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RESUMO 

O cumprimento da pena privativa de liberdade suscitou sempre muitos questionamentos, o 
presente Trabalho de Conclusao de Curso realizou um estudo de caso analisando a aplicacao da 
pena na Colonia Penal Agricola do Sertao, verificando-se os meios usados na execucao se 
baseando no cumprimento dos direitos preceituados ao condenado pela legislacao brasileira. A 
analise enfocou as condicoes fisicas da unidade prisional, a classificacao do apenado, a 
assistencia concedida e a disponibilidade de recursos humanos, no proposito de identificar as 
falhas no sistema de aplicacao da pena. O objetivo geral deste trabalho foi analisar as condicoes 
materials de cumprimento da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional 
selecionado, visando investigar as possibilidades de ressocializacao do apenado e sua 
conseqtiente reintegracao a sociedade. Os objetivos especificos foram, respectivamente, 
identificar os pontos convergentes entre a previsao legal dos direitos e deveres do preso e sua 
verificacao pratica no cotidiano da Colonia Penal Agricola do Sertao, tracou-se o perfil do 
apenado deste estabelecimento prisional, enfocando, inclusive, a expectativa de reintegracao ao 
meio social. Para tanto, foram utilizados: o metodo exegetico-juridico, atraves de fichamentos 
para desenvolver a pesquisa bibliografica e o metodo empirico mediante visitas que foram 
realizadas ao estabelecimento prisional a fim de constatacoes in locu, elaboracao de questionarios 
- destinado ao Diretor-Adjunto e apenados, e conversas com funcionarios. Buscou-se alcancar os 
objetivos apresentados, a luz do seguinte problema: estaria o apenado da Colonia Penal Agricola 
do Sertao cumprindo adequadamente a pena que lhe foi imposta, sendo, portanto, capaz de se 
ressocializar? A hipotese foi negativa, ante a realidade prisional do Brasil. Concluiu-se, contudo, 
que as atuais condicoes da Colonia Penal Agricola do Sertao sao relativamente boas, porem, 
ainda falta muito para que sejam atendidos os requisitos legais minimos a efetivacao da 
ressocializacao do preso, necessitando de uma reestruturacao para poder garantir a dignidade 
humana dos apenados de maneira uniforme. 

Palavras-chave: Execucao Penal. Ressocializacao. Dignidade da pessoa humana. 



ABSTRACT 

The fulfilment of the privative penalty of freedom always excites many questionings, the present 
Work of Conclusion o f Course carries through a case study analyzing the application of the 
penalty in Agricultural the Criminal Colony of the Hinterland, verifying itself the used ways in 
the execution i f basing on the fulfilment right prescribed them to the convict for the Brazilian 
legislation. The analysis focuses the physical conditions of the prisional unit, the classification of 
the imposed a fine on one, the granted assistance and the availability o f human resources, in the 
intention to identify the imperfections in the system of application o f the penalty. The general 
objective o f this work is to analyze the material conditions of fulfilment of the privative penalty 
of freedom in the prisional establishment chosen team, being aimed at to investigate the 
possibilities o f reintegration of imposed a fine on and its consequent reintegration to the society. 
The specific objectives are, respectively, to identify to the convergent points between the legal 
forecast o f the rights and duties of the prisoner and its practical verification in the daily one of 
Agricultural the Criminal Colony of the Hinterland, to trace the profile o f the imposed a fine on 
one of this prisional establishment, focusing, also, the expectation of reintegration to the social 
environment. For in such a way, they wi l l be used: the interpretative-legal method, through 
fitments to develop the bibliographical research and the empirical method by means of visits that 
had been carried through to the prison establishment in order observations in locu, elaboration o f 
questionnaires - destined to Director-Aid and imposed a fine on, and colloquies with employees. 
One searchs to reach the presented objectives, to the light of the following problem: it would be 
imposed a fine on o f Agricultural the Criminal Colony of the Hinterland fulfilling adequately the 
penalty that were imposed to it, being, therefore, capable o f reintegrating? The hypothesis is 
negative, before the prisional reality o f Brazil. One concludes, however, that the current 
conditions o f Agricultural the Criminal Colony of the Hinterland are relatively good, however, it 
is still lacking very much so that the legal least necessary requisites are attended to the 
reintegration of a prisoner, needing a reorganization to be able to guarantee the dignity human 
being o f imposed a fine on in way the uniform. 

Word-key: Criminal execution. Reintegration. Dignity o f the person human being 
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INTRODUgAO 

Quando se analisa a vida do homem em uma cela em algum carcere, e de entendimento 

facil que, no Brasil, esta se mostra diante de um modelo tragico, .vindo a ser irresponsavel das 

unidades estatais e da mais simples e pura omissao da sociedade. Quando se pega a lei que trata 

sobre o sistema penitenciario, Lei de Execucao Penal e compara a realidade do dia-a-dia, se ve 

que as instituicoes prisionais brasileiras experimentam uma situacao absolutamente fora da lei. E 

quando partida para as demais legislacoes se percebe que as normas admitidas por administracoes 

prisionais contrariam abertamente os protocolos internacionais e a propria Constituicao Federal. 

Diante da realidade apresentada no Brasil como um todo, este trabalho busca analisar a 

atual situacao socio-juridica dos condenados que cumprem pena na Colonia Penal Agricola do 

Sertao, situada no municipio de Sousa, no estado da Paraiba. Com base nas diretrizes 

preceituadas na Lei de Execucao Penal, consubstanciada nos direitos fundamentals do homem, 

temos como proposito detectar os problemas existentes nesse estabelecimento penal e sugerir os 

caminhos para melhor soluciona-los. 

Esse estudo tern natureza tanto social como juridica. A primeira por estudar um 

complexo problema social, que e a realidade dos condenados em um estabelecimento prisional 

(questao de interesse de toda a sociedade). A natureza juridica esta presente quando se busca 

analisar a realidade da execucao da pena sob o enfoque do que determina a Lei de Execucao 

Penal e, especialmente quanto a assistencia juridica do apenado. 

Os ditames da Lei de Execucao Penal aquilatam-se nos direitos fundamentals do 

homem, obedecendo as regras minimas estabelecidas pela Organizacao das Nacoes Unidas, com 

fulcro no principio da dignidade da pessoa humana. Entretanto, para se alcancar esse designio, 

necessario se faz propiciar os meios adequados para a sua persecucao, visando sempre a 

reeducacao do apenado e o seu retorno a sociedade. 

Ao estudar essas questoes na Colonia Penal Agricola do Sertao, observar-se-a uma 

situacao preocupante, principalmente no desrespeito a dignidade dos apenados. Esse aspecto, sem 

duvida, necessita de uma rapida solucao para que se possam atingir os preceitos estabelecidos na 

Lei de Execucao Penal, assim buscar-se-a, alicercado nos resultados da pesquisa de campo, 
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sugerir alternativas atraves de politicas adequadas, juntamente com a Universidade Federal de 

Campina Grande e o projeto de extensao "Assistencia juridica aos condenados em Sousa", 

visando a efetivacao das diretrizes legais, e uma efetivacao dos direitos a que os presos tern 

direito, arrazoado no proposito valorativo humano. 

A relevancia do trabalho reside no fato de nao se ter conhecimento de nenhum outro 

estudo abordando a situacao socio-juridica do condenado na Colonia Penal Agricola do Sertao e, 

ainda, de poder ser ele utilizado como fundamento na adocao de medidas pelos orgaos publicos 

competentes. 

O objetivo geral do trabalho vem a ser a analise das condicoes materials do 

cumprimento da pena no estabelecimento visando a sua reintegracao perante a sociedade. Ja os 

objetivos especificos sao, respectivamente, identificacao dos pontos convergentes entre a 

previsao legal dos direitos e deveres do preso e sua verificacao no cotidiano. 

Em se tratando de estudo de caso, inicialmente adotar-se-a a pesquisa bibliografica, com 

selecao de doutrinas, leis e textos relacionados ao tema proposto, servindo de embasamento para 

a construcao teorica de todo o trabalho. Terminada essa fase, vem o metodo empirico que 

consistira na pesquisa de campo, onde realizar-se-ao entrevistas, conversas informais com 

profissionais do estabelecimento e tomada fotografica. Empregar-se-ao, assim, os metodos 

exegetico-juridico e empirico, respectivamente. 

Posteriormente, utilizou-se da pesquisa de campo para a coleta dos dados necessarios a 

feitura do trabalho: depoimento do diretor-adjunto em exercicio do estabelecimento prisional, 

entrevistas com os presos, e conversas com agentes penitenciarios. 

Metodologicamente, lancou-se mao de uso dos metodos historico, estatistico, e 

monografico. O primeiro pertinente a elaboracao da evolucao historica das penas no pais e da 

historicidade dos direitos fundamentais do homem, bem como o esboco historico do proprio 

estabelecimento prisional. O estatistico, principalmente na ocorrencia de reincidencia, fugas e 

condicoes dos preso, e por ultimo, o monografico, cujo objetivo era se obter generalizacoes do 

atual quadro prisional. 

Ademais, esse trabalho e composto de mais tres capitulos, permitindo melhor exame do 

conteudo, estando assim dispostos: Evolucao Historica do Jus Puniendi no Direito Penal 

Brasileiro; Pena Privativa de Liberdade no Direito Hodierno; Execucao da Pena na Colonia Penal 

Agricola do Sertao da Paraiba; e por ultimo as Consideracoes Finais. 
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Desse modo, constara no primeiro capitulo a evolu9ao historica do jus puniendi no 

Brasil desde o direito penal aplicado no Periodo Colonial, com as Ordena9oes Lusitanas, quando 

o pais era apendice de Portugal, passando pelo Periodo Imperial, com a independencia brasileira 

e a promulga9ao do Primeiro Codigo Penal, genuinamente brasileiro, inspirado nos ideais liberals 

franceses e norte-americanos. Por fim, tem-se o Periodo Republicano, figurando uma nova 

conjuntura nacional, havendo a necessidade do aparecimento de um tambem novo diploma penal. 

Em 11 de outubro de 1890, adveio o Codigo Penal Republicano e, apos sua revoga9ao, o 

surgimento, em 07 de dezembro de 1940, do novo Codigo Penal, ate hoje em vigor. Em 1984 

dois importantes diplomas surgem no cenario juridico brasileiro: a reforma da parte geral do 

Codigo Penal (Lei 7.209) e a Lei de Execu9ao Penal (Lei 7.210). 

A abordagem do segundo capitulo se inicia fazendo men9ao aos direitos humanos, 

numa breve evolu9ao ate os dias atuais, e depois chegando as Regras Minimas da Organiza9ao 

das Na96es Unidas. Logo em seguida, adentra-se na legisla9ao Constitucional, destacando-se a 

importancia que a Constitui9ao Federal de 1988, da aos direitos individuals. Dando 

prosseguimento aborda-se a Legisla9ao Penal Extravagante, com enfase na Lei de Execu9ao 

Penal, especialmente quanto ao tratamento penitenciario, aos direitos, deveres e san96es do preso, 

incluindo, tambem, a questao do egresso. 

Por seu turno, o terceiro capitulo traduz e mostra a situa9ao atual dos condenados 

cumprindo pena no estabelecimento penal escolhido para subsidiar a pesquisa de campo. 

Preliminarmente, nas considera9oes iniciais, apresenta-se um breve relato da penitenciaria, com o 

atual quadro de funcionarios e a infra-estrutura que a compoe. As condi9oes da estrutura fTsica 

sao apresentadas logo apos e, em continua9ao, aborda-se ainda, os topicos da classifica9ao dos 

presos; a assistencia material (a saude, juridica, educacional, social, religiosa, ao egresso); a 

questao do trabalho. Ao final, a disciplina dos condenados no estabelecimento prisional e a 

ocorrencia da tortura. 

Em conclusao, resta observar que a realidade investigada nao corresponde as previsoes 

da lei de Execu9ao Penal, ressalte-se, toda via, que o estabelecimento prisional investigado 

apresenta alguns pontos positivos, porem, o lamentavel e que estes pontos somente se destinam a 

uma minoria privilegiada, sem que para isso haja qualquer criterio legal pre-estabelecido, mas tao 

somente o hipertrofiado poder discricionario da administra9ao prisional. 
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CAPITULO 1 EVOLUCAO HISTORICA DO JUS PUNIENDI NO DIREITO PENAL 

BRASILEIRO 

Antes de adentrar nos periodos que serao objetos de estudo nesse capitulo, nao se pode 

esquecer de comentar, os povos que haviam habitado no Brasil na epoca em questao viviam de 

forma rudimentar e tinham uma cultura atrasada em relacao aos povos europeus. 

Em se tratando de penas, ha de se dizer que nessa mesma epoca, a anterior ao dominio 

portugues, imperava a vinganca privada, sendo que essas formas de reacao contra as condutas 

ofensivas nao possuiam qualquer gradacao. Quanto as punicoes predominavam as penas 

corporais, mas nao existia tortura. 

