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RESUMO 

A crise que afeta o sistema penitenciario nos ultimos tempos, requer, ultimamente, o estudo e 
adocao de novas alternativas para a pena de prisao, e nos casos em que a segregacao do 
individuo se mostre necessaria, e que a prisao esteja preparada para a tarefa de reabilitacao, 
para devolver a sociedade pessoas preparadas para a convivencia harmonica com os demais 
cidadaos. Partindo-se deste ponto para uma explanacao sobre a realidade do sistema 
penitenciario brasileiro, os regimes de cumprimento da pena existentes em nosso 
ordenamento juridico, alem das penas privativas de liberdade, tudo embasado principalmente 
em nossa Lei de Execucao Penal e em nosso Codigo Penal. E precisamente neste contexto do 
sistema penitenciario brasileiro, que delineamos a dificil situacao da Colonia Penal Agricola 
do Sertao, estabelecimento o qual foi construido com o fim de abrigar presos do regime semi-
aberto, e que devido a necessidade carceraria do municipio e regiao abriga apenados de todos 
os regimes, fugindo assim de sua finalidade precipua. Todavia, podemos acompanhar com 
freqiiencia essa realidade, durante as pesquisas para elaboracao desse trabalho. 
Acompanhamos os projetos sociais ali existentes, assim como o descaso da justica, e a falta de 
assistencia medico-psicologica. Assim tem-se que a finalidade dessa pesquisa e trazer a 
realidade do sistema penitenciario sousense, para conhecimento de todos os segmentos da 
nossa sociedade, e que possamos refletir com mais humanidade essa situacao, para que, so 
com vontade politica e participacao da sociedade poderemos mudar essa triste e cruel 
realidade. Para tanto, foi utilizado o metodo dedutivo, com a realizacao de pesquisas 
bibliograficas e empirica. Assim, estruturou-se o presente estudo em tres capitulos, nos quais 
se procurou relatar o historico das penas e das prisoes na evolucao da sociedade, a constatacao 
da realidade do sistema penitenciario brasileiro, e por fim, uma analise critico-sugestiva da 
situacao carceraria em nosso municipio. 

P A L A V R A S - C H A V E S : a) penas; b) prisao; c) preso; d) sistema penitenciario; e) 
ressocializacao. 



SUMMARY 

The crises that affects the penitentiary system in the last years, requires, lately, the study and 
adaption of new alternatives for the punishment by confinement, in the cases where the 
segregation of the individual i f shows necessary and the arrest is prepared for the, white 
washing, task, to return to the society people prepared for the harmonic acquaintance with the 
too much citizens. Starting oh this point for a explanation on the reality oh the Brazilian 
penitentiary system, regimes of juljiment of the penalty existing in our legal system, beyond 
the privative penalties of freedom, everything based mainly in our law of Criminal Execution 
and our Criminal Code. It is necessarily in this context of Brazilian penitentiary system, that 
we delineate the difficult situation of the Criminal Agricultural Colony of the Hinterland, 
establishment wich was constructed with the finality to shelter prisoners of the half open 
regimen, but it have had the jail necessity, of the city and region shelters convict from all 
regimes, running away of its main purpose. However, we can follow with frequency this 
reality, during searchers for the elaboration of this work. We follow there existing the social 
projects, as well as the indifference of justice and the lock, of doctor-psychological assistence. 
Thus, the purpose of this research is to bring the reality of the "sousense" penitentiary system, 
for knowledge of our society to let us can reflect with more humanity this situation, so, with 
politics wishes and participation of the society we will only be able to change this sad and 
cruel reality. To do it, the deductive method was used, with the accomplishment of 
bibliographical and empirical researches. Thus, the present study was structuralized in three 
chapters, in witch i f it looked for to fell the description of the penalties and the arrests in the 
evolution of the society, the reality of the Brazilian penitentiary system, and finally, a critical-
suggestive analysis oh the jail situation in our city. 

Work-key: a) penalty; b) arrest; e) prisoner; d) penitentiary system; return the society. 
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INTRODUCAO 

Observa-se em toda historia da humanidade uma despreocupacao com a reeducacao e 

recuperacao daquele que comete algum ato nocivo aos que o cercam, nocivo a sociedade em 

que ele vive e da qual necessita, bem ou mal, para sua propria existencia como ser humano. 

O desinteresse pela reeducacao e pela compreensao do que ocorre no intimo de alguem 

que tern algum tipo de repulsa pela ordem social, fez com que na historia sempre existissem 

individuos donos de mentes criminosas. A sociedade e num certo nivel, criadora dos 

"monstros" que a faz ficar em casa, com medo do que podera ocorrer ao sair para a rua em 

grandes centres populacionais como Sao Paulo e Rio de Janeiro, ou mesmo em cidades 

menores como Sousa. 

O mundo contemporaneo nao contribui mais do que as antigas culturas contribuiram 

para um sistema, apesar de tudo, ainda predominantemente repressor, de uma sociedade 

hipocrita, que joga em seus careeres os criminosos que lhe convem como se lixo fossem. De 

uma cultura que se infundiu nas mentes humanas desde tempos esquecidos e que ja faz parte 

como se pertencesse ao DNA de cada ser humano que habita esse planeta. 

A luta por um sistema prisional mais justo e eficiente deve ser abraeada por toda a 

sociedade, pois hoje fabrica-se criminosos ao inves de cidadaos, ve-se pequenos delinqvientes, 

tomarem-se seres desumanos e amargurados pelo sofrimento e pela falta de opcoes que lhes 

sao dadas pelo carcere, ve-se criminosos poderosos comandarem suas organizac5es, tendo a 

total protecao do Estado, pois estao presos, e por que nao dizer, mais seguros do que os que 

tentam levar uma vida digna e honesta neste caos que se tornou a sociedade. 

A questao e controversa, mas um ponto e fundamental, a situacao e precaria e merece 

toda atencao. Vidas humanas perdem-se em meio a desgraca e ao sofrimento do carcere, 
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mentes sao corrompidas pelo ambiente degradado, pelo ocio, pela falta de amparo e esperanca 

a que homens e mulheres, muitos de bem e vitimas do destino, sao expostos. 

Existe grande discussao com relacao a questao peniteneiaria nacional, juristas, 

soeiologos, psicologos, religiosos e a popula9ao em geral criam teorias e buscam solucoes 

para esta grande controversia. Tais entendimentos sejam eles passionais ou tecnicos, de 

alguma forma tentam trazer a tona os motivos que levaram a criacao da situacao atual e as 

solucoes, sejam elas viaveis ou nao, para tao preocupante dilema. 

Encontra-se na doutrina, na propria Lei n° 7.210/84 (Lei de Execufao Penal), e no 

Codigo Penal Brasileiro, as ferramentas para fazer com que a pena assuma seu real carater 

ressocializador. Mas a questao que se apresenta gritante e saber por que ela nao e aplicada da 

forma que foi objetivada. E questionamento como este, digno de analise diante do quadro 

atual que se apresenta e da falencia do sistema atual que nao consegue cumprir com suas 

obrigacoes para com a sociedade, para com o proprio preso. Diante dessa realidade foi 

alicer9ado o presente trabalho, destinando-se a fazer um paralelo entre o sistema penitenciario 

brasileiro (lato sensu) e a situa9ao da Colonia Penal Agricola do Sertao em Sousa-PB. 

No prirneiro capitulo sera feita uma analise do contexto historico das penas e das 

prisoes, mostrando seus aspectos peculiares em cada epoca e em cada cultura que serviu de 

base para a constnpao do sistema penitenciario atual. Indo dos tempos antigos ao caos dos 

dias atuais. 

O segundo capitulo falara sobre a realidade penal brasileira, seu sistema atual, as penas 

que nele sao aplicadas, juntamente com os regimes penitenciarios existentes em nosso 

ordenamento. Falando ainda da pena privativa de liberdade, reclusao e deten9ao, os regimes 

de uma forma geral dando enfase ao regime inicial de prisao que e imposto aos condenados e 

adequado aos seus crimes e necessidades. 



13 

Por fim, o terceiro capitulo destina-se a explanacao da realidade da Colonia Penal 

Agricola do Sertao, na cidade de Sousa, fazendo-se uma abordagem critico-sugestiva da sua 

realidade, os projetos sociais ali existentes, entrevistas com os apenados, aprecaria assistencia 

juridica, medico e odontologica. 

Serao, desta forma, expostos varios aspectos de um sistema falido, com um retrato das 

medidas a serem aplicadas para que se possa amenizar as seqiielas deixados por seculos de um 

metodo onde o que importava era a punicao e nao a recuperacao dos infratores. 



CAPITULO 1 BREVE RELATO HISTORICO DAS PENAS E DAS PRISOES 

1.1 Evolueao Historica 

Antes que se possa falar em Sistema Penitenciario Brasileiro, ou mesmo em Sistema 

Penitenciario a nivel de Sousa, e mais do que pradente que se faca uma breve analise 

historica do que foi a pena e as prisoes nas varias etapas percorridas, como seres humanos, na 

evolueao da sociedade. Para que se possa tratar dos varios metodos de aplicacao das penas e 

de como elas influiram e foram influenciadas na historia e evoluiram ate chegar aos modelos 

atuais. Dentre elas podemos notar grandes disparidades, diferencas que se espelham nas 

culturas de cada povo e de cada epoca da evolueao da sociedade. 

Inicialmente, cumpre observar que nem sempre a prisao teve a forma e estrutura que 

hoje se encontra. Ao longo dos tempos, a ideia do encarceramento projetou-se, no cenario 

social, sob diversas configuracoes, sustentadas por ideologias criadas conforme a estrutura 

social da epoca. Por tal motivo, situam-se os varios tipos de prisoes, ainda que de forma 

breve, consoante os periodos de historia da humanidade: Antigiiidade, Idade Media e Idade 

Moderna. 

