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RESUMO

Este trabalho apresenta uma análise do sistema prisional sergipano, a partir da percepção de presos que participaram de amostra, onde além de
identicação etária do presos, foram identificados dados significativos sobre tempo de prisão e número de presos em celas. O trabalho de cunho
quali-quantitativo tomouu como base dados secundários e dados primários levantados em campo, coletados através de questionários e observação
direta. Optou-se pelo uso de questionários e análises de dados por presídios como instrumento de análise, estabelecimento de correlações
estatísticas e levantamento de hipóteses interpretativas sobre relações entre variáveis, entre presídios e entre a situação estadual e nacional.
Conclui-se que a situação em Sergipe não difere da maioria dos estados brasileiros, mas há potencial para ajustes que melhorem o caso estadual.
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ABSTRACT

This paper presents an analysis of Sergipe prison system, from the perception of prisoners who participated in the sample, where besides age
identication of prisoners, meaningful data about jail time and number of prisoners in cells were identified. The work of qualitative and quantitative
nature tomouu based on secondary data and primary data collected in the field, collected through questionnaires and direct observation. We opted
for the use of questionnaires and data analysis for prisons as an analytical tool, establishing statistical correlations and raising hypotheses about
relationships between variables, between prisons and between the state and national situation. It is concluded that the situation in Sergipe is no
different from most Brazilian states, but there is potential for adjustments to improve the state case.
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SISTEMA PRISIONAL EM SERGIPE: UMA ANÁLISE A PARTIR DA PERCEPÇÃO DOS PRESOS EM 2013

Muito divulgadas nos meios de comunicação, as condições dos presídios brasileiros são identificadas como de infraestrutura inadequada, com
superlotação, e com o processo de ressocialização ineficaz (SANTOS JUNIOR; BEZERRA; MARQUES, 2014). Entretanto, análises que levem em conta
a percepção dos próprios presos são poucas: tanto as informações divulgadas na mídia, assim como estudos científicos (MARQUES e BEZERRA,
2010; OLIVEIRA e MARQUES, 2011). Assim dados fornecidos pelos próprios presos, são importantes de serem analisados para analisar as condições
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dos presídios e do cumprimento da pena.

A identificação desses dados e dessa percepção faz-se importante na medida em que auxilia na compreensão da (in)eficácia das legislações e
contribui para a criação de novas políticas públicas com o intuito da melhoria do sistema prisional, da diminuição da criminalidade e da reinserção
destas pessoas na sociedade (FRAGOSO, CATÃO, SUSSEKIND, 1980).

Apesar da também escassa literatura científica sobre as condições oficiais do sistema prisional, tanto em nível estadual, como e âmbito nacional, é
importante registrar o relatório produzido pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), órgão do Ministério da Justiça, “Sistema penitenciário
no Brasil: Dados Consolidados”, de 2008 (DEPEN, 2008). Além de fornecer dados que permitem uma análise global, o relatório em questão critica
“a proposta de solução do problema pela geração de vagas e pela aplicação de recursos na construção de novos estabelecimentos prisionais”, e
sugere uma série de reformas legislativas pontuais, como a ampliação das penas restritivas de direitos, além de uma rearticulação institucional dos
órgãos da execução penal, que passaria pelo incremento das visitas de inspeção dos órgãos de controle externo e a implementação e dos Conselhos
de Comunidade. Também não se pode deixar de registrar o empenho do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através de suas inspeções e mutirões
carcerários, realizados em todo o território nacional, de forma atuante e rotineira nos últimos anos.

Nesse artigo, apesar do sistema penitenciário sergipano que possui 9 unidades prisionais, os dados analisados referem-se apenas à 7 unidades:
Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - São Cristóvão (COPEMCAN); Centro Estadual de Reintegração Social Areia Branca II (CERSAB
II); Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - Tobias Barreto (PREMABAS); Presídio Regional Senador Leite Neto - Nossa Senhora da Glória
(PRESLEN); Presídio Feminino de Sergipe - Nossa Senhora do Socorro (PREFEM); Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro (CADEIÃO);
Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacintho Filho - São Cristóvão (COMPAJAF).