1.1 PERIODO COLONIAL 

Aqui retrata a epoca em que o pais se encontrava como apendice de Portugal (1500 -

1822), onde se fazia valer as normas do direito penal lusitano, que nesse lapso temporal, 

apresentou-se sucessivamente, atraves das Ordenacoes Afonsinas, Ordenacoes Manuelinas e 

Ordenacoes Filipinas. Em sintese, por sua relevancia, as normas sao vistas pela historia conforme 

retrata, o jurista Fabio Bergamin Capela (2007), em seu texto - "Pseudo-evolucao do Direito 

Penal": 

. Ordenacoes Afonsinas - vigorou ate o ano de 1512, e eram tidas como o primeiro 

codigo europeu completo, pois bem, eis aqui o nosso primeiro ordenamento juridico. Mas nao 

chegou a ser aplicado, visto que no ano de 1514 comecariam a vigorar as Ordenacoes 

Manuelinas. 

. Ordenacoes Manuelinas - foram iniciadas em 1514, por ordem de Dom Manuel e 

vigoraram ate o ano de 1603, aqui nessa epoca, as penas geralmente nao eram pre-fixadas, o que 
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ficavam ao arbitrio e subjetivismo do juiz que as regulavam de acordo com a classe social. Nessa 

epoca estavam em vigor as capitanias hereditarias, as Ordenacoes Manuelinas nao constituiam a 

fonte do direito aplicavel, visto que os donatarios, na pratica, era quern ditavam as regras 

juridicas. 

. Ordenacoes Filipinas - vigente na epoca era a Uniao iberica, onde o rei da Espanha e 

Portugal, Filipe I I , em 1603, editou as Ordenacoes Filipinas que em quase nada modificavam das 

ja revogadas Manuelinas e Afonsinas. Mesmo com a revolucao de 1640, acabando-se assim a 

Uniao Iberica, ainda ficou valendo as ordenacoes em questao, e Joao I V de Braganca (que 

sucedeu o rei Filipe I I ) confirmou, de maneira geral, todas as leis que haviam sido promulgadas 

sob a dominacao de Castela. As penas aqui eram severas e com requintes de crueldades. 

As tres citadas Ordenacoes apresentavam como principal caracteristica a gravidade das 

penas corporais, as quais, em regra, nao eram aplicadas as camadas superiores da sociedade. 

Nesse aspecto Rene Ariel Dotti (1998, pagina 47) ensina que: 

As Ordenacoes Filipinas - assim como as anteriores - desvendaram durante dois 
seculos a face negra do Direito Penal. Contra os hereges, apostatas, feiticeiros, 
blasfemos, benzedores de caes e outros bichos sem a autorizacao do rei, e muitos outros 
tipos pitorescos de autores, eram impostas as mais variadas de formas de suplicio com a 
execucao das penas de morte, de mutilacao e da perda de liberdade, alem das medidas 
infamantes. [...] Em contraste com uma tipologia de agentes marcada por ferro em 
brasa, existiam as categorias privilegiadas de sujeitos que gozavam de imunidade ou 
especial tratamento punitivo: fidalgos, cavaleiros, desembargadores, e escudeiros etc. 

1.2 PERIODO IMPERIAL 

Em se tratando do periodo, em que houve o rompimento entre Metropole e Colonia, ha 

de se analisar, segundo os autores Claudia Regina, D\angele Alberto, Daniel Nunes, Fabio, 

George Ribas, Guilherme Regio, e Jose Abrahao (2006), que o ocorrido adveio com a 

independencia da metropole, em relacao a Portugal, a necessidade de modificar-se as 

ultrapassadas Ordenacoes, por outras de carater inovador, fez com que a Constituicao de 1824, no 

seu artigo 179, § 18, determinasse expressamente o surgimento de uma nova legislacao no ambito 

punitivo, e em 16 de dezembro de 1830 D. Pedro I sancionava o Codigo Criminal do Imperio. 
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Com a criacao e a vigencia do tal dispositivo juridico, consolidou-se assim como o 

primogenito codigo autonomo da America Latina, tendo como prisma principal o reconhecimento 

das ideias liberals e o principio da utilidade publica que teve influencia nas ideias de Bentham, 

Beccaria e Mello Freire, bem como os Codigos Franceses de 1810 e 1819, do Codigo de Baviera 

e do Codigo de Lousiana. 

No seu longo periodo de vigencia, o Codigo Penal de 1830 sofreu muitas alteracoes 

provindas no sentido de melhora-lo, aperfeicoando-o e atualizando-o de acordo com as 

modificacoes sociais decorridas do proprio tempo. 

Ja pegando a ideia do doutrinador Luiz Prado (2004), ha de se comentar que houve um 

grande avanco, devido a reducao das hipoteses de aplicacao da pena de morte e com a eliminacao 

da crueldade de sua execucao, bem como a supressao das penas infamantes, aplicadas aos 

escravos. Quanto a aplicacao das penas privativas de liberdade, estas passaram a serem 

executadas como forma de substituicao as penas corporais, com larga aplicabilidade no periodo 

das ordenacoes. 

Como se pode observar ja se da para fazer uma analise bastante significativa, 

primeiramente no que tange respeito aos modelos inspiradores que serviram de inspiracao para tal 

advento, que vieram a ser as ideias liberals, os codigos franceses (1810 e 1819), dentre outros 

dispositivos; quanto tambem a evolucao das penas como, por exemplo, a reducao das hipoteses 

de aplicacao da pena de morte. 

1.3 PERIODO REPUBLICANO 

No dia 15.11.1889 e proclamada a Republica dos Estados Unidos do Brasil, iniciando 

assim uma nova etapa, advindo com uma nova conjuntura nacional e, consequentemente, a 

necessidade de implantacao de um novo diploma legal, em virtude da transicao politica e 

institucional de profundas repercussoes humanas e sociais, como o fim da abolicao da escravatura 

(1888). 
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Varios foram os fatos que incorreram sobre a legislacao penal, e em decorrencia a 

necessidade de um novo Codigo. Diante dessa necessidade, em 11.10.1889 o Codigo Criminal do 

Imperio foi substituido pelo entao denominado Codigo Penal Republicano que, segundo Tailson 

Costa (2000, pagina 23), "embora tenha trazido mudancas significativas, caracterizando avanco 

em alguns aspectos sancionadores, como a eliminacao da possibilidade de aplicacao de pena de 

morte e a reducao, na licao do doutrinador Damasio E. de Jesus (1999, pagina 01), foi o referido 

Codigo "elaborado as pressas e ja desatualizado quando de sua entrada em vigor, mantendo o 

carater repressivo e retributivo da resposta penal". 

Como foi elaborado as pressas, nao se sabe se pelo curto tempo de elaboracao ou por 

apresentar ideias da Escola Classica quando a Escola Positiva estava no seu auge, acolhendo 

adeptos entre a maioria dos juristas, o tal diploma legal foi altamente criticado por apresentar 

alguns erros, vindo assim a fomentar a edicao de muitas leis especiais, as quais tinham como 

principal objetivo suprir as omissoes do Codigo em questao, alvo de criticas. 

Pegando-se o pensamento do autor, outrora citado, Fabio Bergamin Capela (2007), 

pode-se dizer que, com este emaranhado de normas, e por ser de dificil manuseio, necessitava 

que se reunissem num unico documento o Codigo e as Leis Complementares. Esta tarefa foi dada 

ao Desembargador Vicente de Piragibe (composta de quatro livros e quatrocentos e dez artigos, a 

Consolidacao das Leis Penais realizada por esse, passou a ser, de maneira precaria, o Estatuto 

Penal Brasileiro), resultando na Consolidacao das Leis Penais que entrou em vigor atraves do 

Decreto n. 22.213, sendo, pois, revogada pelo atual Codigo Penal. 

Nao se pode passar para o Codigo Penal de 1940, sem antes mencionar um periodo 

importante para a historia brasileira, que foi o periodo do Estado Novo, instituido em 10.11.1937, 

no qual foi erigida uma nova Constituicao, tendo sido dissolvido e fechado o Congresso nacional. 

Essa nova ordem legal, que tinha como pano de fundo um governo autoritario, faz ressurgir, 

como forma de manutencao de poder, a aplicacao da pena de morte e de meios nada democraticos 

para a execucao das penas comentando os textos penais vigentes na epoca, Rene Ariel Dotti 

(1998, pagina 63) retrata: 
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Relativamente aos textos penais, a nova lei fundamental institui a pena de morte para 
alem das hipoteses previstas na legislacao militar para o tempo de guerra, a fim de 
alcancar as infracoes politicas e tambem o homicidio de natureza comum, quando 
praticado por motivo futil e com extremos de personalidade (art. 122, § 13, f). Nao se 
declarou a garantia da personalidade da pena e se estabeleceu que o uso dos direitos e 
garantias previstas na Constituicao era limitado ao bem publico, as necessidades de 
defesa, do bem-estar, da paz, e da ordem coletiva, bem como as exigencias da 
seguranca da nacao e do Estado (art. 123). Criou-se um tribunal especial para o 
julgamento dos crimes politicos e contra a economia popular. 

Agora sim, de acordo com Fabio Bergamin (2007), dizer que no ano de 1940 foi 

promulgado o novo Codigo Penal que teve seu inicio de vigencia marcado para 01.01.1942, nao 

so para que se pudesse melhor conhece-lo, como tambem para coincidir sua vigencia com a do 

Codigo de Processo Penal. Codigo esse que teve sua origem no projeto de Alcantara Machado, 

submetido ao trabalho de uma comissao revisora por Nelson Hungria, Vieira Braga, Marcelio de 

Queiroz e Roberto Lyra. 

Demonstrou-se uma legislacao ecletica, que nao assumiu compromisso com qualquer 

das escolas ou correntes que disputavam o acerto na solucao dos problemas penais. Fazia sim, 

uma compilacao entre os postulados das Escolas Classica e Positiva, aproveitando o que de 

melhor havia nas legislacoes modernas de orientacao liberal, em especial nos codigos italiano e 

sui'90. Onde, sem perder suas caracteristicas humanitarias, foram adaptadas aos principios de 

igualdade e da distribui9ao da justi9a na aplica9ao da lei penal, dentre outros, 0 que caracterizou 

uma legisla9ao penal mais humanitaria, como escreveu Tailson Costa (2000). 

A titulo ilustrativo pode-se citar uma classifica9ao quanto as penas, sendo elas assim 

classificadas em principals e acessorias. As penas principals classificaram-se em: a) reclusao, 

atingindo 0 maximo de 30 (trinta) anos; b) deten9§o cominada ao maximo de 3 (tres) anos; e c) 

multa. A prisao simples foi regulamentada pela Lei das Contraven9oes Penais (Decretos-leis 

numero 2.848, de 07.12.1940, e numero 3.688, de 03.10.1941. Ja as penas acessorias foram: a) 

perda de fun9ao publica; b) interdi9oes de direitos; e c) publica9ao da senten9a. Nas 

contraven9oes penais se aplicam, como penas acessorias, a publica9ao da senten9a de direitos. 

Damasio E. de Jesus (1999, pagina 01), ao caracterizar 0 Codigo Penal de 1940, 

acrescenta que: 
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Seguiu-se o Codigo Penal de 1940, tendo como centro do sistema as duas grandes 
damas, a pena e a medida de seguranca, fundamentadas, respectivamente, em seus 
pressupostos culpabilidade e periculosidade. A primeira assentada no livre-arbitrio e a 
segunda, no determinismo. Adotado o sistema duplo binario aos semi-responsaveis, 
punia-se com a pena a vontade ilicita do delinquente, ligada ao livre-arbitrio. E a 
medida de seguranca Ihe era imposta, na licao de Eugenio Raul Zaffaroni, para 
"neutralizar a parte de determinismo da mesma". 

Varias foram as tentativas de mudanca da nossa legislacao penal, no ano de 1963, por 

encargo do governo federal, o professor - ministro Nelson Hungria, apresentou o anteprojeto de 

sua autoria. E foi com o Decreto-Lei numero 1004 que o anteprojeto foi finalmente convertido 

em lei, em 21 de outubro de 1969. Porem, sua vigencia foi adiada sucessivamente, criticas foram 

feitas, tanto que foi modificado substancialmente pela Lei numero 6.016, em 31 de dezembro de 

1973, sendo esta tambem revogada pela Lei numero. 6.578, de 11 de outubro de 1978. 

Quanto a parte geral do dispositivo em questao, Codigo Penal, ha de se dizer que o 

mesmo ficou em vigencia por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) anos, tendo sua alteracao 

pela Lei n°. 7. 209, de 11 de julho de 1984, introduzindo algumas modificacoes. Sendo 

importante ressaltar o comentario do doutrinador E. Magalhaes Noronha (1991), sobre tal 

mudanca: 

As maiores e mais sensiveis modificacoes e inovacoes introduzidas dizem respeito a 

disciplina normativa da omissao, ao surgimento do arrependimento posterior, a nova estrutura 

sobre o erro, ao excesso punivel alargado para todos os casos de exclusao de antijuridicidade, ao 

concurso de pessoas, as novas formas de penas e a extincao das penas acessorias, a abolicao de 

grande parte das medidas de seguranca com o fim da periculosidade. 

Com a nova Parte Geral, foi tambem promulgada a nova Lei de Execucao Penal 

(numero 7.210, de 11.07.1984). Este dispositivo legal retrata a regulamentacao das execucoes das 

penas e das medidas de seguranca. 