Com relacao a pena, quanto a sua evolueao e significacao, utilizando-se do marco 

cronologico, que permite um estudo durante duas fases distintas: a pre-historia e a historia. 

Interessando, nesse momento, antes de adentrar no historico da prisao, fazer algumas 

observacoes acerca da pena durante a pre-historia. Naquele perlodo, a reacao da vitima frente 

a uma agressao ou a um mal causado resumia-se, primeiramente, a um mero desabafo, em 

seguida passou a ganhar carater de vinganca e finalmente evoluiu para um comeco de 

racionalizacao. 
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Nos povos mais primitivos, essa reacao, inteiramente irracional, e tao-somente a 

descarga da tensao emocional, e tern, pois, a intensidade dessa tensao, durante ate se operar a 

descarga ou entao se interpor um obstaculo. Num segundo momento, nao e mais simples 

reacao cega da descarga emocional; existe ja, nessa reacao, um minimo, pelo menos, de 

consciencia e vontade. Num terceiro momento, verifiea-se um progresso notavel, pois a 

submissao dos atos de vinganca a um ritual significa nao so um apreciavel comedo de 

racionalizacao, como uma limitacao da dita vinganca. 

As penas usuais na pre-historia, versavam na perda da paz, que possuia o significado 

de provavel sentenca de morte, consistindo na expulsao do ofensor de seu grupo, passando 

este a andar errante e desprotegido, entregue a toda sorte; vinganca de sangue, ocorrendo 

quando o ofensor e ofendido pertenciam a grupos diversos, onde os atos de guerra e agressao 

eram reciprocos e podiam culminar com o exterminio de um dos grupos ou de ambos. Por 

fim, utilizava-se tambem do sacrificio do ofensor ou alguem em lugar dele para aplacar a ira 

divina. Essa forma de defesa possuia conteudo magico ou supersticioso, pois a vitima e seu 

grupo tinham o dever de sacrificar o ofensor ou outrem em seu lugar para acalmar a ira 

divina; se assim nao se procedesse, a fiiria recairia sobre a vitima que nao reagiu. 

Restou demonstrado, pois, que a pre-historia nao conheceu a pena enquanto 

encarceramento, havendo, tao somente, eondicoes de a prisao ser analisada durante as fases da 

historia. 

Na Antigtiidade, a prisao tinha por finalidade exclusiva garantir a presenca fisica do 

reu, para uma possivel execucao da pena. Nao reconhecendo a primeira fase da historia, 

portanto a privacao da liberdade na condicao de sancao penal. Argumenta Cezar Roberto 

Bitencourt que: 

Ate fins do seculo XVIII a prisao serviu somente aos fins de contencao e 
guarda de reus para preserva-los fisicamente ate o momento de serem 
julgados ou executados. Recorria-se, durante esse longo periodo historico, 
fundamentalmente, a pena de morte, as penas corporais (mutilafoes e 
â oites) e as infamantes. 
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Como se observou, a prisao servia apenas como providencia cautelar, inexistindo 

preocupacao com um melhor tratamento destinado ao preso, como tambem na estruturacao do 

ambiente onde se aguardava o momento da execucao. 

Acerca das civilizac5es antigas, ensina Cezar Roberto Bittencourt: 

Os vestigios que nos chegaram dos povos e civilizacoes mais antigas (Egito, 
Persia, Babilonia, Grecia, etc.) coincidem com a finalidade que atribuiam 
primitivamente a prisao: lugar de custodia e tortura. A expiacao daquele que 
violou as normas de conviveneia - expressada pela aplicacao das mais 
atrozes penalidades, como morte, mutilacao, tortura e trabalhos forcados - e 
um sentimento comum que se une a Antigilidade mais remota. A Grecia, ou 
mais exatamente a civilizacao helenica, desconheceu a privacao da liberdade 
como pena. 

Em Roma havia um processo de carater solene e formalista que consistia em uma 

verdadeira execucao pessoal, ou seja, no aprisionamento do devedor por parte do credor. 

Naquela epoca, a prisao era efetuada num ambiente denominado ergastulum. 

Durante a Antigiiidade, nao ha como falar da existencia da pena de prisao, tendo em 

vista que as sancoes da epoca se restringiam a morte e as penas corporais, servindo o 

encarceramento apenas para guardar os acusados ate ocasiao do julgamento, enquadrando-se 

como presidios: os calaboucos, aposentos em ruinas de castelos, torres, entre outros 

edificios. 

Foi no fim da Idade Media que a questao penitenciaria passou a se tornar relevante, 

muito embora, durante maior parte do citado periodo da historia, tenha predominado o carcere 

com o mesmo estilo custodial dominante na Antigiiidade. 

As penas mais comuns, nessa fase da historia, se constituiam em mutilacoes e 

amputacoes das partes do corpo e queima do individuo na fogueira, ocasiao em que o povo 

assistia a execucoes crueis como se estivessem num grande espetaculo a apreciar o cenario 

tragico. A Idade Media tambem se utilizou das ordalias ou julzos de Deus, pelas quais 

competia ao juiz tao somente presenciar a experiencia e logo em seguida publicar o resultado. 
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Com as ordafias, pretendia-se que Deus descesse a terra e verdadeiramente julgasse os 

homens. 

As religioes, especificamente a catolica e a protestante contribuiram 

consideravelmente para a evolueao da pena, bem como com a funcao moral e a ideia de 

correcao, exemplaridade, que a mesma devia imprimir no apenado. 

Ate entao, a prisao por representar mero ambiente de custodia provisoria nao oferecia 

boas condicoes de higiene e salubridade, muito menos condicSes fisicas ou psiquicas ao 

preso; por tais motivos, qualquer recinto seguro para guardar o culpado convinha. 

No citado estagio da civilizacao, a prisao pode ser dividida em prisao Estado e prisao 

eclesiastica. A primeira servia para recolher os inimigos do poder e, portanto, do Estado, que 

cometessem crimes de traicao politica, podendo ser desdobrada em prisao-custodia, apenas 

com finalidade de guardar o reu ate momento da execucao, ou como detencao temporal ou 

perpetua, esta ultima com carater de pena efetiva, a bastilha de Paris e um dos exemplos. A 

prisao eclesiastica destinava-se aos membros da igreja que transgredissem determinadas 

nomas internas e proporcionava com a pratica da oracao o meio para se alcancar o 

arrependimento e a correcao. 

Os mosteiros e conventos funcionavam como lugares de sossego e calmaria, propicios 

a meditacao e a penitencia, servindo a expiacao dos pecados, esse era o conceito penitencial 

que vislumbrava no delito e no pecado a escravidao e na pena a liberacao. Pessoas que, tendo 

cometido algum pecado, ou delito, que merecesse condenacao, eram condenadas a se 

recolherem a um lugar de penitencia, para, afinal, sairem de la emendadas, e se reintegrarem 

na vida da familia, da comunidade, da sociedade. Da evolueao desses lugares, chamados 

penitencidrios, resultaram os atuais estabelecimentos para cumprimento de pena privativa da 

liberdade. 
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Foi tao somente na Idade Moderna que a prisao, efetivamente, pode ser encarada como 

uma especie de san9ao a ser aplicada aqueles que praticassem fatos definidos como crime. 

Nesse momento, o encarceramento passa entao a se apresentar como prisao-pena, perdendo o 

carater de prisao-custodia. 

O grande avan9o na epoca moderna deve-se a Europa do seculo XVI e XVII, 

notadamente Fran9a e Inglaterra, quando a decadencia economica, a indefmi9ao quanto ao 

modelo novo de economia frente a decadencia feudal, o desenvolvimento dos centros 

urbanos, o desmesurado crescimento populacional, deram origem a uma quantidade sem 

tamanho de vagabundos e mendigos que levavam a vida a custa de esmolas, roubos e tantas 

outras atitudes criminosas, esses acontecimentos funcionaram como molas propulsoras para o 

incremento das penas privativas de liberdade. A partir dai, surgiram as primeiras pris5es 

organizadas, implementadas com a finalidade de conter essa popula9ao de marginalizados 

sem utilizar-se das penas anteriormente aplicadas, como por exemplo a pena de morte, muito 

embora a Inglaterra tenha utilizado ate fins do seculo XVI do a9oite, desterro e a execu9ao. 

Na realidade, varios fatores influenciaram na transforma9ao da prisao-custodia em 

prisao-pena, dentre eles, uma maior valoriza9ao da liberdade, a imposi9ao progressiva de 

racionalismo, a desordem e mudan9a socio-economica advinda com a passagem da Idade 

Media para Moderna, produzindo como conseqiiencia o aparecimento de indigentes e 

miseraveis que por ausencia de trabalho se viam obrigados a pedir e praticar crimes. A crise 

da pena de morte e seu desprestigio tambem se constituiram em fatores expressivos para 

cria9ao de uma nova modalidade de san9ao penal - a pena privativa de liberdade. 
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1.2 Primeiros Sistemas Penitenciarios. 

Nas primeiras prisoes e casas de forca a pena era aplicada como detencao perpetua e 

solitaria em celas muradas. 

Contudo, no seculo XVII, a pena privativa de liberdade foi reconhecida como 

substituta da pena de morte e, ate o seculo XVIII, grande numero de casas de detencao surgiu. 

1.2.1 Sistema Panotico 

O Panotismo a rigor e um metodo de controle, originado no seculo XVII objetivando o 

controle da peste, quando foi adotado o isolamento da populacao doente. E um principio que 

tern por base um conjunto de ideias fundamentais do "utilitarismo", que tern na observacao e 

controle o elemento fundamental de intimidacao. 

