UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

DANIEL ARCHER FRANÇA DA SILVA

AÇÕES AFIRMATIVAS VOLTADAS AO CÁRCERE

Rio de Janeiro
2015

DANIEL ARCHER FRANÇA DA SILVA

AÇÕES AFIRMATIVAS VOLTADAS AO CÁRCERE

Dissertação apresentada ao curso de Mestrado em
Direito à Universidade Estácio de Sá, como requisito
parcial para obtenção do grau de mestre em Direito.

Orientador: Professor Doutor Rogério José Bento
Soares do Nascimento

Rio de Janeiro
2015

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço aos meus pais pelo incentivo ao estudo e à busca
pelo aprimoramento profissional e intelectual. Notadamente, ao meu pai, Joaquim
França da Silva, que não mediu esforços para me ajudar nas dificuldades oriundas
da distância continental que tive que enfrentar para concluir este curso, sem a qual
não o teria conseguido.
Agradeço à Defensoria Pública do Pará, a qual contribuiu com toda a
compreensão nas diversas ausências do mister profissional em prol das viagens
necessárias à conclusão deste curso. Bem como, aos colegas Defensores Públicos
que me substituíram nestas ausências.
Por fim, agradeço ao meu Orientador, Professor Doutor Rogério José Bento
Soares do Nascimento, por ter me guiado no mar de conhecimento que representou
a elaboração do presente trabalho, bem como, por ter a compreensão necessária
em razão da distância, a qual representou permanente dificuldade durante todo o
curso.

RESUMO

O presente trabalho procura contribuir no aperfeiçoamento do estudo sobre o
Instituto das Ações Afirmativas. Para tanto, busca explorar seus fundamentos
jurídicos, ligados à efetivação dos Direitos Sociais, notadamente à implementação
do Princípio da Isonomia sob o enfoque material. Uma vez consolidada a política
afirmativa, procura-se justificar a extensão dos seus destinatários ao grupo social
discriminado e vulnerável das pessoas submetidas ao universo carcerário.

Palavras-chave: Ações afirmativas; Cárcere; Minorias; Igualdade material

ABSTRACT

The present work aims at the improvement of the study on the Institute of Affirmative
Action. To do so, search their explore their legal bases, from the implementation of
social rights, notably the implementation of the Principle of equality under the focus
material. Once consolidated the affirmative policy, seeks to justify the extension of
their recipients to social group discriminated against and vulnerable persons subject
to prison universe.
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