Um fato que nao pode deixar de ser comentado, e que tern sua devida importancia, e 

quanto a formacao de leis especiais, regulamentadas paralelas ao Codigo Penal, que trazem, 

como ponto de equilibrio, a pena privativa de liberdade. Diante do escrito, ha de se dizer que a 

legislacao penal, atualmente esta assim delineada, segundo Noronha (1991, pagina 63): 



19 

Hoje, no campo penal, em materia legislativa, temos: o Codigo Penal, com a Parte 
Geral introduzida pela Lei n°. 7.209, de 1984, a Parte Especial na forma prevista pelo 
Decreto-Lei 2.848 (Codigo de 1940); a Lei de Execucao Penal (Lei 7.210) e um grande 
numero de leis esparsas, como a relativa ao abuso de autoridade (Lei n° 4.898/65), a 
falimentar (Decreto-Lei n° 7.661), a de economia popular (Lei n°. 1.521), a Lei sobre 
preconceito de raca ou cor (Lei n°. 1.390), a da imprensa (Lei n°. 5. 250), o Codigo 
Eleitoral (Lei n°. 4.737), o Codigo Florestal (Lei n°. 4.771), a Lei de Contravencoes 
Penais (Decreto-Lei n° 3.688), a dos crimes contra o sistema financeiro (7.492), a dos 
crimes hediondos (Lei n°. 8.072), a dos direitos do consumidor (Lei n°. 8.078), a de 
entorpecentes (Lei n°. 6.368), a de protecao a fauna silvestre (Lei n° 5.197), a de 
incorporacoes imobiliarias (Lei n° 4.591), a dos crimes de sonegacao fiscal (Lei n°. 
4.729), a dos servicos postais (Lei n°. 6.538) etc.. 

Enfim, chega-se ao final desse capitulo vendo que houve uma evolucao, iniciando pela 

epoca da colonizacao, vendo ai todos os ordenamentos vigentes em Portugal, passando pelo 

periodo imperial, em que o Brasil deixa de ser colonia de Portugal, vindo assim a consolidar o 

primeiro Codigo autonomo da America Latina e por fim no periodo republicano, ate os dias 

atuais, o qual houve uma evolucao no decorrer desse tempo, em que as modificacoes cotidianas, 

faziam com que as mudancas fosse feitas. Nao se falou muito da questao da pena privativa de 

liberdade, visto que sera objeto do proximo capitulo. 
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CAPITULO 2 A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO DIREITO HODIERNO 

Nesse capitulo, o objeto estudado sera a pena privativa de liberdade nos dias de hoje, de 

acordo com uma hierarquia, iniciando pela legislacao internacional, com a evolucao ate os dias 

atuais dos Direitos Fundamentals do Homem, falando tambem das Regras Minimas da 

Organizacao das Nacoes Unidas, passando logo em seguida a nossa Carta Maior, que vem a ser a 

Constituicao Federal de 1988, e por fim, vindo depois a Lei de Execucao Penal. 

2.1 LEGISLACAO INTERNACIONAL 

Nesse capitulo sera visto e analisado dois pontos importantes, sendo eles: Direitos 

Fundamentals do Homem e Regras Minimas da Organizacao das Nacoes Unidas. Tendo esses um 

grande peso no constitucionalismo hodierno e nas demais Leis Extravagantes. 

2.1.1 DIREITOS F U N D A M E N T A L DO H O M E M 

Nesse ponto ha de se analisar a condicao do ser humano. A doutrina dos Direitos do 

Homem, que por sinal tern grande relevancia no constitucionalismo hodierno, fazendo uma 

evolucao desses direitos ate os dias atuais. 

Fazendo-se uma breve evolucao historica dos direitos fundamentals do homem, ha de se 

dizer, segundo o doutrinador Manoel Goncalves Ferreira Filho (1998) que, no seculo X I I I , Tomas 

de Aquino, equilibradamente, na Suma teoldgica, projetou uma hierarquia: Suprema e a lei eterna 
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(que so o proprio Deus conhece na plenitude), abaixo da mesa estao, por um lado, a lei divina 

(parte da lei revelada por Deus ou declarada pela igreja), por outro a lei natural (gravada na 

natureza humana que o homem descobre por meio da razao), e, mais abaixo, a lei humana (a lei 

positivada editada pelo legislador). A vontade de um direito de vontade humana perduraria por 

toda a Idade Media. 

Ainda, pegando o doutrinador em questao, Manoel Goncalves (1991), ha de se comentar 

que, com o avento das Teorias Racionalistas, justificando o Estado nao mais como produto 

divino, mas sim como fruto agora da razao humana, as escolas teologicas passaram a ser argiiida 

de falsidade, tendo a teoria do direito divino cedido lugar ao direito humane Ja na visao 

moderna, considerando o comentario de Vicente Rao (1991), a primeira ideia que se deve ter em 

mente, em relacao aos direitos do homem, e com relacao a Declaracao de Virginia, do ano de 

1776. Mas foi em 1789, com a declaracao francesa dos Direitos do Homem e do Cidadao que os 

Direitos Fundamentals tiveram maior impulso, por ter sido ela mais abstrata e universalizante, 

resultando em revolucao politica que abalou o mundo. A declaracao francesa afirma a existencia 

de direitos naturais, inalienaveis, imprescritiveis e sagrados do homem. E sobre esses direitos 

que, de um modo geral, resumem-se e subordinam-se os Principios da Igualdade e da Liberdade. 

As pregacoes racionalistas incutiram uma clara nocao de liberdade de direitos 

intangiveis dos individuos no espirito das populacoes sofredoras e escravizadas, abalando 

profundamente a monarquia absolutista. Locke pregou o antiabsolutismo, a limitacao da 

autoridade real pela soberania do povo, a eliminacao da prepotencia e do arbitrio, e destacou-se 

enormemente. Para aquele, os direitos naturais do homem sao anteriores e superiores ao Estado. 

0 homem adotou sua forma social como modo de viver em beneficio proprio, assim, nao pode 

prosperar a ideia de que o poder se afirme com mais intensidade do que o bem publico o exige. O 

homem, no estado de natureza, e refreado por sentimentos de equidade, consequentemente, a 

investidura de autoridade consentida pela sociedade seria uma liberdade do chamado "contrato 

social". Se o Estado (entenda-se aqui Estado como governo) ultrapassa os limites e abusa dessa 

autoridade, viola o contrato, nesse caso, o povo reassume a sua soberania originaria. A vontade 

do povo e intransferivel, e a propriedade, um direito natural, cabendo ao Estado reconhece-la e 

protege-la. O poder civil devera limitar as coisas temporals, independendo de religioes. 

Sahid Maluf (1991, pagina 122) ainda acrescenta: 
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Essa doutrina liberalista, profundamente dignificadora da especie humana, foi 
sustentada por inumeros filosofos, juristas e publicistas dos seculos X V I I e X V I I I , 
notadamente por Montesquieu e pelo genio fulgurante de Rousseau. Estava preparada a 
resistencia invencivel, impulsionada pela vontade transcendente das massas 
sacrificadas, que viria a culminar com a revolucao francesa, abrindo uma nova era na 
historia da civilizacao humana. 

Tecendo comentarios sobre a Declaracao Universal dos Direitos do Homem, Norberto 

Bobbio (1992, pagina 26) informa que ela "representa a manifestacao da unica prova atraves da 

qual um sistema de valores pode ser considerado humanamente fundado e, portanto, reconhecido: 

e essa prova e o consenso geral acerca da sua validade". 

Um outro ponto importante e quanto a Convencao Americana de Direitos Humanos 

(Pacto de Sao Jose da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, e um exemplo de Ato que 

complementa os Direitos Fundamentals do Homem, que no Brasil so entrou em vigor em 25 de 

setembro de 1992, apos sua promulgacao pelo Decreto 678, do Governo de Itamar Franco. 

Com tudo isso, todos esses documentos, houve um reforco a importancia da 

implementacao do Estado de Direito, com disposicao de obrigacoes e deveres para este, em 

detrimento do despotico e do absoluto, com poderes ilimitados, sem previsao de restricoes. 

Segundo Norberto Bobbio (1992, pagina 61): 

No Estado despotico, os individuos singulares so tern deveres e nao direitos. No Estado 
absoluto, os individuos possuem, em relacao ao soberano, direitos privados. No Estado 
de direito, o individuo tern, em face do Estado, nao so direitos privados, mas tambem 
direitos publicos. O Estado de direito e o Estado dos cidadaos. 

2.1.2 REGRAS M I N I M A S DA ORGANIZACAO DAS NACOES UNIDAS 

Aqui serao retratadas das regras minimas para o tratamento de prisioneiros, regras essas 

que foram adotadas no 1° Congresso das Nacoes Unidas, que foi realizado em Genebra, em 1955, 

sob o tema de Prevengao do Crime e Tratamento de Delinqiientes. 

Quando se parte para os objetivos das regras minimas tern que se ter a ideia de que nao 

se trata de uma narracao minuciosa de um sistema penitenciario modelo, mas apenas estabelecer 

os principios e as regras de uma boa organizacao penitenciaria e da pratica relativa ao tratamento 
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de penitenciarios - admitindo os conceitos em nossos tempos e nos elementos essenciais dos 

sistemas contemporaneos mais adequados. 

Pegando-se estes objetivos, vem-se a pergunta: - Estas regras sao cabiveis em todos os 

lugares? Ha de levar em consideracao as mais diversas situacdes, tendo em vista a grande 

diversidade de condicoes juridicas, sociais, economicas e geograficas existentes hoje no mundo, 

ao ponto de se chegar a conclusao que nao se podem aplicar as regras, indistintamente, em todas 

as partes e a todo o tempo. Devem sim, superar as dificuldades existentes e estimular a aplicacao 

das regras minimas admitidas pelas Nacoes Unidas. 

Pegando-se a primeira parte das regras, ha de se admitir que se trata de algumas 

materias, sendo estas relacionadas a administracao geral dos estabelecimentos penitenciarios, 

como os locais destinados aos presos (retratam como devem ser as celas, quanto a sua higiene, 

levando em consideracao o clima do local, quanto a iluminacao, a ventilacao, as instalacoes 

sanitarias, sendo estas usadas num momento oportuno de um modo limpo e decente, as 

instalacoes de banho devem ser adaptadas para cada um preso possa vir a tomar seu banho a uma 

temperatura adaptada ao clima, dentre outras recomendacoes). 

Ainda com relacao a primeira parte das regras minimas da Organizacao das Nacoes 

Unidas, ha de se adicionar o comentario ao publico alvo, sendo este todas as categorias de 

prisioneiros, criminais ou civis, em regime de prisao preventiva ou os ja condenados. E aqui 

podemos admitir que sao mencionados alguns direitos, sejam eles relativos a roupas de vestir, 

camas e roupas de camas, a alimentacao, exercicios fisicos, servicos medicos, dentre outros. 

Ja em se tratando da segunda parte ha de se comentar que se pega a uma determinada 

categoria de presos. A secao A das regras minimas e com relacao aos presos condenados, j a a 

secao B retrata dos presos dementes e mentalmente enfermos, enquanto que a secao C trata das 

pessoas detidas ou em prisao preventiva, a secao D trata das pessoas condenadas por dividas ou a 

prisao civi l , e por fim, vem a secao E que trata das pessoas presas, detidas ou encarceradas sem 

acusacao. 

Quando se parte para as regras, apresentadas na segunda parte, na primeira secao ha de 

se falar em presos, ai adentrando nos principios encontramos o tratamento, nesse ponto faz 

referenda ao tratamento dos condenados a uma punicao ou medida de liberdade, enquanto 

duracao da pena permitir, haver inspiracao para viver conforme a lei. E este tratamento tera que 

desenvolver o senso de responsabilidade do preso e estimular o respeito por si mesmos. 
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Um outro ponto retratado na segunda parte e quanto a classificacao e individualizacao 

dos presos. Aquela deve, entre outras funcoes, repartir os presos em grupos, a fim de facilitar o 

tratamento destinado a sua readaptacao social. 

Nao se podera esquecer quanto ao trabalho, assunto tratado tambem na segunda parte, e 

pegando a primeira recomendacao das regras minimas ha de se ver que o trabalho na prisao nao 

deve ser penoso. As condicoes estabelecidas nas regras minimas, como se pode observar logo na 

primeira recomendacao busca a integridade fisica do condenado e que sirva de estimulo para 

quando sair do estabelecimento penal se sinta eficiente para o trabalho, de acordo com suas 

aptidoes fisica e mental, sem que o mesmo seja maltratado e que nao seja o trabalho uma forma 

de escravizacao. 

Alem destes quesitos assegurados pelas Regras Minimas da Organizacao das Nacoes 

Unidas, podemos citar tambem como direitos assegurados, a educacao e recreio (buscando o 

melhoramento do condenado, sendo ele intelectual e saude fisica e mental), relacoes sociais e 

assistencia pos-prisional (buscando a melhora das relacoes entre o preso e sua familia e tambem 

para com pessoas ou organizacoes externas). 