O Panotismo e constituido da prisao celular, de forma radial, construida pela primeira 

vez nos Estados Unidos da America do Norte, em 1800. Por este sistema, uma unica pessoa, 

prostrada num ponto estrategicamente construido, fazia a vigilancia da totalidade das celas, 

que eram individuals. (BITENCOURT, 1997, p. 93) 

1.2.2 Sistema de Filadelfia 

Por influencia catolica dos carceres monacais da Idade Media, desponta um novo 

regime de reclusao em Filadelfia, no ano de 1790, com as seguintes particularidades: 

frequente leitura da Biblia; proibicao do trabalho e de receber visitas; isolamento absoluto e 

constante do condenado; trabalho da consciencia para que a punicao fosse temida. 

(BITENCOURT, 1997, p. 93) 
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1.2.3 Sistema de Auburn 

Nova Iorque, 1821: os prisioneiros podiam manter comunicacao pessoal apenas 

durante o dia, pois a noite eram mantidos em completo isolamento. As regras de silencio eram 

aplicadas com severidade e o trabalho e a disciplina eram condicionados aos apenados com a 

finalidade de ressocializacao e, via de conseqiiencia, de preparacao para o retomo ao meio 

social. (BITENCOURT, 1997, p. 94) 

1.2.4 Sistema de Montesinos 

Idealizado por Manoel Montesinos y Molina, na Espanha, aplicava o tratamento penal 

humanitario, objetivando a regeneraeao do recluso. Ja por este sistema foram suprimidos, 

definitivamente, os castigos corporais e os presos tinham seu trabalho remunerado. 

Montesinos foi o primeiro sistema progressivo a aparecer. (BITENCOURT, 1997, p. 102) 

1.2.5 Sistema progressivo ingles 

Inglaterra, 1846: restou estabelecido aos apenados o esquema de vales. Detalhe 

importante refere-se a duracao da pena, que nao era fixada pelo juiz na sentenca condenatoria, 

mas obedecia a tres etapas distintas: de prova; de trabalho durante todo o dia e de isolamento 

celular noturno. (BITENCOURT, 1997, p. 99) 
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1.2.6 Sistema progressivo irlandes 

Sistema de vales e preparacao para a vida em liberdade. Os presos eram deslocados as 

prisoes intermediarias, semelhante a um metodo progressivo de regime, sendo abolido o uso 

de uniformes. Por outro lado, foi admitido o trabalho no eampo, com autorizacao para 

conversacao, objetivando o fomento para o retorno a sociedade. (BITENCOURT, 1997, p. 

100). 

Os primeiros estabelecimentos penais organizados surgiram nas mais diversas 

localidades da Europa, como as houses of correction ou bridwells e Workhouse, situados na 

Inglaterra que tinham por finalidade a reforma do delinqiiente mediante o emprego de 

trabalho e disciplina, com aproveitamento de mao de obra dos presos. Cezar Roberto 

Bitencourt tambem lembra que em Amsterdam, no ano de 1596 foram criadas casas de 

correcao para homens - Rasphuis, em 1597 outra prisao para mulheres - Spinhis e em 1600 

uma propria para jovens. 

Nao obstante a institucionalizacao da prisao-pena, o panorama composto da legislacao 

criminal na Europa do seculo XVIII apresentava carater de dureza excessiva, inspirando a 

pratica dos castigos corporais e a severidade da pena privativa de liberdade. Diante de tais 

fatos, uma nova coneepcao de pena baseada no respeito a liberdade do individuo e a sua 

dignidade passou a influenciar o mundo do direito. Varios juristas e filosofos defendiam uma 

reforma substancial no Direito Penal, apresentando opinioes e pensamentos inspirados no 

denominado despotismo, filosofia pregada pelo Iluminismo. Dentre os reformadores de maior 

destaque, podemos citar Beccaria e Howard que deram causa a uma grande evolueao na 

doutrina da execucao penal, apresentando como fundamento de suas ideias, a razao e o 

conceito de humanidade. 
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Beecaria defendeu uma concepcao utilitarista da pena, propugnando que a sua 

imposicao deveria produzir no eondenado o sentimento de arrependimento, impedindo que o 

mesmo pudesse ofender outro cidadao, alem de servir como exemplo para todos os membros 

da sociedade. Argumentava, ainda, que a pena deveria ser proportional ao crime com 

imposicao realizada mediante regular processo onde, uma vez apurada a responsabilidade, 

pudesse o eondenado cumprir a saneao de forma humana. Com esse raciocinio, Beecaria 

pregava a raeionalizacao da pena privativa de liberdade e enfatizava a finalidade reformadora 

da mesma. Em conclusao apresentada no ultimo capitulo de seu livro Dos Delitos e das Penas, 

Beecaria expressa com indignacao todo o entendimento doutrinario que construira acerca da 

pena, da seguinte maneira: "[...] para nao ser um ato de violeneia contra o cidadao, a pena deve ser, 

de modo essential, piiblica, pronta, necessaria, a menor das penas aplicaveis nas eircunstancias dadas, 

proporcionada ao delito e determinada pela lei." 

O ingles John Howard ganhou destaque no cenario penitenciario por entender que a 

eficaeia da pena estava ligada a melhores condicoes oferecidas ao preso na execucao das 

penas, tais como: boa alimentacao, disciplina, eficaz manutencao dos estabelecimentos 

penitenciarios pelo Estado e por fim, a prestacao de assistencia religiosa - ponte para a 

reabilitacao. Considerava ainda, como fator importante, o exercicio do trabalho pelos 

criminosos como forma de toraa-los cidadaos honestos. 

Outro teorico, jurista e filosofo que mereceu reconhecimento na Idade Moderna foi 

Jeremy Bentham, considerado pioneiro na historia das prisoes, propos um modelo 

arquitetonico conhecido como panotico que consistia, segundo Eugenio Raul Zaffaroni e Jose 

Henrique Pierangeli: 

[...] na constracao de um estabelecimento radial, com pavilhoes a partir de 
um centro comum, de onde se consegue o maximo de controle sobre toda a 
atividade diaria do sujeito, com um minimo de esforco. Desde o centro um 
linico guarda pode observar todos os pavilhoes com apenas um giro da 
cabeca. A ideologia da pena era a do treinamento mediante controle estrito 
da conduta do apenado, sem que este pudesse dispor de um so instante de 
privacidade. 
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Essa forma permitia dominar com facilidade um maior numero de pessoas, numa clara 

demonstra?ao da importancia que se dava ao controle eficaz dos presos. Dessa maneira, nao e 

dificil concluir que a preocupacao nao residia no aspecto educativo da pena, 

mas na guarda segura do delinqiiente. Bentham apresentava uma opiniao aberta acerca do 

conceito retributivo da pena, com clara preponderancia pela finalidade preventivo geral. 

Pode-se notar que o cumprimento da pena privativa de liberdade sofreu, nos ultimos 

tempos influencia dos pensadores revolutionaries acima citados, que resumidamente 

explicavam suas ideias da seguinte forma: Beecaria pregava a humanizacao das penas, 

rejeitando duramente a crueldade e a tortura, instituindo o principio da proporcionalidade que 

consistia na relacao entre a pena e o dano social causado, bem como a propagacao do 

principio da legalidade. Howard, pelo tormento experimentado no carcere (quando por 

ocasiao de uma viagem teve o navio atacado por corsarios franceses, tornando-se preso 

juntamente com todos os passageiros), demonstrou que a pena para ter eficacia deveria ser 

executada, de forma a oferecer ao preso boas condicoes de alimentaclo, limpeza, instrucao e 

trabalho, visando a ressocializafao. Com Bentham, a novidade ocorreu em funcao da ideia 

criadora do panotico, modelo penitenciario que atribuia prevalencia a seguranya, passando a 

merecer destaque o aspecto arquitetonico dos presidios. O maior realce do novo prototipo 

penitenciario residia em oferecer maior dificuldade a fuga, posto estarem as celas encostadas 

as paredes exteriores e o interior vasado, permitindo a um unico guarda, colocado no centro 

do edificio a uma certa altura, o controle e visao de toda a penitenciaria, vigiando, com 

facilidade o interior do predio, impedindo a fuga por meio das portas das celas. 

Cumpre observar, por fim, que na historia de evolueao das pris5es, muita coisa ainda 

permanece, desde a Idade Media, isso e tao claro que ainda hoje denominamos de 

penitenciarias os edificios destinados ao cumprimento de penas privativas de liberdade, numa 

clara invocacao da justi9a eclesiastica que tinha por objetivo ordenar o recolhimento dos 
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transgressores a locais adequados, ditos penitenciarios - ambiente tranquilo e isolado, 

propicio a reflexao e ao arrependimento. Persistindo, igualmente na atualidade, o padrao 

inspirado no modelo panotico sugerido por Bentham que muito infiuenciou as prisoes 

hodiernas, inclusive com a construcao das celas ao redor de um galpao vasado, formato 

utilizado por grande parte das penitenciarias construidas no Brasil, servindo, o vasto galpao ao 

redor das celas para o tradicional banlio de sol. 

Todos estes sistemas sao baseados na premissa do isolamento, na substituicao dos 

maus habitos da preguica e do crime, subordinando o preso ao silencio e a penitencia para que 

encontre-se apto ao retorno junto a sociedade, curado dos vicios e pronto a tornar-se 

responsavel pelos seus atos, respeitando a ordem e a autoridade. 

1.3 A Prisao no Direito Brasileiro 

A prisao enquanto pena, consoante ja explicamos, teve sua origem no seculo XVI, por 

influencia do Direito Canonico, persistindo atualmente em nosso ordenamento juridico, com 

previsao no Codigo de Processo Penal, arts. 282 ao 320, merecendo tambem atencao 

constitutional. 

O termo prisao deriva do latim prehensio, de prehendere, que significa "o ato de 

prender ou o ato de agarrar uma coisa". Indica "o ato pelo qual se priva a pessoa de sua 

liberdade de locomocao, isto e, da liberdade de ir e vir, recolhendo-a a um lugar seguro e 

fechado, de onde nao podera sair". Em suma, a prisao indica a perda da liberdade, suprimindo-

a mediante o encarceramento. 