O Centro Estadual de Reintegração Social Areia Branca I – CERSAB I não doi pesquisa, tendo em vista ter sido desativado no 2º semestre de 2013.
Também o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico – Aracaju (HTCP) foi excluído da amostra, tendo em vista a alteração da percepção dos
internos lá custodiados. Estes 9 presídios, tinham em abril de 2013 a capacidade para receber 2243 presos (SERGIPE, 2013), sendo que os
registros do DESIPE apontavam para existência de 4140 presos, ou seja, uma ocupação excedente de 1897 presos (portanto aumento de 84%).
Durante a aplicação dos questionários, que ocorreu entre junho e dezembro de 2013, apenas nos 7 presídios pesquisados, esse quantitativo subiu
para 4528 e a ocupação excedente para 2285 presos (sem contar os presos do HCTP e CERSAB I), visto que não houve criação de novas vagas em
2013.

Os dados que seguem apresentados e discutidos demonstram que as condições dos presídios sergipanos, assim como dos brasileiros, são
inadequadas para suportar a população carcerária, o que inviabiliza a garantia de princípios constitucionais fundamentais e, consequentemente, o
acesso à justiça no sistema penitenciário.

Os resultados da pesquisa aqui apresentada caracterizam-se como quali-quantitativos, que com um instrumental metodológico variado, objetivou
mapear a situação e a percepção dos presos no estado de Sergipe.

Além de levantamento bibliográfico e documental (leis e normas, relatórios técnicos, livros, artigos, monografias, dissertações, teses e outros)
necessários ao enquadramento teórico e analítico do objeto, os dados sobre os presos foram coletados através da aplicação de questionários, para
que houvesse maior confiabilidade sobre as informações, de maneira que pudessem ser suprimidas as falhas decorrentes da não atualização e
inconsistências de fontes oficiais.

Para o levantamento de dados em campo foram aplicados questionários e realizadas entrevistas estruturadas e semi-estruturadas. As principais
fontes foram cadastros, registros, sistemas eletrônicos e outros documentos das Secretarias de Estado da Justiça e Cidadania e da Segurança
Pública, Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Ministério Público de Sergipe, Tribunal de Justiça do Estado. Igualmente,
foram utilizados indicadores e resultados de pesquisas sobre o sistema prisional encontrados.

As condições do ambiente prisional foram alvo de observação direta com registro em caderneta de campo e documentação através de fotografias,
com exceção de dois presídios em que esse registro fotográfico não foi autorizado (COPEMCAN – presos provisórios com capacidade para 800
presos e que na última visita possuía 2444 presos e COMPAJAF – presídio de segurança máxima e único em regime de co-gestão público privado).
Foram observadas as condições das celas, dos pavilhões, do local da visita dos familiares, dos banheiros, dos refeitórios e da cozinha, das condições
de alimentação dos presos, da administração, das oficinas e salas destinadas à educação, dos alojamentos dos guardas prisionais e dos policiais
militares, das guaritas de segurança, das instalações elétricas, sanitárias e físicas em geral, sendo que não foi autorizada observação das celas de
visitas íntimas em nenhum dos presídios.

Para a análise qualitativa dos dados, ainda em execução, por conta do grande número de informações e variáveis coletadas, está sendo utilizada a
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estatística descritiva com categorias de análise compatíveis com as que são usadas pelos órgãos oficiais, de forma a permitir comparação entre as
diversas fontes e os resultados da pesquisa. Ademais, estão sendo utilizados métodos quantitativos visando à identificação de correlação entre as
variáveis. O banco de dados com as informações levantadas em campo e sobre as políticas e/ou programas de acompanhamento de egressos e
outros, foi organizado por estabelecimento prisional e com detalhamento individual de cada preso. A extensa gama de dados levantados permitirá
que em uma posterior versão do relatório final, todos os dados coletados sejam comparados e sintetizados, a fim de que se possa obter um
conhecimento objetivo da realidade dos estabelecimentos prisionais neste Estado, sendo que, além dos métodos descritivo e probabilístico,
poder-se-á lançar mão, eventualmente, do método histórico, à medida que houver necessidade de se reconstruir a evolução diacrônica das
estruturas carcerárias e das formas de tratamento dos presos em Sergipe.