Enfim, vendo e analisando as Regras Minimas da Organizacao das nacoes Unidas ve-se 

que busca a integridade fisica e mental, a ressocializacao para o depois do cumprimento da pena, 

e principalmente o pagamento pelo erro cometido ilicitamente. 

2.2 LEGISLACAO CONSTITUCIONAL 

Ha de se dizer que a Constituicao Federal de 1988 e Lei Maxima, e Carta Suprema, e ao 

reconhecer os direitos humanos, normatizando-os, indica os caminhos a serem adotados a 

qualquer dispositivo legal, inclusive a Lei de Execucao Penal, estando as principals diretrizes 

disciplinadas nos seus artigos 1° (dispondo como fundamentos da Republica Federativa do Brasil 

a dignidade da pessoa humana), 5° (que regula os direitos individuals), 6° (dos direitos sociais) e 

7° (quanto ao direito ao trabalho). 
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De acordo com Titulo I I , que tern o tema "Dos Direitos e Garantias Fundamentals", 

Capitulo I - Dos Direitos e Deveres Individuals e Coletivos, em seu dispositivo legal, mais 

precisamente o artigo 5°, no que tange: 

Artigo 5° Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do 
direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: 

Como se pode observar, a Constituicao Federal resguarda direitos fundamentais. Os 

direitos constitucionais dos presos devem ser respeitados, vez que, por se tratarem de pessoas 

humanas, devem ter seus basilares interesses resguardados, nao obstante submetidos a execucao 

de uma pena. 

Dentre os principals direitos que a Constituicao assegura, elencados no ja mencionado 

dispositivo legal, artigo 5°, podemos citar: direito a vida; a integridade fisica e moral; a liberdade 

de consciencia e conviccao religiosa; ao sigilo de correspondencia e das comunicacoes 

telegraficas, de dados e telefonicas; o direito a assistencia judiciaria e, por fim, a indenizacao por 

erro judiciario ou por prisao alem do tempo fixado na sentenca. Conforme dita Alexandre de 

Moraes (2006, pagina 27), "a propria Constituicao Federal, em uma norma-sintese, determina tal 

fato dizendo que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais tern aplicacao 

imediata". 

Ha um ponto em que nao se pode esquecer, que e quanto a limitacao desses direitos, 

pois bem, os mesmos, tanto os direitos individuals quanto os coletivos nao podem servir de 

escudo para atividades ilicitas, muito menos para diminuir a responsabilidade penal e civil . 

Portanto, se ve que os direitos nao sao ilimitados, uma vez que em outros direitos ha a limitacao, 

tambem consagrados na Constituicao Federal (principio da relatividade). 

Importante frisar, segundo Alexandre de Moraes (2006), que a enumeracao do artigo 5° 

da Constituicao nao exclui demais direitos, sendo esses de carater infraconstitucional, sejam eles 

decorrentes dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. 

Enfim, diante do exposto ha de se analisar que os direitos e garantias individuals, 

normatizados na Constituicao Federal do Brasil, sao direitos que devem ser respeitados e 

assegurados, sendo que esses mesmos direitos nao podem servir para atos ilfcitos e nem fazer 

com que a populacao se exime das responsabilidades, civil e penal. Dentre os direitos, podemos 
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destacar, o direito a vida, a saude, ao trabalho, a nao pratica da tortura, dentre outros, observando 

os preceitos estabelecidos pelas Regras Minimas da Organizacao das Nacoes Unidas. Mas o que 

se pode observar na realidade, seja num noticiario televisivo ou em revistas, e que as regras nao 

sao tao respeitadas assim, e quando partido para os presos ai sim que os direitos sao esquecidos, 

mas deixemos essa parte para o proximo capitulo visto que, neste o objeto de estudo sera a 

realidade da execucao penal na Colonia Penal Agricola do Sertao da Paraiba. 

2.3 LEGISLACAO PENAL EXTRAVAGANTE 

Nesse subitem havera de se analisar a pena privativa de liberdade, de acordo com o que 

retrata a Lei de Execucao Penal. 

Pode se dizer que a finalidade primordial da pena no Estado de Direito sera a de manter 

a paz e a ordem na sociedade, como forma de garantir a protecao de todos os individuos que nela 

subsistam. Nesse aspecto Rene Ariel Dotti (1998, pagina 135) relata: 

A funcao da pena no Estado de Direito deve atender as exigencias de protecao de todos 
os individuos evitando que a privacao da liberdade se transforme na expressao hodierna 
das antigas penas de expulsao da comunidade, a exemplo da perda da paz, quando o 
proscrito era banido da comunhao familiar. A ordem juridica nao existia para ele. 

Nesse ponto tambem podem ser destacados dois elementos, segundo Rogerio Greco 

(2003): a neutralizacao do agente que cometeu a infracao penal e o carater ressocializador da 

pena. 

A Lei de Execucao Penal trata, de uma forma generica, sobre alguns pontos que podem 

se destacar aqui, que vem a ser, como deve ser o tratamento penitenciario (pegando ai o exame 

criminologico, a comissao tecnica de classificacao), sobre os deveres, direitos e disciplina, e por 

fim, merece destaque a questao da ressocializacao, topico este que apresenta grande valor, visto 

que uma das funcoes da pena privativa de liberdade, e exatamente a ressocializacao do 
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condenado, para que volte a sociedade apos ter pago a pena proferida pelo juiz da execucao 

penal. 

Pegando-se o exame criminologico ha de se dizer que este contribui para que haja a 

classificacao do condenado que um importante passo do tratamento penitenciario. Vale a pena 

transcrever aqui o que a Lei de Execucao Penal dispoe sobre tal medida: "Artigo 5° - Os 

condenados serao classificados, segundo seus antecedentes e personalidade, para orientar a 

individualizacao da execucao penal". 

Foi constatado, atraves das pesquisas feitas, pelos questionarios, que nao se ha a 

classificacao dentro da Colonia Penal Agricola do Sertao quanto ao criterio estabelecido pela Lei 

em questao, o fato classificatorio e o comportamento do condenado. 

Artigo 6° - A Classificacao sera feita por Comissao Tecnica de Classificacao que 
elaborara o programa individualizador e acompanhara a execucao das penas privativas 
de liberdade e restritiva de direitos, devendo propor, a autoridade competente, as 
progressoes e regressoes dos regimes, bem como as convencoes. 
Artigo 7° - A Comissao Tecnica de Classificacao, existente em cada estabelecimento, 
sera presidida pelo diretor e composta no minimo, por dois chefes de servico, um 
psiquiatra, um psicologo e um assistente social, quando se tratar de condenado a pena 
privativa de liberdade. 
Paragrafo unico. Nos demais casos a Comissao atuara junto ao Juizo da Execucao e sera 
integrada por fiscais do Servico Social. 

Quanto a Comissao Tecnica de Classificacao, ha de se dizer que a mesma nao ha, visto 

que o sistema prisional de Sousa nao possui os profissionais, como o assistente social, o 

psicologo e psiquiatra, entao como conseqiiencia desta falta ha de se analisar que nao ha a 

classificacao dos presos e muito menos o programa individualizador para cada um. 

Artigo 8° - O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade, em regime 
fechado, sera submetido a exame criminologico para a obtencao dos elementos 
necessarios a uma adequada classificacao e com vistas a individualizacao da execucao. 
Paragrafo unico. Ao exame de que trata este artigo podera ser submetido o condenado 
ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semi-aberto. 
Artigo 9° - A Comissao, no exame para a obtencao de dados reveladores da 
personalidade, observando a etica profissional e tendo sempre presentes pecas ou 
informacoes do processo, podera: 
I - entrevistar pessoas; 
II - requisitar, de reparticoes ou estabelecimentos privados, dados e informacoes a 
respeito do condenado; 
III - realizar outras diligencias e exames necessarios. 
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Visto a lei, muito bonita e humana por sinal, ha de se analisar primeiramente o exame 

criminologico, exame esse que nas palavras de Sidio Rosa de Mesquita Junior (2003, p. 93), vem 

a definir o exame em questao como uma "observacao cientifica do condenado". Infelizmente, 

como foi citado anteriormente muito bonita e humana e a lei, mas que na pratica nao acontece 

bem assim como dita a lei, o exame criminologico previo nao e feito, vindo assim, como 

consequencia, a nao ter uma adequada classificacao dos presos. 

O que acontece na Colonia Penal Agricola do Sertao e que, nao ha uma Comissao 

Tecnica, vindo assim os presos serem "misturados" quanto aos seus regimes de prisao, sem haver 

distincao, caso seja fechado, semi-aberto ou aberto, o criterio divisor vem a ser o comportamento 

do condenado, sem que para isso seja feito nenhum exame sobre o mesmo. 

Ainda sobre tal falta, ha de se pegar um comentario de Sidio Rosa de Mesquita Junior 

(2003, pagina 94), que retrata com clareza as consequencias da nao realizacao do exame 

criminologico: 

A falta de classificacao previa gera promiscuidade, misturando condenados de 
personalidades diversas, o que contribui para o desenvolvimento da periculosidade, 
fomentando a reincidencia, visto criminosos eventuais serao reunidos com delinquentes 
profissionais. 

O segundo ponto a ser tratado, dentro do que foi exposto da Lei de Execucao Penal, e 

com relacao a Comissao Tecnica de classificacao. 

Ja condenado e sentenciado, o preso devera passar por uma avaliacao, sendo obrigatoria 

no caso de regime fechado e optativo caso se trate de regime semi-aberto, para se saber qual 

devera ser o programa de execucao da pena, para que se tenha um melhor resultado procurado, 

que no caso e a reabilitacao, isto e, a ressocializacao (mais a frente sera tratada) do preso. 
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A composicao da Comissao Tecnica devera ser feita por policiais, psiquiatra, psicologo 

e assistente social. Mas como se ve na pratica nao chega a ser assim, como relata Sidio Rosa de 

Mesquita Junior (2003, pagina 95), "a Comissao e composta por um ou no maximo dois agentes 

de policia, ou agentes penitenciarios". Na Colonia Agricola tambem nao e diferente da realidade, 

nao ha uma Comissao Tecnica destinada ao tratamento da execucao do apenado, nao ha a figura 

dos profissionais, tanto do assistente social quanto do psicologo, pelo menos, em depoimentos 

dos detentos nao foi comprovada a existencia de tais profissionais. Seria comico, se nao fosse 

tragico, que num ambiente onde se busca a ressocializacao nao ha profissionais a altura para que 

tal passo aconteca. Nao ha assistencia, orientacao, enfim, nao ha de se cogitar a existencia da 

Comissao Tecnica na Colonia Penal Agricola do Sertao. 

Em se tratando de deveres, direitos e disciplina ha de se dizer que a Lei de Execucao 

Penal tambem trouxe legalizando os deveres e sancoes disciplinares, para ser mais preciso nos 

seus artigos, os artigos 38 e 39, do artigo 44 ao artigo 54, e do artigo 57 ao artigo 60. 

0 artigo 39 da Lei de Execucao Penal traz um rol de deveres, sendo esses elencados de 

forma generica, cabendo especificar e detalhar cada conduta as leis estaduais e nos regimentos 

internos dos estabelecimentos prisionais, todos os deveres tern como finalidade a reintegracao 

social do condenado. Visto isso, ha de se compreender que a disciplina vem a ser um instrumento 

para que os deveres sejam cumpridos em harmonia e que sejam apreciados o merito dos 

condenado. 

Quanto aos direitos e recompensas, tambem vem descritos na Lei de Execucao Penal, 

nos seus artigos, do artigo 40 ao artigo 43, e do artigo 55 ao artigo 56. 

Ha um pensamento que paira sobre os brasileiros, erroneamente, que preso nenhum tern 

direitos. Mas de acordo com a pesquisa de campo feita na Colonia Penal Agricola do Sertao, que 

sera objeto do proximo capitulo, como num panorama geral no Brasil, ha de se perceber o 
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descaso das autoridades e da propria sociedade para com as pessoas que vem das camadas mais 

inferiores, cita-se aqui essa camada populacional, porque se for pegar e estudar caso a caso, vera 

que essa camada compoe, em maior parte, os presidios e colonias penais aqui no Brasil. Mas a 

Lei de Execucao Penal assegura esses direitos e recompensas para aquele que tern boa conduta. 

E por fim, analisando a Lei de Execucao Penal, mais precisamente no seu artigo 1°, 

informa que "a execucao tern por objetivo efetivar as disposicoes de sentenca ou decisao criminal 

e proporcionar condicoes para a harmonica integracao social do condenado e do internado", desta 

forma, pode-se aferir que um dos objetivos tracados por essa lei e a ressocializacao do apenado, 

com a sua reintegracao social, assunto esse de extrema importancia e que nao poderia deixar de 

ser mencionado. 

A ressocializacao consiste na necessidade de recolocar uma pessoa no seio social, 

pessoa essa que infringiu valores impostos pela propria sociedade e que, para lhe ser concedido o 

direito a convivencia social, tera que "reaprender" a viver e conviver em sociedade ou, nas 

palavras de Matilde Maria Goncalves de Sa (2004, pagina 29), "ressocializacao e socializar-se 

novamente". 