Em nosso pais, a Constituicao de 1824 previa em seu art. 179, §§ 8° e 10 que: 

Ninguem podera ser preso sem culpa formada, exceto os casos declarados 
em lei. A excecao do flagrante delito, a prisao nao pode ser executada, senao 
por ordem escrita da autoridade legitima. Se esta for arbitraria, o juiz que a 
deu, e quem a tiver requerido, serao punidos com as penas que a lei 
determinar. 
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No Brasil, com o advento do 1° Codigo Penal houve a individualizacao das penas. Mas 

somente a partir do 2° Codigo Penal, em 1890, aboliu-se a pena de morte e foi surgir o regime 

penitenciario de carater correcional, com fins de ressocializar e reeducar o detento. 

Dando continuidade, nas outras constituicoes havia previsao legal que visavam 

disciplinar a decretacao da prisao, como a de 24 de fevereiro de 1891 (art. 72, paragrafos 13, 

14 e 20), a Constituicao de 16 de julho de 1934 (art. 113, n° 21, 22 e 29). Prosseguindo no 

mesmo itinerario, preceituava a Constituicao de 18 de setembro de 1946, em seu art. 141, 

paragrafo 20; a) que ninguem sera preso senao em flagrante delito ou por ordem escrita da 

autoridade competente, nos casos expressos em lei. 

Atualmente, a prisao e objeto de regulamentacao bastante pormenorizada na 

Constituicao Federal, que estabelece em seu art. 5°, LXI: "Ninguem sera preso senao em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciaria competente, 

salvo nos casos de transgressao militar ou crime propriamente militar, defimdos em lei." 

Como se ve, a regra continua sendo a liberdade, permitindo a Constituicao, o 

aprisionamento apenas diante de flagrancia na pratica de crime, ou mediante expedicao da 

competente ordem de prisao devidamente fundamentada e nos demais casos previstos em lei. 

Visando proteger a liberdade dos cidadaos, a Constituicao preve em seus varios 

incisos do art. 5°, uma serie de garantias, quais sejam: 

LXII- a prisao de qualquer pessoa e o local onde se encontre serao 
comunicados imediatamente ao juiz competente e a familia do preso ou a 
pessoa por ele indicada; 
LXIII- o preso sera informado de seus direitos entre os quais o de 
permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistencia da familia e de 
advogado; 
LXIV- o preso tem direito a identificacao dos responsaveis por sua prisao 
ou por seu interrogatorio policial; 
LXV- a prisao ilegal sera imediatamente relaxada pela autoridade judiciaria; 
LXVI- ninguem sera levado a prisao ou nela mantido, quando a lei admitir a 
liberdade provisoria, com ou sem fianca; 
LXVII- nao havera prisao civil por divida, salvo a do responsavel pelo. 
inadimplemento voluntario e inescusavel de obrigacao alimenticia e a do 
depositario infiel; 
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LXVIH- conceder-se-a habeas corpus sempre que alguem sofrer ou se achar 
ameacado de sofrer violencia ou coagao em sua liberdade de locomocao por 
ilegalidade ou abuso de poder; 
LXIX- o Estado indemzara o eondenado por erro judiciario, assim como o 
que near preso alem do tempo fixado na sentensa. 

Como se percebe, a Constitui9ao Federal de 1988 se mostrou obediente ao principio da 

legalidade, pelo qual o jus libertatis do cidadao deve ser respeitado, nao se permitindo 

viola9ao, pois a regra tern sido a liberdade, excepcionalmente e nos casos legalmente 

previstos e que tal principio pode ser mitigado. E tanto que se o cidadao for atingido por um 

ato que se constitua em uma coa9&o ilegal, cabe a ele afasta-la mediante o emprego dos 

instrumentos de impugna9&o previstos em lei, como o habeas corpus, o relaxamento, a 

liberdade provisoria e a revisao criminal. 

No Brasil, de acordo com a respectiva legisla9ao, ha diversas especies de prisao, 

conforme a autoridade de que emane, e conforme o fim que a lei vise alcazar. Dessa forma, 

consoante o direito patrio podemos enumerar, alem da prisao penal, as prisoes civil, 

administrativa e processual. 

A prisao pena ou penal e a que se apresenta como conseqiieneia de uma condena9ao 

transitada em julgado, de acordo comprevisao estabelecida no Codigo Penal. 

A prisao civil, conforme indica a nomenclatura, e a decretada pelo juiz do civel, 

funcionando como medida de coa9&o executiva que visa obrigar alguem ao cumprimento de 

um dever na orbita civel. Competindo a sua decreta9ao pelo juiz nos casos de devedor de 

alimentos e depositario infiel, unicas hipoteses permitidas pela Constitui9ao (art. 5°, LXVII). 

A prisao administrativa se apresentava como uma medida de carater coativo, decretada 

por autoridade administrativa e que surtia efeitos ate antes do advento da Constitui9ao Federal 

de 1988, hoje so podendo ser decretada pela autoridade judiciaria. 
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A prisao processual, tambem denominada de prisao sem pena, cautelar ou provisoria 

compreende a prisao em flagrante (arts. 301 a 310 do CPP), a prisao preventiva (arts. 311a 

316 do CPP), a prisao resultante de promincia (arts. 282 e 408, § 1° do CPP), a prisao 

resultante de sentenca penal condenatoria nao transitada em julgado (arts. 393, I do CPP) e 

tambem a prisao temporaria (Lei 7.960/89). 

Comumente tem-se cogitado de outros tipos de prisoes, quais sejam: a prisao 

disciplinar; prisao para averiguacao; prisao especial e prisao domiciliar. 



CAPITULO 2 A REALIDADE BRASILEIRA 

2.1 As penas no sistema penal patrio 

Apos a reforma operada pela Lei n.° 7.209/84, a Lei de Execucao Penal (LEP), foi 

abandonada pelo Codigo Penal a distincao entre penas principals e acessorias, declarando-se, 

no artigo 32, que as penas sao: " I - privativas de liberdade; II - restritivas de direito; III -

multa". Dentre elas as privativas de liberdade que sao punidas com reclusao e detencao; as 

restritivas de direito divididas em: prestacao pecuniaria, perda de bens e valores, prestacao de 

servifos a comunidade ou a entidades publicas, interdi?ao temporaria de direitos e limitacao 

de fim de semana. Nao obstante ao ja explicitado, a pena de multa, tambem pode ser aplicada 

como substitutiva da pena privativa de liberdade, nao exceda seis meses, conforme o art. 60, 

2° do Codigo Penal. 

2.1.2. Penas Privativas de Liberdade 

As penas privativas de liberdade sao as seguintes: reclusao, cumprida em regime 

fechado, semi-aberto e aberto; detencao, cumprida em regime semi-aberto ou aberto, salvo a 

hipotese de transferencia excepcional para o regime fechado e a prisao simples, que se 

encontra prevista apenas para as contravencoes penais e pode ser cumprida em regimes semi-

aberto ou aberto. 

Mesmo com sua contribuicao para a erradica9&o das penas aflitivas, castigos corporais, 

mutila96es entre outras praticas abominaveis, um dia adotadas pelo ordenamento juridico, a 

pena de prisao nao corresponde as esperan9as e fmalidades de ressocializa9&o. O sistema de 
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penas privativas de liberdade e o seu fim apresentam-se verdadeiramente contraditorios, 

diante do quadro atual. 

2.1.2.1 Reclusao e detencao 

O Codigo preve duas especies de penas privativas de liberdade, quais sejam, reclusao e 

detencao, sobre as quais incidem uma serie de implicaeoes de Direito Penal e do Processo 

Penal, tais como o regime de cumprimento a ser fixado na sentenca condenatoria e a 

possibilidade de concessao de fianca, 

Pode-se apontar diferencas entre a reclusao e a detencao, tanto no Codigo Penal, como 

no Codigo de Processo Penal, quais sejam: a pena de reclusao deve ser cumprida em regime 

fechado, semi-aberto ou aberto; a pena de detencao em regime semi-aberto ou aberto, salvo 

necessidade de transferencia a regime fechado; no que diz respeito a aplicacao de medida de 

seguranca, se o fato for praticado pelo inimputavel for punivel com detencao, o juiz podera 

submete-lo a tratamento ambulatorial; no que se verifica na prisao preventiva, estando 

presentes os requisitos do art. 312 do Codigo de Processo Penal, podera ser decretada nos 

crimes dolosos punidos com reclusao; ja nos casos de detencao, somente se admitira a prisao 

preventiva quando se apurar que o indiciado e vadio ou, havendo duvida sobre sua identidade; 

em casos de infracao punida com detencao a autoridade policial podera conceder fianca, ja os 

crimes dolosos contra a vida apenados com reclusao, serao inafiancaveis. 
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2.2.1.2 Regimes de cumprimento de pena 

Com a implantacao da Lei n° 7.209/84, os regimes de pena passaram a ser definidos 

pelos meritos do eondenado e, em sua fase inicial, pela quantidade de pena imposta e pela 

reincidencia. 

Foram mantidos os tres regimes de cumprimento das penas privativas de liberdade 

anteriormente existentes: o regime fechado, com a execucao em estabelecimento de seguranca 

maxima ou media; o regime semi-aberto, com a execucao em colonia agricola, industrial ou 

estabelecimento similar, e o regime aberto, com a execucao em casa de albergado ou 

estabelecimento adequado. 

O eondenado ao regime fechado, cumpre sua pena em penitenciaria, conforme dispoe 

o art. 87 da LEP: "A penitenciaria destina-se ao eondenado a pena de reclusao, em regime 

fechado." 

Fica o eondenado, sujeito a trabalho no periodo diurno e a isolamento durante o 

repouso noturno em cela individual com dormitorio, aparelho sanitario e lavatorio. A qual 

deve preencher os requisitos do art. 88 da LEP: 

Art. 88. O eondenado sera alojado em cela individual que content 
dormitorio, aparelho sanitario e lavatorio. 
Paragrafo unico. Sao requisitos basicos da unidade celular: 
a) salubridade do ambiente pela concorrencia de fatores de aeracao, 

insolacao e condicionamento termico adequado a existencia humana; 
b) area minima de 6 m2 (seis metros quadrados). 