O questionário foi aplicado a uma amostra da população de presos, que totalizou mais de 10% da população carcerária. Essa amostra foi composta
por todos aqueles que se dispuseram a participar da pesquisa, voluntariamente, e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido,
conforme exigência do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP. Os questionários aplicados com os presos foram preenchidos por
pesquisadores treinados, de forma a evitar a exclusão de presos analfabetos ou analfabetos funcionais.

Dos 7 presídios onde foi feito levantamento pode-se verificar, conforme tabela 1 abaixo, que o número de presos na data da visita e número de
presos que aceitou participar da investigação e apresentar sua perceção sobre o sistema prisional sergipano.

Tabela – 1. Presídios sergipanos visitados e presos que participaram da amostra 2013

Presídios
Nº de presos
no dia do
levantamento

Nº de presos
responderam

Percentual
de
questionários
aplicados/ %

Data da
coleta

PRESLEN 348 21 6,03 06/08/13
CERSAB II 478 49 10,25 08/08/13
PREFEM 273 61 22,34 14/08/13
CADEIÃO 167 63 37,72 20/08/13
COPEMCAN 2348 240 10,22 Diversos
PREMABAS 440 43 9,77 09/09/13
COMPAJAF 474 30 6,33 Diversos
TOTAL 4528 507 11,20 Diversos

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

Tendo em vista o fato de as unidades prisionais terem sido visitadas em datas distintas, o cruzamento de dados do levantamento de campo foi feito
com as fontes oficiais, levando em consideração “retrato” realizados pelo DESIPE em abril de 2013.

A distribuição por grupos de idade, tempo em que está preso e número de detentos ocupando a cela pode ser observada na Tabela 2, para os sete
estabelecimentos prisionais e os 524 presos que aceitaram participar da pesquisa.

Tabela 2- Idade do preso por unidade prisional – SERGIPE, 2013

Unidade
Idade do preso (anos)
18 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 45 46 a 60 mais de 60

PRESLEN 1 1 4 8 7 0

CERSAB II 12 14 10 7 6 0
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PREFEM 22 9 12 15 0

CADEIÃO 32 9 9 7 4 1

COPEMCAN 106 62 35 22 12 1

PREMABAS 2 12 8 10 9 3

COMPAJAF 21 11 9 5 2 1

TOTAL 196 118 87 75 42 6

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

Observa-se a grande predominância de presos com idades jovens, com 60% do total de presos apresentando idades inferiores a 30 anos: 37% têm
entre 18 e 24 anos e outros 23% entre 25 e 29 anos. Os outros 40% se distribuem respectivamente nas faixas entre 30 e 24 anos (17%), entre 35
e 45 anos (14%), sendo que as faixas de maior idade apresentam menor proporção de presos: entre 46 a 60 anos são 8%, e com mais de 60, 1%
do total. Chama a atenção que, tanto no PREMABAS, quanto no CADEIÃO e COMPAJAF, presos com mais de 70 anos se voluntariaram para fazer
parte da amostra.

Tabela 3 – Distribuição por idade em percentual nos presídios estudados

Unidade
% de
presos 18
a 24

% de
presos 25
a 29

% de
presos 30
a 34

% de
presos 35
a 45

% de
presos 46
a 60

% de
presos
mais de
60

% total

PRESLEN 4,76 4,76 19,05 38,10 33,33 0,00 100
CERSAB II 24,49 28,57 20,41 14,29 12,24 0,00 100
PREFEM 36,07 14,75 19,67 26,23 3,28 0,00 100
CADEIÃO 51,61 14,52 14,52 11,29 6,45 1,61 100
COMPECAN44,54 26,05 14,71 9,24 5,04 0,42 100
PREMABAS 4,55 27,27 18,18 22,73 20,45 6,82 100
COMPAJAF 42,86 22,45 18,37 10,20 4,08 2,04 100
TOTAL 37,40 22,52 16,60 14,31 8,02 1,15 100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

A distribuição por idade dentro de cada estabelecimento varia bastante, conforme pode ser observado na tabela anterior, que aponta predominância
de 18 a 24 anos, em quatro estabelecimentos, todos com mais da metade dos presos com idades inferiores a 30 anos, enquanto que dois presídios
têm distribuição etária diferente, com predominância em outras faixas: PRESLEN, com 38% de sua amostra na faixa entre 35 e 45 anos, enquanto
no PREMABAS, a maior faixa é a dos 25 aos 29 anos, com 27% dos presos.