Fazendo mencao, novamente, a prevencao especial, ha de se dizer que o elemento 

ressocializador da pena visa apenas que o individuo, aquele que ja tenha delinqiiido, evitar 

futuras transgressoes as normas juridico-penais. Comentando sobre esse aspecto, nas palavras de 

Rogerio Greco (2003, pagina 542) acresce: "denota-se, aqui, o carater ressocializador da pena, 

fazendo com que o agente medite sobre o crime, so pesando suas conseqtiencias, inibindo-o ao 

cometimento de outros". 

Dando fim a esse ponto, o da ressocializacao, chega-sc a conclusao que, atraves da 

mesma em que o preso volta ao convivio social, chega-se a prevencao da infracao penal. 
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CAPITULO 3 EXECUCAO DA PENA NA COLONIA PENALAGRICOLA DO SERTAO 

Nesse capitulo sera estudada a situacao real dos condenados, com base nos direitos 

resguardados no dispositivo legal, mais precisamente a Lei de Execucao Penal, "onde nao ha de 

se deixar de ser legalista", como propriamente falou a diretora adjunta do presidio na cidade de 

Juazeiro, no dia 15 de maio, numa visita da turma do Centro de Ciencias Juridicas e Sociais, 

Campus Sousa, explicando como funcionava a rotina do presidio. 

Ha de se dizer que foi feita uma comparacao entre a situacao prevista legalmente e a 

real situacao, chegando a conclusao que se trata de um trabalho de enorme valor social e cultural, 

e, alem dessa fase de comparacoes ha de se ressaltar que, tambem nesse capitulo, foi-se feito uma 

analise de toda a estrutura fisica da Colonia Penal Agricola do Sertao. 

Considerando que na Colonia Penal Agricola do Sertao estao recolhidos 304 (trezentos 

e quatro) presos, entre apenados e provisorios, sendo entrevistados alguns destes. Alem desta 

atividade, existiram informacoes, atraves de conversas informais com agentes penitenciarios. E, 

por fim, realizou-se tomada fotografica do estabelecimento prisional, a fim de retratar sua 

estrutura fisica. 

3.1 CONSIDERACOES INICIAIS 

As informacoes acerca da Colonia foram obtidas de tres formas: a) visitacoes realizadas 

in locu, mais especificamente nos dias 25, 28, 29, 31 de maio, 01 e 03 de junho; b) questionarios 

dirigidos ao diretor-adjunto em exercicio da instituicao penal e presos, e, c) conversas com todos 

que integram a instituicao. 

Localizada na cidade de Sousa, no bairro Varzea das Almas, Br. 230, Km, 461, sem 

numero, a Colonia Penal Agricola do Sertao foi inaugurada no dia 07 de dezembro de 2001, visto 

que inicialmente, so receberia os apenados condenados ao regime semi-aberto. Com capacidade 
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inicial de 400 (quatrocentas) vagas para presos desse regime, mas que na realidade desde o 

principio vieram condenados de todos os regimes. 

Visto que recebe condenados de todos os regimes, a Colonia Penal Agricola do Sertao 

torna-se um estabelecimento penal prisional complexo, com total de 250 (duzentos e cinqiienta) 

condenados sob sua responsabilidade, assim distribuidos: regime fechado: 194 (cento e noventa e 

quatro); regime semi-aberto: 42 (quarenta e dois); e regime aberto: 14 (catorze). Desse total, 

aproximadamente, 40% (quarenta por cento) sao reincidentes. 

O numero minimo dos agentes penitenciarios mostra-se aquem do minimo necessario 

(baseando-se nos dados da populacao carceraria, nas atividades pelos presos). No momento, 

trabalham 28 (vinte e oito) agentes, quando o minimo deveriam ser 60 (sessenta) e apenas 9 

(nove) policiais, quando o ideal seriam 12 (doze). 

A estrutura fisica do complexo prisional em questao possui uma infra-estrutura 

composta de: a) setor ad mini strati vo (formado pelo gabinete do diretor, gabinete do vice-diretor, 

sala de aula, refeitorio dos agentes penitenciarios, sala de ensaios da banda), b) portaria, c) bloco 

dos albergados, d) lavanderia, e) cela feminina (no total de quatro prisioneiras), f) 4 (quatro) 

pavilhoes do regime fechado (so que sao internos, tambem, presos do regime semi-aberto), e g) 

cela do isolamento. Acrescente-se que se poder analisar essa estrutura fisica nas fotos em 

apendice. 

3.2 CLASSIFICACAO DOS PRESOS 

• Situacao Prevista Legalmente 

A classificacao dos condenados, com arrimo nos seus antecedentes e personalidade 

serve para orientar a individualizacao da execucao penal (artigo 5°, Lei de Execucao Penal), 

"sendo o desdobramento logico do principio da personalidade da pena, inserido entre os direitos 

e garantias constitucionais", segundo informa o item 26 da Exposicao de Motivos da Lei de 
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Execucao Penal. Apenas desse modo, conhecendo-se a personalidade e analisando o fato 

cometido, pode-se chegar a realizacao de um tratamento penitenciario adequado. 

A classificacao sera feita por uma Comissao Tecnica de Classificacao, existente em 

cada estabelecimento, presidida pelo diretor e composta por no minimo dois chefes de servico, 

um psiquiatra, um psicologo e um assistente social, sendo obrigatorio para os apenados a pena 

privativa de liberdade em regime fechado e facultativo para os do regime semi-aberto (artigos 7° 

e 8°, Lei de Execucao Penal). 

Compete a Comissao elaborar o programa individualizador e acompanhar a execucao 

das penas privativas de liberdade e restritivas de direito, propondo, a autoridade competente, as 

progressoes e regressoes dos regimes, bem como as convencoes (artigo 6°, Lei de Execucao 

Penal). 

• Situacao Real 

Na Colonia Penal Agricola do Sertao da Paraiba nao existe Comissao Tecnica de 

Classificacao, nao havendo sequer um assistente social. Para conceder os beneficios da 

progressao aos condenados a justica apenas ao parecer do Ministerio Publico. Esse fato vem 

acontecendo como forma de garantir aos presos o recebimento dos beneficios que a Lei lhes 

assegura, mesmo sem o exame criminologico, mas pegando a realidade ali dentro do 

estabelecimento, ha de se dizer que tal fato nao acontece, ali sao pessoas esquecidas pelo tempo, 

condenados que ja pagaram o tempo de cumprimento da pena e que ainda continuam la dentro, 

"esquecidos", o que faz com que os mesmos, vendo que nada e feito e nada muda, terminam se 

revoltando e cometendo alguma infracao, como por exemplo, a fuga. 

No entanto, a falta desse exame possibilita, em se tratando da concessao de 

transferencia de reclusos para o regime semi-aberto e deste para o aberto, bem como para o 

livramento condicional, incorrer o risco de se permitir que alguns condenados recebam o 

beneficio sem que estejam preparados. 

Por outro lado, a ausencia de classificacao dos presos para o cumprimento da pena vem 

possibilitando que condenados de alta periculosidade sejam colocado com outros de 

periculosidade inferior e ainda tornando possivel o convivio de presos condenados por crimes 
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diversos. Fato esse que nao so dificulta o tratamento dos apenados, mas tambem contribui para a 

disseminacao da pratica de crimes, popularmente conhecida como "faculdade do crime". 

A direcao da Colonia Penal faz a classificacao dos presos de acordo com o 

comportamento, nao levando em consideracao os regimes aos quais os presos sao condenados, 

sendo o pavilhao um o mais tranqiiilo, e o quarto o mais trabalhoso, sendo este objeto de uma 

tentativa de fuga na ultima terca-feira, dia 29 de maio de 2007. 

3.3 A ASSISTENCIA A O PRESO 

A assistencia ao preso e dever do Estado e visa a prevencao do crime e a orientacao do 

condenado no retorno a convivencia social (artigo 10, da Lei de Execucao Penal). Reza o mesmo 

artigo, em seu paragrafo unico, que a assistencia tambem se estendera ao egresso. Essa 

assistencia abrange todos os elementos do tratamento penitenciario e subdivide-se em: material, 

saude, juridica, educacional, social e religiosa. 

E importante destacar que a assistencia e fundamental para o apenado, tendo sido sua 

falta ou deficiencia a principal causa da ultima tentativa de fuga ocorrida na Colonia Penal 

Agricola do Sertao. Como eles, os presos, mesmo relatam, "nos aqui somos esquecidos", relatam 

tambem que "nao ha justica para os ricos e sim so para os pobres". 

3.3.1 ASSISTENCIA M A T E R I A L 

• Situacao prevista legalmente 

A assistencia material compreende o fornecimento de alimentacao, de vestuario e 

instalacoes higienicas (artigo 12, Lei de Execucao Penal). A alimentacao devera ser de boa 
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qualidade, suficiente em tres etapas (cafe da manha, almoco e jantar). Por outro lado, mesmo 

sendo fornecida a alimentacao ao preso, os familiares poderao, nos dias de visitas, levar pequenas 

quantidades de produtos alimenticios aos condenados, o que nao vem a desobrigar o Estado. 

O vestuario devera ser fornecido aos presos que nao possam utilizar suas proprias 

roupas, devendo ser ele adequado ao clima da regiao onde o condenado esteja cumprindo pena. A 

higiene, que consiste no asseio pessoal e da cela, fica a cargo do preso, competindo a 

administracao apenas o fornecimento dos meios necessarios para tal. 

A Lei de Execucao Penal ainda acrescenta que o estabelecimento devera dispor de 

instalacoes e servicos que atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, alem de locais 

destinados a venda de produtos e objetos permitidos e nao fornecidos pela Administracao. 

• Situacao Real 

Na Colonia Penal a alimentacao ha uma certa ressalva, quando perguntados se o 

fornecimento da alimentacao era de boa qualidade, a resposta foi afirmativa, que era sim de boa 

qualidade, so que devido a mesmice perdia a qualidade; a comida e preparada pelos proprios 

condenados. 

No que concerne ao vestuario, em regra os presos usam suas proprias vestimentas, nao 

havendo assim, fornecimento por parte do Estado. 

Quanto ao fornecimento de produtos de limpeza nao ha esse tipo de assistencia, as celas 

sao limpas porque os proprios presos e que trazem (pelas suas familias) os produtos de limpeza. 

Por fim, o Estabelecimento Prisional nao dispoe de locais destinados a venda de 

produtos e objetos permitidos e nao fornecidos pela administracao. Quando necessitado, o 

condenado compra ou permuta com outro preso, pratica muito comum no sistema prisional. 

3.3.2 Assistencia a Saude 

Situacao prevista legalmente 
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A assistencia a saude do preso, consoante o que preceitua o artigo 14 da Lei de 

Execucao Penal deve ser de carater preventivo e curativo, compreendendo o atendimento medico, 

farmaceutico e odontologico Na hipotese de nao ser possivel prestar a assistencia pelo 

estabelecimento penal, esta sera cumprida em outro local, mediante autorizacao da direcao do 

estabelecimento. 

Mas o que ha de se ver e a omissao do Estado na assistencia a saude a populacao sem 

qualquer condenacao criminal, a saude hoje no Brasil e preocupante. No presidio, a assistencia a 

saude e complicada e, na maioria das vezes, e insuficiente. 

• Situacao Real 

Na Colonia Penal Agricola do Sertao nao apresenta estrutura fisica de um hospital 

medico-odontologico, visto que as verbas nao foram utilizadas. 

O servico oferecido, quando necessitado pelos condenados, e externo. Os presos sao 

levados ao Hospital Regional de Sousa, quando necessitados de servicos medicos, e quando 

precisarem de servicos odontologicos sao levados ao posto de saude proximo ao estabelecimento 

prisional. 

Um dado importante quanto esta questao e que ha soro positivo dentro da Colonia Penal 

Agricola do Sertao. O diretor confirmou a informacao, mas tambem nao delimitou a quantidade. 

E quando perguntado sobre o tratamento para nao se propagar a doenca, o proprio disse que eles 

mesmos, os condenados, nao se preocupam com a questao visto que ha preservatives disponiveis, 

so que nao sao usados, devido aos proprios condenados nao quererem usa-los. 

3.3.3 Assistencia Juridica 

• Situacao prevista legalmente 

O artigo 15 da Lei de Execucao Penal informa que a assistencia Juridica e destinada aos 

presos sem recursos financeiros para constituir advogado e o artigo 16, deste mesmo diploma 
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legal, acrescenta que as Unidades da Federacao disporao servico de assistencia juridica nos 

estabelecimentos penais. 

Sidio Rosa de Mesquita Junior (2003, pagina 104), traz em sua obra um comentario 

preocupante, que vem a ser: 

Infelizmente, a pratica e muito diversa, visto que muitos advogados se utilizam do 

manto de prestadores de servicos benemeritos a fim de, tao-somente, captarem clientela, 

cobrando honorarios infimos, mas que, para o condenado, representa a condicao de 

manutencao da vida de sua familia. 

• Situacao Real 

A maioria dos apenados na Colonia Penal Agricola do Sertao e desprovida de condicoes 

materials, nao podendo, mesmo atraves de seus familiares, contratar um advogado, o que torna a 

figura do defensor publico de extrema importancia, no que se refere a defesa e acompanhamento 

dos processos dos detentos. Acrescente-se, ainda, que e dever do Estado fornecer defensor 

publico nestes casos, como forma de assegurar aos necessitados o direito de assistencia juridica. 