As penitenciarias masculinas, segundo o art. 90 da LEP, devem situar-se em local 

afastado do centro urbano a uma distancia que nao impeca ou dificulte a visitacao. No caso 

das penitenciarias femininas, o art. 89 da LEP define que elas poderao ter secao para gestante 

e parturidade, creche com finalidade de assistir o menor desamparado, cuja responsavel esteja 

presa. 
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O regime semi-aberto e aquele onde a pena deve ser cumprida em colonia agricola, 

industrial ou similar, segundo disposicao dos arts. 91 e 92 da LEP, podendo ser o eondenado 

alojado em compartimento coletivo, observados os mesmos requisitos de salubridade de 

ambiente exigidos na penitenciaria. 

O regime aberto funda-se principalmente no senso de autodisciplma e 

responsabilidade do eondenado. Neste regime, sem qualquer vigilancia, devera trabalhar, 

freqiientar curso ou exercer outra atividade autorizada, voltando ao recolhimento durante o 

repouso noturno e nos dias de folga na casa do albergado, que devera conter, alem dos 

aposentos para os presos, lugar adequado para que sejam ministrados cursos e palestras para 

os condenados e instalacoes para seu servieo de fiscalizaeao e orientacao. 

A grande vantagem do regime aberto e a obrigacao que o preso tem de trabalhar, desta 

forma, preparando-se para o momento de alcanpar a liberdade, outro grande beneficio e que o 

albergue serve para afastar o eondenado de menor potencial ofensivo do ambiente degradante 

das prisoes coletivas, mantendo-o em contato com a sociedade e com sua familia. Podendo, 

ainda, com base no art. 119 da LEP, a legislacao local estabelecer normas complementares 

para o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto. 

Um tema que esta muito presente nos meios de comunicacao e o chamado RDD 

(regime disciplinar diferenciado). E uma modalidade de sancao disciplinar, conforme elucida 

o art. 53, V, da Lei de Execucao Penal, e as hipoteses em que se faz cabivel estao reguladas 

no art. 52 da mesma lei. O regime Disciplinar diferenciado possui como caracteristicas: 1-) 

duracao maxima de 360 dias, sem prejuizo de repeticao da sancao por nova falta grave de 

mesma especie, ate o limite de um sexto da pena aplicada; 2-) recolhimento em cela 

individual; 3-) visitas semanais de duas pessoas, sem contar as criancas, com duracao de duas 

horas; # ) o preso tera direito a saida da cela por duas horas diarias para banho de sol. 



32 

Segundo o disposto no § 12 do art. 52, o regime disciplinar diferenciado tambem 

podera abrigar presos provisorios ou condenados, nacionais ou estrangeiros, que apresentem 

alto risco para a ordem e a seguranca do estabelecimento penal ou da sociedade. Por fim, 

dispoe o § 2- do mesmo dispositivo que estara igualmente sujeito ao regime disciplinar 

diferenciado o preso provisorio ou o eondenado sob o qual recaiam fundadas suspeitas de 

envolvimento ou participacao, a qualquer titulo, em organizacoes criminosas, quadrilha ou 

bando. 

0 grafico a seguir, do Departamento Penitenciario Nacional (DEPEN), nos da 

uma nocao da populacao prisional brasileira, divididos por regimes, no periodo de 2003 a 

2005. 
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2.1.2.3 Regime Inicial 

Obrigatoriamente sujeitam-se ao regime fechado, no inicio do cumprimento da pena, 

os condenados a reclusao, reincidentes ou cuja pena seja superior a oito anos. Dispoe 

expressamente a Lei n° 8.072/90 que a pena sera integralmente cumprida em regime fechado 

quando se tratar da pratica de tortura, de trafico ilicito de entorpecentes e drogas afms, de 

terrorismo e dos crimes definidos como hediondos, consumados ou tentados, ainda que 

aplicada pena inferior a oito anos, vedando a progressao. Porem, o art. 1°, § 7°, da Lei n° 
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9.455/97 permitiu, todavia, a progressao de regime para os crimes de tortura nela descritos, 

modificando, quanto a esses crimes, a vedacao da Lei dos Crimes Hediondos. Para as demais 

hipoteses (hediondos, trafico e terrorismo) continua proibida a progressao de regime. 

Para a progressao do regime fechado para o semi-aberto, o eondenado deve ter 

cumprido no minimo 1/6 (um sexto) da pena imposta em sentenca ou do total de penas (no 

caso de varias execucoes). Alem disso, o sentenciado deve ter demonstrado bom 

comportamento carcerario, havendo ainda a necessidade de um exame criminologieo. 

Para a progressao do regime semi-aberto para o aberto, e necessario, inicialmente, o 

cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena restante (quando iniciado no regime fechado) ou 1/6 

do total da pena (quando iniciado o cumprimento no semi-aberto). Alem disso, exige-se que o 

sentenciado tenha aceitado as condicoes do programa (da prisao albergue), impostas pelo juiz, 

que esteja trabalhando ou que comprove a possibilidade de faze-lo imediatamente, e, por fim, 

que seus antecedentes e os exames a que tenha sido submetido demonstrem que ira ajustar-se, 

com autodisciplina e senso de responsabilidade, ao novo regime. O exame criminologieo e 

facultative 

De forma contraria, tambem pode ser aplicada a regressao, ou seja, a transferencia de 

um apenado de um regime para outro mais rigoroso. Segundo o art. 118 da LEP, 

obrigatoriamente, a regressao para qualquer dos regimes mais rigorosos ocorre quando o 

sentenciado pratica fato definido como crime doloso ou falta grave, ou sofre condenacao por 

crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execucao, torna incabivel o regime 

em que se encontra. 

No caso de o eondenado se encontrar em regime aberto, a regressao sera cabivel 

tambem, caso ele impeca os fins da execucao da pena ou se, nao paga multa cumulativamente 

aplicada. 
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Disp5e o art. 118, § 2° da LEP, que no caso de pratica de fato definido como crime 

doloso ou falta grave deve ser ouvido previamente o eondenado. Essa obrigatoriedade decorre 

do fato de que nao se, no caso da pratica de crime doloso, que o albergado ja tenha sido 

eondenado pelo crime superveniente ao cumprimento da pena no regime aberto. 

Tem-se como falta grave as condutas que sao explicitadas no art. 50 da LEP: 

Art. 50. Comete falta grave o eondenado a pena privativa de liberdade que: 
I - iniciar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a 
disciplina; 
II - fugir; 
III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade 
fisica de outrem; 
IV - provocar acidente de trabalho; 
V - descumprir, no regime aberto, as condicoes impostas; 
VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei. 

Ha de se ressaltar que o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade nao e 

materia de ordem penal, pois nao se relaciona com a reprimenda imposta ou a alteracao na sua 

execucao, mas ao local onde deve ser ela cumprida, seja penitenciaria, colonia agricola ou 

industrial ou casa de albergado. 

2.1.2.4 DaRemicao 

O trabalho e um dos direitos do preso, sendo que o art. 39 do Codigo Penal reza que o 

trabalho do preso sera remunerado, sendo garantidos os direitos da previdencia social. 

O art. 126 da Lei de Execucao Penal trata desse instituto estabelecendo que o 

eondenado que cumpre pena no regime fechado ou semi-aberto pode descontar, para cada tres 

dias trabalhados, um dia no restante da pena. A remicao deve ser declarada pelo juiz, ouvindo 

o Ministerio Publico. O eondenado, punido com falta grave, perdera o direito ao tempo 

remido. Esta se aplica para efeito de progressao de regime concessao de livramento 

condicional. Somente sao computados os dias em que o preso desempenha a Jornada completa 
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de trabalho, excluindo-se os feriados e fins de semana. A autoridade administrativa do presido 

deve encaminhar mensalmente ao Juizo das Execucoes relatorio descrevendo os dias 

trabalhados pelos condenados. 

2.1 O quadro atual 

A sociedade brasileira vive momentos de perplexidade em face do paradoxo que e o 

atual sistema penitenciario. De um lado, tem-se o avaneo desenfreado da violencia, a exigir 

como forma de combate o aumento das penas e, de outro, a superpopulacao carceraria e as 

conseqiientes rebelioes, a impor ao Governo a adocao de penas cada vez menores, que 

desafoguem as pris5es. 

O sistema penitenciario no Brasil apresenta inumeros problemas. A falta de respeito 

com os presidiarios, ausencia de um tratamento medico regular, ausencia de atividades 

laborativas dentro dos presidios, a superpopulacao carceraria e processo de desumanizacao do 

preso, fazem com que ocorram constantes rebelioes, demonstrando, de forma tragica, o 

inconformismo daqueles que se encontram privados de seus direitos elementares. 

Apesar da Constituicao Federal prever no seu artigo 5° , inciso XLIX, do Capitulo dos 

Direitos e Garantias Fundamentals, que "e assegurado aos presos o respeito a integridade 

fisica e moral", o Estado continua fracassando nas prerrogativas minimas de custodia; nao 

conseguindo nem mesmo garantir a vida dos apenados que estao sob sua tutela e 

responsabilidade. A incapacidade de gerenciamento do Estado some-se a incompeteneia do 

modelo prisional vigente para a recuperaeao dos presos. O resultado desta mistura e um local 

onde nao existem as minimas condic5es de respeito aos direitos humanos. E sem respeito a 

pessoa humana, como a garantia da dignidade e da integridade fisica, o que se produz a cada 

dia sao pessoas desprovidas de humanidade. 
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A situacao e caotica, alternativas sao buscadas, porem o que se ve e uma 

superpopulacao carceraria que a cada dia se torna maior. No Brasil, segundo o DEPEN 

(Departamento Penitenciario Nacional), conforme demonstra o grafieo a seguir a populacao 

prisional do pais, no ano de 2005 e de aproximadamente 296,919 mil presos, agrupados em 

cerca de 930 estabelecimentos penitenciarios e milhares de delegacias. O Brasil administra-se 

um dos maiores sistemas penais do mundo. No entanto, possui aproximadamente 206,347 mil 

vagas disponiveis, o que representa um deficit de cerca de 90 (noventa) mil vagas. Somando-

se ainda os presos da Secretaria de Seguranca Publica que e de 64, 483 mil, dando um total de 

361,402 mil. 