É interessante notar que no PRESLEN, CERSAB II e PREFEM não fizeram parte da amostra presos com mais de 60 anos.
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Em relação às outras unidades prisionais como COMPAJAF, COPEMCAN e CADEIÃO, as distribuições etárias dos presos é muito similar aos dados
nacionais, tento em vista que a maior concentração de presos está faixa entre 18 e 24: nessas tres unidades, entre 40 e 50% dos presos que
participaram da amostra fazem parte dessa faixa etária. Nesses tres presídios não participaram da amostra presos com mais de 60 anos.

Em especial, no CADEIÃO, não participaram da amostra presos na faixa etária entre 46 e 60 anos.

Já uma análise por tempo de prisão aponta grande heterogeneidade entre os estabelecimentos prisionais, com destaque para as unidades PREFEM,
COPEMCAN e COMPAJAF, com mais de 50% dos presos cumprindo pena no estabelecimento há menos de um ano.

Tabela 4 – Tempo de prisão por unidade prisional

Unidade
menos
de 1
ano

1 a 2
anos

3 a 4
anos

5 a 6
anos

7 anos e
mais

Tempo em que
está preso -
Não
Respondeu

Nº de presos que
responderam
questionários

PRESLEN 3 4 7 5 0 2 21
CERSAB II 14 11 8 3 4 9 49
PREFEM 32 20 4 2 0 3 61
CADEIÃO 53 8 0 1 0 0 62
COPEMCAN134 70 17 7 2 7 237
PREMABAS 5 19 14 4 1 1 44
COMPAJAF 28 19 1 1 1 0 50
Total 269 151 51 23 8 22 524

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

O Cadeião, embora apresente quase 90% dos presos com menos de um ano, não chama a atenção, por ser esse um estabelecimento de detenção
provisória e, portanto, abrigar os presos por curto espaço de tempo. Isso também ocorre com o COPEMCAN, unidade provisória e que tem mais de
50% dos presos cumprindo penas a menos de um ano.

Tabela 5 – Percentual de Tempo de prisão por unidade prisional

Unidade % menos de 1
ano % 1 a 2 anos % 3 a 4 anos % 5 a 6 anos % 7 anos e + % NR %Total

PRESLEN 14,29 19,05 33,33 23,81 0,00 9,52 100
CERSAB II 28,57 22,45 16,33 6,12 8,16 18,37 100
PREFEM 52,46 32,79 6,56 3,28 0,00 4,92 100
CADEIÃO 85,48 12,90 0,00 1,61 0,00 0,00 100
COMPECAN 56,72 29,41 7,14 2,94 0,84 2,94 100
PREMABAS 11,36 43,18 31,82 9,09 2,27 2,27 100
COMPAJAF 55,10 38,78 2,04 2,04 2,04 0,00 100
TOTAL 51,34 28,82 9,73 4,39 1,53 4,20 100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

Merece destaque nos presídios PRESLEN e CERSAB II, a proporção de presos que, embora tenham aceitado participar voluntariamente da pesquisa,
não informaram o tempo em que estavam naquele presídio. Nesses estabelecimentos perfazem 9,52% e 18,37%, respectivamente, os casos de não
haver resposta a esse quesito do questionário.

De modo geral, a grande maioria dos presos está nos estabelecimentos pesquisados há pouco tempo, mas isso não significa que cumpram pena há
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poucos anos, pois há uma grande rotatividade dos presos entre os presídios. Chama a atenção o fato de haver um preso no COPEMCAN que está no
estabelecimento há 14 anos e outro, no COMPAJAF, há 11 anos.

Calculando o tempo médio em que os presos informam estar no presídio em que se encontram no período em que a pesquisa foi desenvolvida, –
usando o ponto médio da classe intervalar - é possível verificar que o PRESLEN é o que alcança maior valor, com 2,7 anos, em média, enquanto
que o COMPAJAF e o PREFEM, registram 1,0 ano. Novamente o Cadeião, com 0,6 anos em média, é uma exceção, pois se constitui em instituição
de passagem.

