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Resumo

Resumo

O objetivo desse trabalho é apresentar o
desenvolvimento de políticas públicas para os
egressos do sistema prisional no mercado de
trabalho no Estado de São Paulo, onde será
abordada de forma sucinta a responsabilidade da
sociedade e do Poder Público quanto a reinserção
dos egressos no mercado de trabalho. O trabalho
foi constituído através de pesquisas em livros, sites
do Governo do Estado, leis e pesquisas científicas.
A pesquisa ofereceu uma breve visão das
dificuldades em que as pessoas do sistema
carcerário do Estado de São Paulo enfrentam na
busca de recolocação no mercado de trabalho,
após o cumprimento da pena, mesmo respaldados
com algumas políticas públicas de assistência que
o governo oferece, bem como leis de
ressocialização que os resguardam.

O presente estudo visa realizar uma análise da
aplicação do direito ao esquecimento como
garantia da livre construção da autodeterminação
dos homens e das mulheres transexuais no Brasil.
Para isto, será necessária uma inquirição sobre a
aplicação do direito ao esquecimento e sua
aplicação em relação aos transexuais no exercício
de seus mais variados direitos e assim poder traçar
consequentemente uma análise simultânea, do
direito ao esquecimento e a fatores que integram a
construção da personalidade das pessoas
transexuais no seio da sociedade e sua proteção
estatal, estabelecendo-se dessa forma uma linha
de embasamento do exercício ou não do direito ao
esquecimento para os transexuais, bem como
efetivação dos direitos da personalidade,
fundamentado nos princípios constitucionais
advindos da dignidade da pessoa humana e sua
ampla proteção.
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