Mesmo assim, a defensoria pubica inexiste na colonia penal, acarretando varios transtornos aos 

apenados, principalmente na aplicacao da progressao de regime e na decretacao da liberdade do 

preso apos o termino de cumprimento da pena. 

Diante destes dois fatos, da ausencia de defensor publico e da falta de recursos do preso, 

muitos condenados acabam por cumprir uma pena privativa de liberdade alem do periodo 

determinado na sentenca, posto que, por outro lado, o Poder Judiciario tambem nao tern 

condicoes de identificar o fim do cumprimento da mesma. 

A Constituicao Federal, ao reportar-se a Defensoria Publica, prescreve que e ela uma 

instituicao essencial a funcao jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a orientacao juridica e a 

defesa, em todos os graus, dos necessitados, havendo apenas o pre-requisito de terem estes que 

provarem insuficiencia de recursos (artigo 134, caput, e artigo 5°, L X X I V , ambos da 

Constituicao Federal). 

Ainda sobre o assunto, fica cristalino o desrespeito para com a maioria dos condenados, 

na medida em que, alem de terem de cumprir pena em locais nao muito proprios para este fim, 
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tern de permanecerem nele por um periodo superior ao determinado na condenacao (existindo 

varios casos na Colonia Penal Agricola do Sertao), por omissao do Estado, que neste caso, vem a 

cometer, a nosso ver, um crime, causando revolta por nao tomar nenhuma medida capaz de sanar 

essa deficiencia. 

Na tentativa de amenizar essa irregularidade, a Universidade Federal de Campina 

Grande, atraves de um dos seus projetos de extensao, vem desenvolvendo um trabalho conjunto 

com o estabelecimento penal, de extrema importancia, no qual consiste num trabalho de 

acompanhamento aos detentos, vendo e entrevistando os condenados. 

3.3.4 Assistencia Educacional 

• Situacao prevista legalmente 

A Lei de Execucao Penal preceitua que a assistencia educacional sera compreendida 

pela instrucao escolar e pela formacao profissional do preso (artigo 17), sendo o ensino de 

primeiro grau obrigatorio, integrando-se no sistema escolar da Unidade Federativa (artigo 18). 

Quanto ao ensino profissional, sera este ministrado em nivel de iniciacao ou de aperfeicoamento 

tecnico, em que a mulher recebera ensino adequado a sua condicao (artigo 19). 

Em relacao a obrigatoriedade de se prestar assistencia educacional para aqueles que nao 

concluiram o primeiro grau, a Constituicao Federal, em seu artigo 208, I , estabelece que o dever 

do Estado com a educacao sera realizado com a garantia de ensino fundamental obrigatorio e 

gratuito, assegurando sua oferta gratuita para aqueles que nao tiveram acesso na idade propria. 

A educacao podera ser efetivada atraves de convenio com entidades publicas ou 

privadas, que instalarao escolas ou oferecerao curso especializados (artigo 20, Lei de Execucao 

Penal). O estabelecimento devera ser ainda ser dotado de uma biblioteca, para uso de todas as 

categorias de reclusos, obedecendo as condicoes locais, providas com livros instrutivos, 

recreativos e didaticos (artigo 21, lei de Execucao Penal). 
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• Situacao real 

Na Colonia Penal Agricola do Sertao alguns dos condenados do regime fechado vem 

recebendo instrucao escolar, seja ela de alfabetizacao ou 1 ° grau - ver foto em anexo C. 

A instrucao e ministrada por professoras, em numero de tres, sendo assim distribuidas: 

uma para alfabetizacao e as outras duas para o 1° grau. 

Nao existe uma biblioteca para os condenados, mas ha'livros para os estudantes ou 

interessados que quiserem ler. Os livros sao doados pelas professoras. 

3.3.5 Assistencia Social 

• Situacao prevista legalmente 

A Lei de Execucao Penal, ao disciplinar a assistencia social, discorre que: 

Art. 22. A assistencia social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepara-
los para o retorno a liberdade. 
Art. 23. Incumbe ao servico de assistencia social: 
I - conhecer os resultados dos diagnosticos ou exames; 
II - relatar, por escrito, ao Diretor do estabelecimento, os problemas e as dificuldades 
enfrentadas pelo assistido; 
III - acompanhar o resultado das permissoes de saida e das saidas temporarias; 
I V - promover, no estabelecimento, pelos meios disponiveis, a recreacao; 
V - promover a orientacao do assistido, na fase final do cumprimento da pena, e do 
liberando, de modo a facilitar o seu retorno a liberdade; 
V I - providenciar a obtencao de documentos, dos beneficios da Previdencia Social e do 
seguro por acidente no trabalho; 
V I I - orientar e amparar, quando necessario, a familia do preso, do internado e da 
vitima. 

Como se pode observar, e de grande importancia e relevancia a assistencia social 

prestada ao preso, principalmente no que diz respeito a sua recolocacao na sociedade, uma vez 

que cabe ao assistente social promover, na fase final do cumprimento da pena, a orientacao do 

assistido e de facilitar o retorno do liberando a liberdade, bem como amparar as familias do preso 
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e da vftima, indo alem da vida intramuros do presidio. Sobre os fins da assistencia social prestada 

aos presos. 

• Situacao Real 

Na Colonia Penal Agricola do Sertao nao existe a prestacao do servico de assistente 

social, j a que nao dispoe do profissional de assistencia social, fato esse que contraria a Lei de 

Execucao Penal. Note-se que a figura do assistente social e de extrema importancia e chega a ser 

insubstituivel, o que vem a causar muitos danos aos apenados, principalmente da recolocacao 

desse na sociedade. 

O que se constatou, de acordo com o questionario aplicado aos presos, e que ha sim uma 

tentativa de sanar essa irregularidade por parte do pessoal administrativo e dos agentes 

penitenciarios, isso quando ha, sendo os problemas transmitidos ao Diretor do estabelecimento, 

quando nao feita pessoalmente, promovendo a recreacao aos presos. 

3.3.6 Assistencia Religiosa 

• Situacao prevista legalmente 

Os presos tern direito a prestacao da assistencia religiosa, com liberdade de culto, sendo 

permitida a sua participacao nos servicos organizados nos estabelecimento penal, bem como a 

posse de livros de instrucao religiosa, devendo a penitenciaria ser dotada de local apropriado para 

os cultos religiosos. Por outro lado, nenhum preso podera ser obrigado a participar dessas 

atividades (artigo 24, Lei de Execucao Penal). 

A Constituicao Federal, em seu artigo 5°, V I , preceitua ainda que "e inviolavel a 

liberdade de crenca, sendo assegurado o livre exercicio dos cultos religiosos e garantida, na 

forma da lei, a protecao aos locais de culto e suas liturgias", estando em consonancia com a 
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Declaracao dos Direitos Humanos, direitos esses motivos do nosso estudo no capitulo anterior, 

mais precisamente no seu artigo 18, onde traz que "todo homem tern direito a liberdade de 

pensamento, consciencia e religiao; esse direito inclui a liberdade de mudar de religiao ou crenca, 

pelo ensino, pela pratica, pelo culto e pela observancia isolada ou coletiva, em publico ou 

particular". 

• Situacao real 

Ha de se comentar que a religiao exerce grande influencia dentre os condenados da 

Colonia Penal Agricola do Sertao. Os servicos sao prestados por duas entidades religiosas, 

primeiramente vem as irmas da pastoral carceraria, que fazem as visitas todas as 2a-feiras, e o 

pessoal da igreja da Testemunha de Jeova, que realizam as visitas todas as 5a-feiras. 

Sobre a relevancia da assistencia religiosa nos estabelecimentos prisionais, Sidio Rosa 

de Mesquita Junior (2003, pagina 113) afirma: 

Entre aqueles condenados que passam a professar alguma religiao, indice de 
reincidencia e significativamente menor que a reincidencia daqueles que nao 
frequentam assiduamente os cultos religiosos. Dai a certeza de que a assistencia 
religiosa deve ser efetivamente implementada no carcere. 

A liberdade de culto e exercida na Colonia Penal Agricola do Sertao, sendo permitida a 

pratica de atividades religiosas nos regimes fechado e semi-aberto, visto que os condenados do 

regime aberto so estao no estabelecimento penal nos finais de semana. 

3.3.7 Assistencia ao Egresso 

• Situacao prevista legalmente 

A assistencia ao egresso consiste na orientacao e apoio para reintegra-lo a vida social 

em liberdade, bem como na concessao, se necessario, de alojamento e alimentacao, em 
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estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses, que podera ser prorrogado uma unica vez, 

comprovado, por declaracao do assistente social, o empenho na obtencao do emprego (artigo 25, 

Lei de Execucao Penal). Como egresso, para efeito da lei, considera-se o liberado definitivo, pelo 

prazo de um ano a contar da saida do estabelecimento e o liberado condicional, durante o periodo 

de prova (artigo 26, do mesmo Diploma Legal). 

Ha, ainda, um acrescimo, quando se pega o artigo 27, da Lei de Execucao Penal, no que 

tange ao egresso, que para sua obtencao de trabalho, recebera colaboracao do servico de 

assistencia social. Do que se afere a grande importancia deste para o reingresso do apenado a 

sociedade, nao so apos a sua liberdade, mas tambem na preparacao anterior a sua saida do 

sistema prisional, fato ja mencionado quando da abordagem da importancia da assistencia social. 

Hoje se tern uma sociedade que ve na pena retributiva o melhor meio para se punir os 

condenados, sendo a vinganca o pilar da sua execucao, contrapondo-se ao fato de que a adocao 

dessa medida piora ainda mais o quadro da criminalidade. A implementacao, como retrata 

Augusto Thompson (2000, pagina 110) delas apenas contribui para a "profissionalizacao" dos 

apenados no crime, e isso sem contar no senso de vinganca que se cria neles. Seria o "reverso da 

medalha", ou ainda, "criar a cobra para depois solta-la". 

Aliado a isso e pegando-se a ideia do doutrinador Andre Eduardo (2003), ha de se dizer 

que o fato de serem vistos pelos cidadaos comuns e ate mesmo por pessoas mais instruidas, como 

uma ameaca a sociedade, torna-se imprescindivel o auxilio do Assistente Social, pois esse 

profissional preparara o egresso na ardua batalha contra esses paradigmas sociais, para que possa 

encontrar o seu caminho, vindo a se integrar novamente a sociedade. 

• Situacao Real 

Mesmo diante de tamanho merito, nao existe assistente social na Colonia Penal 

Agricola do Sertao, nao sendo assim fornecida nenhum auxilio ao egresso, o qual tera que 

enfrentar sozinho o dificil caminho de reinsercao social. Por nao existir alojamento destinado ao 

egresso no Municipio de Sousa, igualmente nao podera contar com esse servico, caso venha a 

necessitar. 
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E quando entrevistados, todos afirmaram nao ter a devida assistencia para a volta ao 

convivio social, e muitos afirmaram que a primeira vez em que conversavam com alguem era ali 

naquela hora. 

3.4 0 TRABALHO 

A Lei de Execucao Penal expoe que o trabalho e dever do preso. Caso esteja o condenado 

a pena privativa de liberdade, e obrigatorio o seu desempenho, levando-se em conta as suas 

aptidoes e capacidades (artigo 31). Exclui-se dessa obrigatoriedade apenas o condenado por 

crime politico (artigo 200) e o preso provisorio (paragrafo unico do artigo 31). 

A Constituicao Federal (artigo 5°, X L V I I ) , por outro lado, proibe a aplicacao da pena por 

trabalho forcado, possibilitando ao preso a recusa ao desenvolvimento da atividade laboral sem 

que lhe seja aplicada qualquer tipo de sancao por essa conduta. No entanto, conforme leciona 

Sidio Rosa de Mesquita Junior (2003, pagina 116), "o unico efeito da recusa sera a apreciacao 

desse fato como elemento negativo, no momento em que for apreciado o merito do mesmo, a fim 

de se conceder algum beneficio". Mesmo assim a ociosidade deve ser evitada, por ser o trabalho 

um dos principals elementos do tratamento penitenciario, permitindo a qualificacao do apenado. 

O trabalho desempenhado pelo preso, como dever social e condicao de dignidade 

humana, tera finalidade educativa e produtiva (artigo 28, Lei de Execucao Penal), sendo aplicado 

a organizacao e aos metodos de trabalho as precaucoes relativas a seguranca e a higiene. Mesmo 

nao estando sujeito ao regime da Consolidacao das Leis do Trabalho (artigo 28, §§ 1° e 2°, da Lei 

de Execucao Penal), o servico laboral do preso sera sempre remunerado, mediante previa tabela, 

nao podendo ser inferior a tres quartos do salario minimo (artigo 29, Lei de Execucao Penal). Por 

sua vez, a Jornada de trabalho nao sera inferior a seis horas nem superior a oito horas, podendo 

ser atribuido horario especial aos presos designados para o servico de conservacao e manutencao 

do estabelecimento penal (artigo 33, Lei de Execucao Penal). 