Tabela 6 – Tempo médio de prisão por unidade

Unidade Tempo médio de prisão
(anos)

PRESLEN 2,7
CERSAB II 2,1
PREFEM 1,0
CADEIÃO 0,6
COPEMCAN 1,0
PREMABAS 2,1
COMPAJAF 1,0
Total 1,2

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

Já a análise do número de presos por cela revelou condições muito heterogêneas entre os diferentes presídios de Sergipe. O COMPAJAF, presídio
que funciona com o regime de co-gestão público-privada, tem, no máximo, 4 presos por cela, exigência decorrente do contrato de parceria firmado
entre a Fundação Renascer e o estado de Sergipe. O descumprimento da referida cláusula contratual repercute em multa para o Estado, que evita
fazê-lo, redirecionando presos para as demais unidades prisionais, que possuem gestão, exclusivamente, pública.

Tabela 7 – nº de presos por cela por unidade

Unidade 1 a 5 presos 6 a 10 presos 11 a 15 presos 16 a 20 presos NR Total

PRESLEN 18 2 0 1 0 21
CERSAB II 40 1 6 0 2 49
PREFEM 5 54 1 0 1 61
CADEIÃO 18 9 35 0 0 62
COPEMCAN 4 11 16 205 1 237
PREMABAS 32 12 0 0 0 44
COMPAJAF 50 0 0 0 0 50
Total 167 89 58 206 4 524

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

No PRESLEN, CERSAB II e PREMABAS, predominam celas com 1 a 5 pessoas, embora no PREMABAS, com menos incidência que os dois primeiros.
No PREFEM predominam as celas com 6 a 10 presas e no COPEMCAN, as celas com 16 a 20 presos. No Cadeião há prevalência de celas com 11 a
15 presos.

A realidade que se verifica no COPEMCAN e CADEIÃO, principalmente, retrata a superlotação na maioria dos presídios brasileiros. Atualmente, os
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internos estão confinados de maneira desordenada e na mais completa indignidade, (sobre)vivendo em condições subumanas e degradantes, não
sendo devidamente classificados, para ser separados por periculosidade, como determina a LEP. Carecem, portanto, de uma mínima assistência
estatal, que se manifesta, inclusive, através de uma gravosa omissão, quer no adequado acompanhamento do processo de execução, quer nas
políticas ineficazes de ressocialização (NOGUEIRA JUNIOR e MARQUES, 2014).

Destaque-se que a maior parcela de responsabilidade pelo fracasso da reinserção social do preso deve ser creditada ao Estado em duas linhas de
frente: uma em razão da ausência de programas sérios e eficazes que visem diminuir as desigualdades sociais e promovam uma melhor distribuição
de riquezas e oportunidades, assegurando, como já mencionado, uma existência digna à parcela da comunidade mais carente (NOGUEIRA JUNIOR e
MARQUES, 2014). Outra no sentido de não implementar programas variados, direcionados à reinserção social do preso, que devem começar
durante a execução da pena, com a melhora da qualidade do ambiente prisional, em todos os seus aspectos, além de desmistificar o universo
penitenciário, abrindo as portas para a sociedade conhecê-lo.

A análise do número de presos por cela em cada estabelecimento prisional pode se observada melhor na Tabela 8, que detalha a distribuição
percentual dos presos por cela.

Tabela 8 – Distribuição % de presos por cela –Presídios Sergipanos 2013

Unidade % de 1 a 5 presos % de 6 a 10
presos

% de 11 a 15
presos

% de 16 a 20
presos % NR total

PRESLEN 85,71 9,52 0,00 4,76 0,00 100
CERSAB II 81,63 2,04 12,24 0,00 4,08 100
PREFEM 8,20 88,52 1,64 0,00 1,64 100
CADEIÃO 29,03 14,52 56,45 0,00 0,00 100
COPEMCAN 1,69 4,64 6,75 86,50 0,42 100
PREMABAS 72,73 27,27 0,00 0,00 0,00 100
COMPAJAF 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
Total 31,87 16,98 11,07 39,31 0,76 100

Fonte: Pesquisa de campo, 2013

A tabela permite observar que quase 70% dos informantes identificaram estar em celas com 6 ou mais presos o que vai de encontro à Resolução nº
003, de 23 de setembro de 2005, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP, que define que as celas com 10m² não podem
ter mais do que 6 presso. Em que pese não ter sido correlacionada a metragem das celas para as análises aqui realizadas, o percentual de 39,40%
dos informantes se encontrarem em celas com mais de 15 presos, reitera a situação de superlotação não só dos presídios, mas da celas da
unidades prisionais sergipanas.