A situacao dos presos e desanimadora em decorrencia da superlotacao dos 

estabelecimentos de carcere e a escassez de recursos financeiros para construcao e 

manutenpao dos presidios. 

Inumeros outros fatores agravam a atual crise do sistema penitenciario brasileiro. O 

grande mimero de fugas, de motins, de depredacoes, a disseminacao de doencas decorrente da 

carencia medica e odontologica, a falta de assistencia juridica, os maus tratos, as drogas, 

corruppoes, abusos sexuais, ociosidade e falta de condicoes higienicas adequadas, somando-se 

ainda, a outras violencias quanto a maneira da execupao da pena de prisao sao conseqiiencias 
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do descaso do Poder Publico em relacao as questoes de seguranca publica, especificamente a 

questao penitenciaria. 

Contudo, ha de se mencionar a questao dos direitos dos presos. O preso nao so tern 

deveres a cumprir, mas tambem e sujeito de direitos, que devem ser reconhecidos e 

amparados pelo Estado. O recluso nao esta fora do direito, pois encontra numa relacao 

juridica em face do Estado, com reciprocidade de direitos e obrigacoes, e exceto os direitos 

perdidos e limitados a sua condenacao, sua condicao e integridade humana devem ser 

respeitados, ou seja, ao eondenado conservam-se todos os direitos reconhecidos as cidadao 

comum pelas leis vigentes. 

Neste sentido, ja se posicionou Julio Fabbrmi Mirabete: 

A doutrina penitenciaria moderna, com acertado criterio, proclama em tese 
de que o preso, mesmo apos a condenacao, continua titular de todos os 
direitos que nao foram atingidos pelo internamento prisional decorrente de 
sentenca condenatoria em que se impos uma pena privativa de liberdade. 
Com a condenacao, cria-se especial relacao de sujeicao que traduz em 
complexa relacao juridica entre o estado e o eondenado em que, ao lado dos 
direitos daqueles, que constituem os deveres do preso, encontram-se os 
direitos deste, a serem respeitados pela Administracao. Por estar privado de 
liberdade, o preso encontra-se em uma situacao especial que condiciona uma 
limitacao dos direitos previstos na Constituicao Federal e nas leis, mas isso 
nao quer dizer que perde, alem da liberdade, sua condicao de pessoa humana 
e a titularidade dos direitos atingidos pela condenacao. 

O art. 41, da Lei de Execupao Penal, enuncia os direitos do preso, dentre eles 

podemos mencionar: alimentacao suficiente e vestuario; assistencia material, a saude, juridica, 

educacional, social e religiosa; contato com o mundo exterior por meio de correspondencia 

escrita, da leitura e de outros meios de comunicacao, que nao comprometam a moral e os bons 

costumes. 

A prova de que o modelo prisional da atualidade nao funciona a contento esta diante 

de nossos olhos, em situacao que denuncia o pessimo tratamento oferecido ao preso, bem 

como a crescente taxa de criminalidade, fatos que demonstram a ineficacia do cumprimento 

da pena, sobretudo com a nao verificacao do carater ressocializador. Por tais motivos, 
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precisamos repensar e oferecer alternativas que realmente solucionem a problematica 

carceraria. 



CAPITULO 3 A REALIDADE DA COLONIA PENAL AGRICOLA DO SERTAO EM 

SOUSA-PB. 

3.1 Analise critica 

A base para esse estudo sobre o sistema penitenciario brasileiro, e a Colonia Penal 

Agricola do Sertao (CPAS) da cidade de Sousa - PB, estando esta situada no alto-sertao da 

Paraiba. 

O presidio desta cidade e visivelmente hostil, a ma estruturacao de suas instalacoes, 

juntamente com a falta de higiene ou mesmo de algo que embeleze um pouco o local tirando 

da prisao seu carater tao duro e frio, nao ajudam no processo de reintegracao do individuo. 

Interessante frisar que a Colonia Penal sousense foi desenvolvida para abrigar presos 

do regime semi-aberto, conforme dispoe a lei sobre estabelecimentos como este, todavia, 

devido a necessidade carceraria do municipio, juntamente com a desativacao do Presidio 

Regional de Sousa em meados de 2005, abriga atualmente apenados de todos os regimes. 

Atualmente, encontram-se na Colonia Penal Agricola do Sertao, um numero de presos 

que chega a 288 (duzentos e oitenta e oito), entre os regimes fechado, semi-aberto, aberto e 

presos provisorios, sendo desses 281 (duzentos e oitenta e um) homens e sete mulheres. Numa 

capacidade para abrigar ate quatrocentos detentos. Dados obtidos junto a direcao do presidio. 

Divididos em quatro pavilhoes, uma cela feminina, dormitorio para os albergados, e refeitorio 

(onde sao servidas em media 240 (duzentos e quarenta) refeicoes diarias, tres vezes ao dia, 

aumentando para trezentos nos finais de semana). Trabalham na CPAS, trinta agentes, sendo 

vinte masculinos e dez agentes femininas, um diretor, diretor adjunto e um chefe de 

disciplina. 
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O controle do apenado e feito desde a entrada no presidio, sendo preenchido uma ficha 

com todas as informacoes sobre este preso, ficha essa que e anexada ao arquivo da 

administracao, para um maior controle sobre o tipo de crime praticado, para que dai, seja feita 

uma triagem com esse preso, para um periodo de adaptacao que varia de tres a cinco dias, 

para saber em qual cela, ou em qual pavilhao ele sera encaminhado, evitando assim 

reprimenda por parte dos outros detentos, como no caso dos estupradores, que sao da mesma 

forma estuprados nas celas, ou possiveis motins causados por presos rivais. 

Em cidades como Sousa deve o preso ter toda a assistencia possivel, uma vez que a 

populacao carceraria reduzida torna mais facil, pelo menos teoricamente, o andamento de 

processos e o acesso dos presos a programas de assistencia, os quais sao imprescindiveis a sua 

reeducacao. Porem, nao e o que observamos, a assistencia juridica e precaria, apesar dos 

esforcos isolados, ficando muitos deles desassistidos. Ha casos em que presos tern direito a 

uma progressao de regime, uma remissao, um livramento condicional, mas nao conseguem 

devido a morosidade do sistema, chegando ao absurdo de alguns cumprirem penas maiores do 

que as que lhe foram impostas pela Justica, a qual se nao for cega realmente faz que nao ve 

esses problemas em um lugar onde a populacao carceraria e relativamente pequena se 

compararmos com grandes centres como Sao Paulo, Rio de Janeiro ou mesmo Joao Pessoa e 

Campina Grande que sao as duas maiores cidades do Estado. 

Esforcos para melhoria existem e prova disso pode ser observada na l a Vara da 

Comarca de Sousa, Vara de Execucoes Penais. Onde, sabendo-se das poucas condicoes do 

estabelecimento prisional da cidade para propiciar as condicoes necessarias para a 

recuperacao do individuo, sao concedidas, sempre que possivel, saidas temporarias aos 

recuperandos, pois e medida salutar para aqueles que preenchem os requisitos do art. 123 da 

LEP: 
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Art. 123. A autorizacao sera concedida por ato motivado do juiz da 
execucao, ouvidos o Ministerio Publico e a administracao penitenciaria, e 
dependera de satisfacao dos seguintes requisitos: 
I - comportamento adequado; 
II - cumprimento minimo de um sexto da pena, se o eondenado for primario, 
e um quarto se reincidente; 
III - compatibilidade do beneficio com os objetivos da pena. 

Alem disso, presos que cumprem pena em regime fechado e apresentam bom 

comportamento podem trabalhar fora, conforme o art. 36 da LEP em: "[...] obras publieas 

realizadas por orgaos da administracao direta ou indireta, ou por entidades privadas, desde que 

tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina." 

Da mesma forma os que se encontram no regime semi-aberto, podem trabalhar fora, 

voltando apenas para se recolher no presidio a noite. Muitos do regime semi-aberto apenas 

passam os sabados e domingos encarcerados, como os que cumprem a pena restritiva de 

direitos de limitacao de fim de semana. Tais medidas apresentam-se como boas ferramentas 

para a recuperacao dos apenados e tern surtido ate o momento resultados na medida do 

possivel. Por outro lado, nao se deve pensar, de maneira alguma, que a execucao penal na 

cidade de Sousa e perfeita. Os resultados apresentam-se distantes da perfeicao, dado que, 

grande niimero de apenados voltam a delinqiiir apos o cumprimento de suas sentencas. 

Mas nao e so a assistencia juridica que e precaria, a falta de acompanhamento medico-

odontologico e psicologico e inexistente. Pois existe uma sala destinada a essas assistencias 

na Colonia, mas nao conta com estrutura humana, nem tampouco material medico-hospitalar. 

Sendo que, quando necessita de atendimento medico, o apenado e conduzido ao Hospital 

Regional de Sousa, ou para o posto de saude, assim como a assistencia odontologica que 

tambem e realizada neste posto de saude, localizado proximo a CPAS, todas as tercas-feiras. 