A remuneracao pelo servico devera ainda atender a indenizacao dos danos causados pelo 

crime, desde que determinado judicialmente e nao reparados por outros meios; a assistencia a 
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familia; a pequenas despesas pessoais e ao ressarcimento do estado das despesas realizadas com a 

manutencao do condenado, em proporcao a ser fixada e sem prejuizo da destinacao prevista nos 

casos anteriores (§ 1°, do artigo 29 da Lei de Execucao Penal). A parte restante, salvo outras 

aplicacoes legais, sera depositada para a constituicao do peculio, em Caderneta de Poupanca, a 

ser entregue ao condenado quando posto em liberdade (§ 2°, artigo 29 da Lei de Execucao Penal). 

3.4.1 Trabalho Interno 

• Situacao prevista legalmente 

Pegando-se o dispositivo legal, mais precisamente o artigo 32, da Lei de Execucao 

Penal, informa que para a atribuicao do trabalho deverao ser levadas em consideracao a 

habilitacao, a condicao pessoal, as necessidades futuras do preso e ainda as oportunidades 

oferecidas pelo mercado. Acresce tambem que o artesanato sem expressao economica, salvo nas 

regioes de turismo, devera ser limitado, tanto quanto possivel (§ 1°); que os maiores de sessenta 

anos poderao solicitar ocupacao adequada a sua idade (§ 2°) e que os deficientes fisicos apenas 

exercerao atividades apropriadas ao seu estado (§ 3°). 

O desempenho de alguma atividade interna para os condenados do regime fechado 

devera ainda ser desempenhado em comum dentro do estabelecimento, levando-se em 

consideracao as aptidoes ou ocupacoes anteriores do condenado, desde que compativeis com a 

execucao da pena (§ 2°, artigo 34, Codigo Penal). Para os do regime semi-aberto, preceitua o § 

1°, artigo 35, Codigo Penal, que ficam sujeito a trabalho em comum durante o dia, em colonia 

agricola, industrial ou estabelecimento similar. 

• Situacao real 

No estabelecimento Penal em questao, objeto do nosso estudo, ha condenados do 

regime fechado que realizam atividades laborais internamente, mas sao poucos, no total de 18 
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(dezoito), sendo alguns responsaveis pela cozinha - comida, e os outros pelos servicos gerais -

manutencao e limpeza do estabelecimento penal. 

Um fator que foi constatado e que ha alguns beneficios que sao indeferidos, quanto a 

progressao de regime, pois o Juiz da Vara de Execucao Penal, da Comarca de Sousa, pede uma 

carta de trabalho, para poder conceder a progressao de regime, e como alguns nao a tern, o 

beneficio nao e deferido. Mas ha alguns obstaculos a serem sanados, um outro fator constatado e 

quanto a escolha desses profissionais para trabalharem, sendo a oportunidade de trabalhar 

advinda de uma escolha discricionaria da administracao, para os que pouco conseguem trabalho, 

sendo os criterios de escolha escusos. 

Ha um projeto dentro da Colonia Penal Agricola do Sertao que vem sendo realizado 

com sucesso, e quanto ao projeto das bolas, alguns presos, do regime fechado, costuram as bolas, 

onde uma empresa manda os materials e os presos costuram e finalizam as bolas, chegando a 

receber por cada bola costurada R$ 2,00 (dois reais). 

3.4.2 Trabalho Externo 

• Situacao prevista legalmente 

O trabalho externo e admissivel para os presos que se encontram nos regimes fechado e 

semi-aberto (com previsao no Codigo Penal e na Lei de Execucoes Penais), sendo ainda pre

requisite para a concessao do regime aberto (artigo 114, Lei de Execucao Penal), nao havendo 

requisito temporal para esse beneficio. 

Para os presos do regime fechado, o trabalho externo sera admitido somente em servicos 

ou obras publicas realizadas por orgaos da administracao direta ou indireta, ou entidades privadas 

(dependendo neste caso do consentimento expresso do condenado), deste que tomadas as cautelas 

contra a fuga e em favor da disciplina (artigo 36, Lei de Execucao Penal). 

A Lei preve, outrossim, que o trabalho externo podera ser autorizado pela direcao do 

estabelecimento, estando condicionado, nesse caso, ao cumprimento minimo de um sexto da 
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pena, alem de depender dos requisitos de aptidao, disciplina e responsabilidade do apenado. Sidio 

Rosa de Mesquita Junior (2003, pagina 121), entretanto, entende que: 

A autorizacao ao trabalho externo, na pratica, deve ser reservado ao Juiz da Execucao, 
pois mesmo sendo importante elemento de readaptacao social do condenado, mormente 
daquele que estiver no regime fechado, exigira maiores cuidados do pessoal 
penitenciario, acentuando-se a atividade do educador e do psicologo, com varios riscos 
para a sociedade. 

• Situacao real 

Ha trabalhadores que realizam as atividades laborais externamente, sendo elas 

realizadas pelo total de 12 (doze) presos, sendo assim distribuidos: 3 (tres) no Departamento de 

Agua, Esgotos e Saneamento de Sousa, 2 (dois) no Departamento Estadual de Transito da 

Paraiba, 5 (cinco) no Forum, e 2 (dois) no Vale dos Dinossauros. E esses trabalhadores realizam 

seus afazeres devido a ordem de autorizacao do Juiz da Execucao. 

O argumento apresentado na situacao da escolha dos trabalhadores para o emprego 

interno tambem vale para os que trabalham externamente. 

3.5 DISCIPLINA DOS CONDENADOS 

• Situacao prevista legalmente 

A disciplina consiste, de acordo com o dispositivo legal, mais propriamente o artigo 44, 

da Lei de Execucao Penal, "na colaboracao com a ordem, na obediencia as determinacoes das 

autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho". Esta sujeito, o condenado, a ela a pena 

privativa de liberdade ou restritiva de direito e o preso provisorio (paragrafo unico do artigo 44, 

Lei de Execucao Penal). 

As faltas e sancoes disciplinares deverao estar expressas e anteriormente previstas em 

lei ou regulamento. Nao podem colocar a integridade fisica e moral do condenado em perigo, 



47 

vedando-se, ainda, o emprego de cela escura e aplicacao de sancoes coletivas (artigo 45, Lei de 

Execucao Penal). 

Na execucao da pena privativa de liberdade, cabera a autoridade administrativa o 

exercicio do poder disciplinar, e nas penas restritivas de direito, a autoridade administrativa a que 

estiver sujeito o condenado, com o dever de representar ao juiz da execucao, sempre que ocorrer 

uma falta grave, para aplicacao das medidas cabiveis (artigos 47 e 48, Lei de Execucao Penal). 

As faltas disciplinares classificam-se em leves, medias e graves. Estas ultimas estao 

previstas na propria Lei de Execucao Penal, competindo a legislacao local especificar as leves e 

medias, bem como as respectivas sancoes. A tentativa sera punida com a sancao correspondente a 

falta consumada (artigo 49, lei de Execucao Penal). 

As sancoes classificam-se em: a) advertencia verbal, b) repreensao, c) suspensao ou 

restricao de direitos, e d) isolamento na propria cela, ou em local adequado, nos estabelecimentos 

que possuam alojamentos coletivos, observando-se a existencia de dormitorio, aparelho sanitario 

e lavatorio (artigo 53, Lei de Execucao Penal). 

A recompensa igualmente e prevista, com o intuito de premiar o bom comportamento, a 

colaboracao com a disciplina e a dedicacao ao trabalho do condenado (artigo 55, Lei de Execucao 

Penal). A recompensa compreende: a) o elogio e b) a concessao de regalias, previstas em 

regulamentos (artigo 56, Lei de Execucao Penal). 

• Situacao real 

A conceituacao atual dos apenados pela direcao do Estabelecimento Penal em tela e 

muito boa, estando os presos cumprindo devidamente as obrigacoes. Mas houve uma tentativa de 

rebeliao na semana passada, mais precisamente na terca-feira, onde 4 (quatro) condenados 

tentaram fugir, alegando que a pena ja tinha sido cumprida e que nada acontecia. 

Quanto a aplicacao das sancoes disciplinares, o vice-diretor comunica que quando 

ocorre uma falta disciplinar os condenados sao levados ao isolamento, cela onde passam uns 15 

(quinze) dias e todos nus, sem direito a visitas, banhos de sol, dentre outros direitos que os 

demais presos possuem. E hoje, os quatro que tentaram fugir. 
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3.6 A TORTURA 

• Situacao prevista legalmente 

Pegando-se Placido e Silva (2001, pagina 25-26), ha de se pegar o conceito de tortura 

que vem a ser "o sofrimento ou a dor provocada por maus-tratos flsicos ou morais. E ato 

desumano, que atenta contra a dignidade humana. E sofrimento profundo, angustia, dor. Tortura a 

vitima e produzir-lhe um sofrimento desnecessario". A Convencao Contra a Tortura e outros 

Tratamentos ou Penas Crueis, Desumanos ou Degradantes (1984), da qual o Brasil e signatario, 

designou o termo tortura como, retrata ainda o autor em questao (2001, pagina 91): 

Ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, fisicos ou mentais, sao infligidos 
intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de uma terceira pessoa, 
informacoes ou confissoes; de castiga-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha 
cometido ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras 
pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminacao de qualquer natureza; 
quando tais dores ou sofrimentos sao infligidos por um funcionario publico ou outra 
pessoa no exercicio de funcoes publicas, ou por sua instigacao, ou com o seu 
consentimento ou aquiescencia. Nao se considerara como tortura as dores ou 
sofrimentos que sejam conseqiiencia unicamente de sancoes legitimas, ou que sejam 
inerentes a tais sancoes ou delas decorrem. 

A Constituicao Federal, e seu dispositivo legal, artigo 5°, I I I , preconiza que "ninguem 

sera submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante". No inciso X L I I I , que a 

pratica da tortura e consideravel crime inafiancavel; no inciso X L V I I acresce que nao havera 

penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, de carater perpetuo, de trabalhos forcados, de 

banimentos e crueis; e, no inciso X L I X , assegura aos presos o respeito a integridade fisica e 

moral. 

Por tais motivos, a pratica da tortura deve ser repudiada no sistema prisional, nao so por 

contrariar os direitos humanos, atentando contra a dignidade da pessoa humana, mas, tambem, 

por ser uma medida que inviabiliza a ressocializacao do apenado. 

Situacao real 
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Na Colonia Penal Agricola do Sertao nao foi constatada a pratica da tortura nos presos 

por parte dos agentes. O proprio vice-diretor do estabelecimento penal, em entrevista concedida, 

tambem informou que nao existe caso de tortura em apenados nesta unidade. Mas pode-se 

observar em depoimentos, mesmo que de forma timida pelos condenados, que ha uma forma de 

disciplinamento exagerada para com os presos que cometem faltas. 

Quanto a violencia dentre os presos, acontecem, mas raramente. O diretor-adjunto, 

porem, acrescentou que adota politicas no sentido de dificultar essas praticas, como o isolamento, 

por exemplo. 



CONSIDERACOES FINAIS 

A pena ao longo dos seculos vem evoluindo na historia do nosso pais, tendo passado da 

execucao das penas crueis e infamantes a pratica da reeducacao e ressocializacao do condenado, 

firmando-se como melhor caminho para a reducao da criminalidade. 

Inicialmente as penas eram importantes retributivamente, tendo imperado por todo o 

Periodo Colonial as leis lusitanas, contemplando as mais variadas formas de suplicio, incluindo a 

execucao das penas de morte, dentre outros. Com o advento do Imperio, o primeiro Codigo 

genuinamente brasileiro e promulgado, influenciado pelos ideais liberais, contribuindo para o 

enorme avanco do Direito Penal, nao mais prevendo a pena de morte plicada com crueldade e nao 

se permitindo as infamantes, que se restringiram aos escravos. 

Por ultimo, com o surgimento do Periodo Republicano, comeca uma nova conjuntura no 

Brasil, servindo de subsidio para o aparecimento do Codigo Penal Republicano, o qual, mesmo 

desatualizado na sua epoca, elimina a possibilidade de aplicacao da pena de morte e reduzo 

tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade para o maximo de trinta anos. Com o 

Codigo Penal de 1940, ate hoje vigente, so modificado na parte geral, os principios da igualdade 

e da distribuicao da Justica na aplicacao da lei penal, entre outro, conferiram a lei penal um 

carater mais humanitario. No passar dos anos, leis especiais foram sendo elaboradas, entre elas a 

Lei de Execucao Penal numero 7.210, de 1984, disciplinando a execucao das penas dos 

condenados. 

Todas essas mudancas carrearam a pena a final idade intimadora (prevencao geral) e a 

de neutralizar e ressocializar os infratores (prevencao especial), nessa hipotese agindo 

diretamente sobre estes. A ressocializacao entreve a necessidade de recolocacao de uma pessoa 

delinquente no seio social, visando evitar futuras transgressoes, do qual se afere a sua relevancia 

na prevencao da infracao penal. 