Os dados apresentados também reforçam a heterogeneidade das condições dos presídios, tanto vinculada ao tamanho das celas e número de
pessoas que deve abrigar, quanto a condições de superlotação.

Em razão da superlotação dos presídios e do número reduzidos de agentes penitenciários, muitos direitos dos internos ficam comprometidos, os
serviços médicos dos presídios não são de qualidade e o tratamento do preso acometido de uma enfermidade grave só pode ser feito do lado de
fora da unidade, de igual forma e acompanhado de escolta. A previsão legal vira letra morta, sem que nada seja feito em sentido oposto para
assegurar tal benesse (NOGUEIRA JUNIOR e MARQUES, 2014).

Outra questão importante a ser salientada refere-se à análise da realidade sergipana dentro do contexto nacional e internacional, em especial à
questão relacionada aos presos provisórios. De acordo com o último levantamento produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tendo por
base em informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema Nacional de Estatísticas em Segurança Pública e Justiça
Criminal, banco de dados administrado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão vinculado ao Ministério da Justiça, apontou que 38%
dos detentos no Brasil são presos provisórios, com casos ainda não julgados[iv].

De acordo com o estudo, dos sete estados que têm mais de 50% da população carcerária ainda aguardando julgamento, Sergipe ocupa a quarta
posição: Mato Grosso (53,6%), Maranhão (55,1%), Minas Gerais (58,1%), Sergipe (62,5%), Pernambuco (62,6%), Amazonas (62,7%) e Piauí
(65,7%).
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Tabela 9 – Ranking das maiores populações carcerárias no mundo - 2012

País Nº total de presos Presos por 100 mil habitantes Taxa de ocupação nas prisões

EUA 2.266.832 730 106%
China 1.640.000 121 n/d
Rússia 708.300 495 91%
Brasil 514.582 288 184%
Índia 372.296 30 112%
Irã 250.000 333 294%
Tailândia 244.715 349 195%
México 238.269 206 126%
África do Sul 156.659 307 132%
Ucrânia 151.137 334 97%

FONTE: WORLD PRISON BRIEF / MINISTÉRIO DA JUSTIÇA DO BRASIL[v]

Percebe-se, que a população carcerária do país passou de 471,2 mil para 515,4 mil entre 2011 e 2012, um aumento de 9,39%. A taxa de
encarceramento subiu quase 30% nos últimos cinco anos, de acordo com o Sistema Integrado de Informações Penitenciárias (InfoPen) do Ministério
da Justiça[vi] e em ranking de 2012, o Brasil detinha o 4º lugar entre os países de maiores populações carcerárias no mundo.

Reitera-se que as conclusões sobre os dados obtidos durante essa pesquisa ainda estão em fase de tabulação e análise, mas os dados tratados e
analisados permitem inferir que, a situação em Sergipe não difere da maioria dos estados brasileiros, mas há potencial para ajustes que melhorem
o caso estadual.

Foram os dados obtidos com a aplicação de questionários nos presídios sergipanos que trouxeram as informações mais ricas, e que possibilitaram
identificar que cada um dos presídios tem, além de especificidades quanto ao perfil do preso, peculiaridades quanto à forma de funcionamento,
características tidas como positivas e negativas sobre as condições de cada unidade prisional, demonstrando que, apesar de uma política estadual é
necessário observar as especificidades de cada presídio.

Além disso, a percepção não apenas dos presos, permite inferir que o sistema prisional sergipano necessita de maior investimento na infraestrutura
e na definição de aplicação de penas, tendo em vista que a aplicação de penas e medidas alternativas já está prevista em lei e pode ser aplicada a
um percentual dos presos atualmente no sistema prisional sergipano.

Registra-se mais uma vez que as conclusões aqui são parciais, tendo em vista que os dados obtidos durante essa pesquisa ainda estão em fase de
análise. Entretanto, os dados aqui apresentados permitem concluir que a situação em Sergipe é muito próxima da de outros estados brasileiros e
necessita de um cuidado especial por parte do Estado e da Sociedade. [vii]
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