Da mesma forma, a assistencia psicologica nao existe, pois o referido presidio nao conta com 

psicologo em seu quadro funcional, nem tambem atendimento em outro local. 
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As atividades recreativas existentes na CPAS sao: o banho de sol que e realizado de 

segunda a sabado (exceto as quartas), mesmo assim divido por grupos, segundo a 

administracao, devido a possibilidade de motins, realizado por grupos rivais existente la 

dentro. As visitas realizadas as quartas, com a visitacao geral, e aos domingos a visita intima. 

Mesmo assim nao ha um jardim ou praca destinados a visitacao, um local onde seus fdhos 

possam brincar, um canto sequer onde os detentos possam se sentir melhor e meditar sobre o 

porque de estarem ali. Ha tambem o acompanhamento religioso, com reuniSes efetuadas tanto 

pela Pastoral Carceraria, como pelas Testemunhas de Jeova. E o incentivo a pratica de 

esportes com a realizacao de eventos futebolisticos internos, juntamente com as lojas de 

materials esportivos locais, como uma partida de futebol realizada entre os internos e a 

imprensa local, no dia 12 de outubro de 2005, com a participacao de varios segmentos da 

sociedade, inclusive com a presenca do Juiz das Execueoes desta Comarca. 

Fato e, que nao e realizado nenhuma atividade artistico-cultural com os detentos, 

devido a falta de incentivo ou falta de vontade, muitos valores perdem-se com esse nao 

aproveitamento, uma vez que e facil constatar varias manifestacoes de arte, como eximios 

violonistas, pessoas que procuram externar sua arte de qualquer forma, seja ela em pinturas 

nas paredes das celas ou no desenho de tatuagens. De certo e que essas pessoas poderiam ser 

aproveitadas em corais, grupos musicais, producao de telas de arte, dentre inumeras outras 

atividades. 

3.2 Entrevista com os presos 

Em conversas realizadas com os apenados, durante a elaboracao deste trabalho, no 

periodo de setembro e outubro do corrente ano, onde foram entrevistados doze apenados, 

sendo destes, cinco do regime fechado, quatro do regime semi-aberto, tres do regime aberto e 
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um ex-apenado, levantadas tres quest5es basicas: l a - Como e a convivencia dentro do 

presidio?; 2 a - Qual o principal motivo para levar a ressoeializacao?; e a 3a - Se a sociedade e 

preconceituosa com o ex-preso?. Foi demonstrado atraves de um quadro grafico as respostas 

em percentual de cada questao, conforme tabelas abaixo. 

Primeira questao: 
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Terceira questao: 
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15,40% 84,60% 

De acordo com essas respostas, nota-se uma preocupaeao nesse apenado, em como 

responder a questao central deste trabalho, em como desvendar os processos sociais e 

comportamentais que resultam na elaboracao da identidade e da carreira criminosa. Percebe-

se ainda, que esses presos sentem-se rejeitados pela sociedade, mesmo ainda encarcerados, 

fazendo com o que esses homens "agarrem-se" com suas familias, com fe, e no seu bom 

comportamento dentro presidio para deixar a vida carceraria e retornar a sociedade 

dignamente. 

3.3 Projetos sociais existentes na CPAS 

3.3.1 Projeto Mandalla 

Projeto realizado em parceria com o SEBRAE/PB, Agenda Mandalla, e direcao do 

presidio (Secretaria de Administracao Penitenciaria), bastante interessante e premiado em 

todo o Brasil, pois e idealizado a um baixo custo. Sao estruturas circulares de producao de 

alimentos formadas por circulos concentricos que tem no centro um pequeno espelho d'agua, 
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de onde parte o sistema de irrigacao, que consiste num sistema interativo, onde as 

necessidades de um sao suprimidas pela producao do outro. Onde galinhas, patos, peixes e 

uma diversidade de plantas estrategicamente convivem em uma area comum. Ou seja, por 

exemplo, as galinhas e os patos ofereeem esterco e araeao para a plantacao e se alimentam de 

ervas daninhas; a agua utilizada para a irrigacao flea armazenada no tanque, que serve 

tambem para a criacao de peixes, e assim por diante, partindo do principio, de que cada 

componente desse sistema deve servir para duas fmalidades. 

Com isso alem de manter uma maior diversidade de alimentos a serem utilizados na 

CPAS, serve tambem como uma forma de renda para os tres presos que trabalham nesse 

projeto, pois uma parte dos alimentos dali extraidos, sao vendidos e parte do dinheiro 

arrecadado fica com o preso, alem do fato desse trabalho afastar a ociosidade dos apenados, 

contribuindo tambem para o beneficio da remicao, onde para cada tres dias de trabalho, um e 

descontado na pena. 

3.3.2 Projeto "das bolas" 

Projeto idealizado entre o governo estadual e a empresa privada de materials 

esportivos Carreiro. Que iniciou-se com a capacitacao dos presos por representantes da 

empresa para a fabricacao de bolas de futebol, onde a empresa remete toda a materia-prima, 

como o couro, a linha e a camara-de-ar, e o preso utiliza-se de sua mao de obra para costurar e 

dar a forma da bola. 

Inicialmente esse projeto contava com quarenta presos cadastrados, coordenados pelo 

chefe de disciplina do presidio o Sr. Francisco Gonealves Mendes, mas que devido as 

dificuldades e/ou falta de empenho por boa parte dos detentos, esse numero reduziu-se a dez, 

que ganham R$ 1,90 (um real e noventa centavos) por cada bola fabricada, alem de receberem 
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o peciinio, ou seja, 7% (sete por cento) do salario rainimo depositados mensalmente em conta 

poupanca, que sera destinada a esse apenado quando o mesmo sair da prisao, visando dar uma 

esperanca, de que com esse dinheiro ele possa iniciar uma vida digna, seja ela com um novo 

negocio ou pelo menos como forma provisoria de sustento ate ingressar num novo emprego. 

Segundo dados do coordenador desse projeto na CPAS, sao fabricados em media 600 

bolas mensalmente, servindo assim como uma boa fonte de lucro para esses apenados, como 

tambem para o instituto da remicao. Um fato bastante curioso fornecido pelo coordenador, e 

que existe entre os cadastrados uma forma de tereeirizacao, onde outros presos trabalham para 

os cadastrados, recebendo por producao, aumentando ainda mais a participacao, ainda que 

indiretamente, de trabalhadores. 

3.3.3 Projeto Assistencia Juridica aos Presidiarios 

Esse projeto e uma parceria da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), 

campus de Sousa, atraves do seu Nucleo de Pratica Juridica (NPJ), com a defensoria publica 

da Comarca de Sousa e a direeao da Colonia Penal Agricola de Sertao (CPAS). 

O referido Projeto surgiu da necessidade de suprir a ausencia de acoes extencionistas 

na area criminal, e o trabalho de alunos da area juridica junto ao estabelecimento prisional 

desta cidade. 

Visa com a instalacao de uma sala no referido presidio, prestar atendimento juridico, 

propiciando agilidade aos processos na concessao de beneficios, assegurando-lhes o gozo de 

direitos ja resguardados aos presidiarios da Comarca de Sousa-PB, para beneficiar uma 

clientela carente. Contribuindo assim, para a reducao do indice de superpopulacao carceraria. 
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3.3.4 - Projeto da irrigacao 

Concebido com recursos proprios (ou seja, da Secretaria de Administracao 

Penitenciaria), para producao de alimentos, numa area de aproximadamente dois hectares, 

atraves de um sistema de irrigacao que reutiliza a agua dos chuveiros e torneiras do presidio. 

Conta com o cultivo de frutas, verduras e hortalicas como: melao, melancia, coco, cana-de-

aciicar, jerimum, feijao e milho. Tudo isso administrado por 1 unico preso, e ajuda de outros 

detentos quando para lavrar a terra. 

Esses cultivos aumentam a diversidade de alimentos utilizados no presidio, alem de 

contribuir como fonte extra de arrecadacao de renda, tanto para o trabalhador, quanta para a 

propria CPAS. 

3.3.5 Projeto EJA (Educacao parajovens e adultos) 

Projeto criado e mantido pelo Governo Estadual e Federal, que conta com cinco salas 

de aula, sendo tres utilizadas por vinte alunos do ensino fundamental, e duas salas destinadas 

a alfabetizacao de vinte e cinco alunos, do ensino basico. Tudo isso coordenado por cinco 

professoras. 

Alem de contar com uma vasta biblioteca, adquirida atraves de doacoes de todas as 

camadas da sociedade, a qual serve nao somente para os alunos do EJA, mas tambem para 

toda a populacao carceraria da Colonia. 

Segundo informaeoes da administracao do presidio, esta sendo pleiteada a implantacao 

do ensino medio, que certamente, alem de uma grande iniciativa, aumenta em muito a 

abrangencia da educacao, que deve ser a base para vida de todos os cidadaos. 
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Como resultado de iniciativas para educacao, encontra-se hoje na CPAS, um aluno 

universitario, aprovado atraves de um projeto do Governo Federal, onde esse aprovado e 

encaminhado, todas as tercas-feiras para a cidade de Patos/PB, onde o mesmo assiste a video-

aula, como requisite essencial para frequencia universitaria. 

3.3.6 Fabricacao de Artesanatos 

Alem dos projetos acima mencionados, existe tambem uma preocupaeao em realizar 

atividades, que produzam efeito, e que retirem do preso o carater ocioso. Nessa eoncepcao e 

realizado o trabalho de fabricacao de artesanatos, tais como: jarros, redes de pesca, porta-

retratos, miniaturas de barcos feitos com palitos e miniaturas de cofres feitos com gesso. 

Tudo isso produzido com incentivo da direcao do presidio, que divide os custos para 

aquisicao da materia-prima com o proprio preso, porem, o lucro e repassado integralmente aos 

detentos, auxiliando assim o seu sustento e o de sua familia, bem como uma parte depositada 

em forma de pecunio. 

Por fim, depois de uma breve explanacao desses brilhantes projetos sociais, pode-se 

concluir que necessita o preso, para a sua recuperacao, de uma chance, uma luz a qual seguir. 