Noutro aspecto, a neutralizacao e procedida, em regra, pela aplicacao das penas 

privativas de liberdade, compreendendo a reclusao (mais grave) e a detencao (menos grave), e 

pela de prisao simples, mais branda. Os regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade 

sao o fechado, em estabelecimento de seguranca maxima ou media, compreendendo as 

penitenciarias; o semi-aberto, com o cumprimento da pena em colonia agricola industrial ou 
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estabelecimento similar, e o aberto, efetivado em casa de albergado ou estabelecimento 

adequado, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado. 

Como forma de garantir a ressocializacao, a pena privativa de liberdade e cumprida 

progressivamente, baseando-se em requisito temporal (objetivo) e no merecimento do apenado 

(requisito subjetivo), fundamentado em parecer de Comissao Tecnica de Classificacao e no 

exame criminologico. Por outro lado, a regressao igualmente e prevista, firmando-se no demerito 

do condenado, ocorrendo aqui o inverso da progressao. 

Imprescindivel se faz notar que toda essa compreensao do Direito Penal, incluida a 

execucao penal, esta inteiramente correlacionada a evolucao dos direitos fundamentais do 

homem, que e a pilastra mestra para a humanizacao da pena e de sua aplicacao, fazendo-se 

presente em nossa Carta Maior. 

Houve todo um embasamento filosofico-juridico (como a Teoria do Direito Natural, na 

idade media; Teorias Racionalistas, e Jusnaturalismo) que contribuiu para o surgimento da 

primeira declaracao dos direitos fundamentais do homem na visao moderna - Declaracao de 

Virginia, 1776, entretanto foi com a Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadao, Franca, 

1789, que os direitos humanos se impulsionaram, resultando na revolucao politica que abalou o 

mundo. 

Foi com a Declaracao dos Direitos do Homem aprovada na Organizacao das Nacoes 

Unidas, em 1948, que a difusao desses direitos teve seu apice, reconhecendo assim a dignidade 

da pessoa humana como base da liberdade, da justica e da paz; o ideal democratico; o direito de 

resistencia a opressao e a concepcao desses direitos. Posteriormente outros atos foram aprovados 

passando a completa-la, figurando a Convencao Americana de Direitos Humanos como um dos 

principals documentos destes. 

A natureza dos direitos fundamentais e constitucional, devendo ser nomeados e 

especificados na Constituicao de cada Estado, inserindo-se como caracteres a historicidade, a 

inalienabilidade, a imprescritibilidade e a irrenunciabilidade. 

Face todas essas razoes, em especial o acolhimento desses direitos na Constituicao 

Federal de 1988, indicando os principios a serem adotados pela Lei de Execucao Penal, a 

execucao da pena deve ser efetuada respeitando o principio da dignidade humana, evitando o 

desrespeito aos direitos fundamentais, cabendo ao Estado, nessa hipotese, prover os meios de 

desobstruir tais obstaculos. 
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Analisando a execucao da pena na Colonia Penal Agricola do Sertao, sob o prisma da 

Lei de Execucao Penal, com fulcro no principio da dignidade humana, constata-se o desrespeito 

aos direitos fundamentais do homem, pela nao aplicacao das regras minimas estabelecidas pela 

Organizacao das Nacoes Unidas. 

Os obstaculos sao muitos, podendo ser assim identificados: recursos humanos 

insuficientes, falta de classificacao dos presos, nao existindo ao menos Comissao Tecnica de 

Classificacao; insuficiencia na assistencia prestada aos condenados quanto aos aspectos: material, 

saude, juridico e educacional, que estao muito aquem do exigido legalmente - nao existindo, 

ainda, assistencia social ao egresso; insuficiencia da oferta de trabalho aos apenados, seja interna 

ou externamente. 

Diante do exposto, e uma dificil tarefa alcancar os fins da Lei de Execucao Penal, com 

base nas regras minimas postas pelos direitos fundamentais do homem, em especial a 

ressocializacao do apenado. Ante esse quadro desalentador, nao e de surpreender a execucao nao 

alcancar seus objetivos nesse estabelecimento prisional, podendo acarretar o aumento da 

reincidencia dos presos, como fruto de uma politica mal executada. 

Se a execucao viesse a ser devidamente aplicada, poderia diminuir o numero de 

reincidencias, reduzindo a criminalidade, fator de grande importancia na melhora da qualidade de 

vida da populacao em geral. Nesse mesmo diapasao, com a diminuicao da criminalidade haveria 

a reducao do numero de condenados cumprindo pena, tornando muito mais facil o tratamento dos 

detentos do estabelecimento penal, nao so no aspecto educacional, mas estendo-se por toda a 

assistencia de que necessitam. 

Algumas alternativas poderiam ser adotadas, beneficiando nao so os presos, mas toda a 

sociedade. No intuito de se obter a finalidade a que se propoe a pena, na Colonia Penal Agricola 

do Sertao haveria necessidade de se adotar algumas providencias: aumento do numero de agentes 

penitenciarios e de policiais; reestruturacao e manutencao das instalacoes fisicas do sistema 

prisional; implantacao da classificacao dos condenados, distincao fisica e moral e principalmente 

de acordo com a correcao tecnica que se pretende utilizar, observancia da progressao de regime 

de cumprimento da pena, sempre que evidenciado os resultados positivos, bem como a regressao, 

quando dos resultados negativos; efetivacao da assistencia material, saude, juridica, educacional, 

social e religiosa; aumento das oportunidades de trabalho; construcao da casa de albergado na 
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area urbana da cidade de Sousa - Paraiba, possibilitando assim a efetiva aplicacao da reprimenda 

para os apenados nos regimes em que se encontram. 

Finalmente, resta apenas a execucao destas medidas pelo Estado, o qual vem se 

mantendo distante do problema, como se nao fosse de sua propria competencia resolve-lo. Por 

isto, exigir a consecucao dessas providencias e mais que obrigacao de cada cidadao, por ser dever 

do Estado. Mas e a procura por um mundo melhor e mais igualitario, no qual busca-se o 

reconhecimento da dignidade humana. 
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APENDICE A - Questionarios dirigidos ao Senhor Luiz Xavier de Aragao Junior (Diretor-

Adjunto em exercicio da Colonia Penal Agricola do Sertao). 

QUESTIONARIO 

1 - Qual o numero de presos primarios e o de reincidentes na Colonia Agricola Penal do Sertao? 

2 - Qual o numero atual de presos cumprindo pena na Colonia Agricola Penal do Sertao? 

Distribuidos por regime. E por cela, qual a quantidade de condenados? 

3 - Como e dividido atualmente o quadro de funcionario aqui nesse estabelecimento penal? 

4 - A progressao dos presos vem sendo efetivada? Justifique com os ultimos numeros de presos 

que tenham conseguido a progressao de regime (seja qual for). Que fatores positivos podem ser 

apontados para a concretizacao desse fato? 

5 - Onde e efetivado o cumprimento da pena do regime aberto? 

6 - Existe o exame criminologico para a progressao do regime dos presos? Caso negativo, como 

vem sendo sanada essa deficiencia? 

7 - Os apenados do regime semi-aberto vem recebendo instrucao por parte dos professores? Se 

negativo, por qual motivo? 

8 - Existe biblioteca na Colonia Agricola Penal do Sertao destinada aos presos? 

9 - Algum preso tern autorizacao para estudar fora do estabelecimento penal? Se afirmativo, 

como e efetivado? 

10 - Como vem sendo efetivada a assistencia ao egresso? 

1 1 - Qual a situacao atual da cozinha? Existe projeto para sua reestruturacao 

12 - A assistencia material ao preso e efetivada? Responder com base nos criterios definidos pela 

Lei de Execucao Penal - por exemplo, fornecimento de alimentacao, vestuario (para os que nao 

podem utilizar os proprios vestimentas) e o fornecimento de material para a higiene do detido e 

de sua cela. 

13 - Existe local dentro da Colonia Penal destinado a venda de produtos e objetos permitidos e 

nao fornecidos pela administracao aos presos? 

14 - Como e feita a recreacao dos presos? 

15 - Existe assistente social na penitenciaria? Como e prestado esse servico? 
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16 - A assistencia ao apenado na fase final do cumprimento da pena, de modo a facilitar o seu 

retorno a liberdade, e concretizada? A familia dos presos, quando necessario, e orientada e 

amparada? 

17 - Houve alguma rebeliao na Colonia Agricola Penal do Sertao? Caso afirmativo, quais os 

fatores que contribuiram para a ultima rebeliao? Como vem sendo tratado o tema no aspecto de 

prevencao? 

18 - Existe atendimento medico, odontologico e farmaceutico Colonia Agricola Penal do Sertao? 

Como se procede? Em sendo negativo, esse atendimento e prestado em outro local? E como e 

feito? 

19 - Existe local apropriado para os cultos religiosos? Como estes sao realizados? 

20 - Ha presos trabalhando internamente na Colonia Penal? Se positivo, desempenhando que 

atividades (se em servicos de conservacao e manutencao do estabelecimento ou em outra 

atividade)? Existe realizacao de trabalho artesanal? Se afirmativo, como e feita a venda desses 

produtos? 

21 - Algum preso trabalha externamente? Se positivo, qual o numero e como se procede. 

22 - Como vem sendo conceituada a disciplina dos presos pela administracao (se possivel, 

informar se houve melhora ou nao, e a que se deve)? Existe a aplicacao de recompensa aos presos 

de boa conduta? 

23 - Como sao aplicadas as sancoes disciplinares aos presos que cometem falta? 
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APENDICE B - Questionario dirigido aos condenados internos da Colonia Penal Agricola do 

Sertao, Sousa - PB. 

1 - Nome, idade, grau de escolaridade? 

2 - Estado civil? 

( )Solteiro(a) ( ) Casado(a) ( ) Outro 

3 - Condenado? 

( ) Primario ( ) Reincidente 

4 - Qual o seu regime de prisao? 

( ) Fechado ( ) Semi-aberto ( ) Aberto 

5 - A LEP resguarda a todos os condenados uma avaliacao, para se classificar quanto a 

individualizacao dos condenados, analisando a sua personalidade e seus antecedentes? Voce 

passou por algum questionamento? 

( ) S I M ( ) N A O 

6 - Voce recebe alguma assistencia, ou seja, orientacao quanto a sair daqui para o convivio social 

- Egresso? 

( ) S I M ( ) N A O 

7 - Quanto a assistencia material, em relacao ao fornecimento da alimentacao, o servico aqui 

oferecido e de boa qualidade? 

( ) S I M ( ) N A O 

8 - Voce recebe vestimentas/roupas do estabelecimento penal? 

( ) S I M ( ) N A O 

9 - E as instalacoes higienicas que sao aqui oferecidas, sao de boa qualidade? 

( ) S I M ( ) N A O 

10 - Quanto a questao da saude, como e que feita aqui na colonia? Voces recebem tratamento 

medico, odontologico e farmaceutico aqui no presidio? 

( ) S I M ( ) N A O 

11 - Quanto a assistencia juridica, ha essa aqui, voce recebe visita de algum advogado? 

( ) S I M ( ) N A O 
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12 - E esse servico e oferecido pelo poder publico? 

( ) S I M ( ) N A O 

13 - Quanto a assistencia educacional, voce estuda? 

( ) S I M ( ) N A O 

14 - A assistencia educacional e oferecida pelo estabelecimento penal? 

( ) S I M ( ) N A O 

15 - O servico do assistente social aqui dentro e de extrema importancia, voce tern encontros com 

esse profissional? 

( ) S I M ( ) N A O 

16- Voce possui religiao definida? 

( ) S I M ( ) N A O 

17 - Voce recebe assistencia para celebrar e cultuar sua religiao? 

( ) S I M ( ) N A O 

18-Voce trabalha? 

( ) S I M ( ) N A O 

19 - Trabalha dentro do estabelecimento penal? 

( ) S I M ( ) N A O 

20 -Pelo trabalho que voce exerce, voce e remunerado? 

( ) S I M ( ) N A O 

21 - Quanto a disciplina ao condenado, ha alguma forma de sancao disciplinar? 

( ) S I M ( ) N A O 

22 - Voce sabe como esta e aplicada? 

( ) S I M ( ) N A O 

23 - Voce concorda como a disciplina e feita? 

( ) S I M ( ) N A O 

2 4 - 0 que voce espera quando sair daqui? 

25 - Qual o seu grupo etnico? 

( ) branco ( )preto ( ) pardo 

26 - Qual o tipo de delito cometido? 

( ) amarelo ( ) indigena 



27 - Na sua visao, qual foi o motivo do crime? 

( ) Desestrutura familiar 

( ) Falta de educacao 

( ) Desemprego 

28- Voce e ou foi usuario de drogas? 

( ) S I M ( ) N A O 

29 - Qual tipo de drogas? 

( )Alcoo l 

( ) Maconha 

30 - Na epoca em que foi preso, estava trabalhando? 

( ) S I M ( ) N A O 

( ) Crise financeira 

( ) Falta de uma profissao 

( ) Mas companhias 

( ) Cocaina 

( ) Crack 
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APENDICE C - Fotografias da Estrutura Fisica da Colonia Penal Agricola do Sertao 

Fachada da Colonia Penal Agricola do Sertao 
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PFIV.I 

Pavilhao 1 (um) 

Corredor do Pavilhao 1 (um) 
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Cela feminina 

Casa do albergado 






