessoal e individualizado realizado pelos Defensores Públicos, utilização de
mídia visual – filme – e promoção de ciclo de Debates sobre os direitos da Mulher;
5. PROGRAMAÇÃO
5.1. ATENDIMENTO JURÍDICO
a.

ATENDIMENTO JURÍDICO COMUM: No dia 05 de março, no turno matutino e
vespertino, a Defensoria Pública realizará atendimento das internas da PFC,
utilizando o Ônibus da Defensoria Pública e espaço disponibilizado pela Direção
da Unidade Prisional. O atendimento será feito por 03 Defensores Públicos,
compreendendo a situação jurídica da apenada no processo de execução,
produção de peças judiciais e esclarecimentos.

b.

ATENDIMENTO JURÍDICO ESPECIAL: “ATENDIMENTO NOTURNO”: Considerando
que algumas internas possuem trabalho externo em horário integral, o
atendimento comum não alcança tal público. Assim, é necessária a atuação do
programa “Atendimento Noturno”, que ocorrerá no dia 11 de março, iniciandose a partir das 17 horas e continuando até as 21 horas. A estrutura será a mesma
do atendimento comum, buscando alcançar o maior número de detentas em tal
condição.

5.2. PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E ORIENTAÇÃO JURÍDICA
Utilização de espaço adaptado para o uso de retroprojetor para a exibição de
filme cuja temática é afeta ao direito das mulheres. Ao término da exibição,
será feita uma breve exposição sobre Direito das Mulheres e também a
promoção de um ciclo de debates sobre os principais temas abordados,
fomentando a participação das presas.
A exibição será feita em três oportunidades, com a exibição repetida com o fito
de alcançar o maior número de detentas. Serão feitas duas exibições no dia 10
de março, uma no turno matutino e outra no vespertino. No dia 12 de março
será feita mais uma exibição no turno matutino.

5.3. DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PESQUISA
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Utilizando-se de formulário a ser preenchido durante o atendimento jurídico,
serão levantadas informações básicas sobre o perfil da mulher em situação de
cárcere que esteja cumprido pena na PFC. Posteriormente, as informações serão
analisadas para a produção de um diagnóstico da mulher em situação de
cárcere, a ser apresentado e utilizado para o desenvolvimento de novos
projetos.
6.

CRONOGRAMA:

05/03/2015

10/03/2015

11/03/2015

12/03/2015

Quinta-Feira

Terça-Feira

Quarta-Feira

Quinta-Feira

Atendimento Jurídico

Exibição de Filme

Atendimento

Exibição de Filme

Noturno
Promoção de

Promoção de

Debates

Debates