Ele precisa que lhe seja dada a oportunidade de se reerguer, mas, alem de uma chance, como 

todo o ser humano, ele anseia pela credibilidade dos outros que estao fora da prisao na 

recuperacao. 

3.4 Analise sugestiva da Colonia Penal Agricola 

E mais do que necessario que exista um esforco por parte da sociedade e do poder 

publico, para que, como ja dito, seja alcancado o real objetivo tanto das penas quanto das 
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prisoes, ou seja, recuperar aquele que delinqiiiu para que ele possa viver uma vida digna e 

dentro da lei. Todavia, nao se deve achar que a realidade da CPAS esta excelente devido aos 

projetos ja mencionados, deve-se clamar sempre por melhorias, tanto para os detentos, como 

tambem para os funcionarios que la trabalham. 

Para tanto, elenca-se aqui sugestoes para tal melhoria, nao apenas surgidas durante as 

pesquisas de campo realizadas, mas tambem em conversas com presidiarios, agentes 

penitenciarios e administradores da CPAS. 

A comecar por um maior acompanhamento juridico, tirando assim o carater moroso da 

justica, acelerando os processos, auxiliando na concessao de beneficios, dentre outras coisas. 

Mas, talvez esse acompanhamento ja seja sanado pelo projeto assistencia juridica aos 

presidiarios, como ja mostrado, que esta sendo implantado e que pelo menos teoricamente, 

diminuira essa morosidade. Dando assim ao detento uma esperanca, de que lhe seja concedido 

um tratamento mais humano , assim como, que sua pena seja aplicada e cumprida nos ditames 

da lei. 

Outra importante reivindicaclo e por uma assistencia social, um atendimento medico-

odontologico e psicologico dentro do presidio, com instalacoes de consultorios, e 

principalmente de profissionais dessas areas atuando la dentro, pois espaco fisico para essas 

instalac^es existe, falta um pouco de vontade por parte dos governantes. Como tambem acoes 

sociais para incentivo a cidadania, nao so para esses detentos como tambem para sua familia, 

por exemplo para retiradas de documentos, uma vez que muitos daqueles presos nao possuem 

sequer documento de identidade. 

Cursos de eapacitacao e aperfeicoarnento dos agentes penitenciarios, tambem 

merecem atencao especial. Assim como, constantes reavaliacoes dos metodos e recursos 

utilizados. Mantendo assim a qualidade de vida no trabalho dos agentes. 
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Outra solucao interessante e possivel seria a de empresas privadas da cidade 

promoverem palestras, cursos, e outras atividades que busquem uma melhor capacitacao dos 

apenados. As empresas poderiam desenvolver determinadas acoes na utilizacao da mao-de-

obra, objetivando exercer sua responsabilidade social: remunerar o preso que trabalha por 

producao, e nao apenas salario fixo. Fornecer uniformes e equipamentos de seguranca e de 

protecao; fornecer transporte e alimentaeao para os apenados, pois muito dificilmente as 

atividades poderiam ser realizadas nas dependencias do presidio; prestar assistencia aos filhos 

desses presos em pianos de assistencia medica; proporcionar oportunidades de capacitaclo; 

subsidiar treinamentos que visem o aprimoramento tecnico-profissional; assegurar emprego 

apos a obtencao da liberdade, nao retirando assim sua esperanca de seguir em frente, 

impedindo assim a reincidencia e diminuindo os niveis de criminalidade na cidade de Sousa. 

Em contrapartida as empresas receberiam um incentivo atraves de dimmuieao ou mesmo 

isencao de alguns impostos, o que dependeria de aprovacao por parte do Estado ou mesmo de 

municipio. Mas de imediato os interesses dos empresarios estariam calcados na mao-de-obra 

barata, pelos salarios serem baixos e os presos nao terem direitos trabalhistas assegurados; na 

facilidade de reposicao de material humano; inexistencia de greves, reivindicacao ou 

paralisapao da producao; alem do carater filantropico e de assistencia social que, 

naturalmente, trariam uma propaganda positiva para sua empresa. 

Tais solucoes sao viaveis, se realizadas como exaustivamente mencionado, com 

vontade politica e apoio da sociedade, necessitando apenas serem bem aplicadas para gerarem 

os resultados desejados. 



CONSIDERACOES FINAIS 

Conforme o visto pagina a pagina no trabalho aqui apresentado, a realidade do 

sistema penitenciario brasileiro e formado por absurdos e ineficiencia, as quais levam ao caos 

existente e largamente divulgado atraves de estudos, pesquisas, reportagens, protestos e etc. 

Nota-se que este sistema esta calcado em seculos de utilizacao de metodos 

inadequados e desumanos os quais alimentam a criminalidade, nao dando oportunidades reais 

de reabilitacao aos apenados. Desenvolvendo-se o cancer que hoje entra em metastase, desde 

tempos antigos, desde as primeiras civilizacoes formadas pela humanidade. 

Deve-se admitir que mudar seculos de uma cultura extremamente punitiva nao e das 

tarefas mais faceis e que este trabalho nao tras solucoes magicas em seu conteudo, mas sim 

medidas que podem ser aplicadas com um pouco de vontade politica e pressao social. 

A sociedade nao admite mais tamanha situacao, pois como explanado, os que se 

encontram presos hoje voltarao para a convivencia em liberdade, caminharao pelas ruas, nos 

supermercados, filas de banco, lanchonetes, enfim, terao o direito a viver normalmente, pois 

terao pago suas dividas para com o sistema. 

A condenacao e traumatica para o individuo, pelo fato de serem aplicadas penas 

longas e severas as quais aumentam a revolta e a frustracao do encarcerado, tirando suas 

chances de ressocializacao pela falta de perspectiva. Nao sao destinados os recursos 

necessarios para que possa ser realizada uma recuperacao eficiente ou no minimo satisfatoria 

dos apenados, da mesma forma que as regras nao lhes sao ensinadas, sendo impostas com 

arbitrariedade pelas autoridades. Chegando ao ponto de a mesma ser considerada, ao inves de 

recuperadora, desumanizante. 

Como o exposto, a legislacao brasileira da quase todos os subsidios necessarios para 

a recuperacao e ressocializacao dos infratores, estando, como explicado, proxima dos 
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parametros da perfeicao. Sendo apresentadas as penas e os regimes aplicaveis aos apenados. 

No entanto, o que dita a lei nao se aplica a realidade do sistema penitenciario brasileiro e o 

que se apresenta e a situacao de caos total vivenciada. Muito por culpa de sua morosidade e 

falta de vontade de agir das autoridades competentes. Como se pode ver atraves das 

observac5es feitas, principalmente na Colonia Agricola Penal do Sertao, da cidade de Sousa e 

de sua dura realidade. 

No entanto, esperar que a administracao publiea encontre sozinha a soluclo e invista 

no setor, nao e a melhor alternativa. O Estado nao podera resolver esse problema que e de 

toda a sociedade, sem a efetiva participacao de todos. Deve a sociedade ao menos nao olhar o 

ex-presidiario pelo quadrante preconceituoso, etiquetado pelo seu passado, devendo inclusive, 

oferecer oportunidade para manter reincerido na sociedade, onde esse individuo tambem e 

parte, oferecendo trabalho licito, contribuindo assim, para a verdadeira ressocializacao. As 

questoes referentes a viabilidade de um processo de ressocializacao nao podem ser esquecidos 

e precisam ser minuciosamente analisado, caso contrario os encarcerados permanecem no 

esquecimento, vivendo, ou melhor, sobrevivendo em condicoes desumanas e inaceitaveis e ao 

termino de sua reprimenda nao tera outra alternativa alem da reincidencia. 

Diante do que foi publicado, e necessario uma reavaliacao urgente do Sistema 

Penitenciario Brasileiro, e consequentemente, implantar um tratamento penal com a finalidade 

de inserir no encarcerado novos conceitos de condutas, de valores, de familias e outros, com 

maior brevidade possivel, e ainda, desenvolver uma politica de conscientizacao da sociedade 

para participar sem preconceito, acreditando que o ser humano e capaz de se reabilitar, caso 

contrario estaremos em pouco, assistindo a um colapso ainda maior na seguranca national. 

A presente pesquisa desenvolveu-se, a fim de que se pudesse constatar a realidade da 

Colonia Penal Agricola do Sertao em Sousa-PB. E nota-se que o estabelecimento prisional 

mencionado, nao se enquadra na situacao de miseria total e superpopulacao em que se 
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encontram os presidios no ambito nacional, haja vista ter criado e implementado programas 

sociais ressocializadores, os quais mantem vivas no apenado sua dignidade humana e a 

esperanca de um retorno viavel a sociedade da qual foi segregado. Isso nao demonstra que a 

realidade da CPAS esta perfeita, pois e facilmente constatavel ac5es no sentido de melhorar 

ainda mais a vida carceraria do referido presidio. 

Por isso, deve o trabalho ser visto como forma mais salutar de trazer a luz aqueles que 

habitam as trevas da humanidade. Mas nao e so o trabalho seco, este deve estar cercado de um 

acompanhamento psicologico, religioso e social. Pode-se dizer que este deve ser 

acornpanhado por fatores que demonstrem ao apenado, recuperando, encarcerado, preso, 

reeducando, interno, carcerario, ou qualquer outro nome que possa ser aplicado, que ele tern 

valor como ser humano, sendo seu trabalho e sua conduta a melhor forma de demonstrar isso 

aos demais individuos para que eles o aceitem como membro da sociedade. 

Por fim, como exaustivamente explanado durante todo este trabalho, ha que existir 

uma vontade da sociedade, uma iniciativa social vinda de diversos ramos e niveis, e 

principalmente pelo poder estatal, real gestor deste sistema falido, estar inerte com relacao a 

materia, deixando as coisas como estao, nao tendo uma real preocupacao com as 

consequencias. 
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